
 
 
 
 

IWPR БИШКЕКТЕ ЖУРНАЛИСТТЕР ЖАНА УКУК КОРГООЧУЛАР ҮЧҮН 
ТРЕНИНГ ӨТКӨРДҮ 

 

БИШКЕК, 10-март 2015-ж.  

Согушту жана тынчтыкты чагылдыруу Институтутунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү (IWPR) 
Бишкек шаарындагы, Талас жана Чүй облустарындагы журналисттер жана укук коргоочулар, 
бейөкмөт уюмдарынын кызматкерлерине «Бейөкмөт уюмдардын жана ЖМКнын 
аракеттешүүсү: адам укуктары боюнча курч маселелерди талкуулоодогу натыйжалуу 
стратегияларды иштеп чыгуу» деген аталыштагы эки күндүк тренинг өткөрдү.  

Европа Биримдиги жана Норвегия Өкмөтү тарабынан каржыланган бул тренингдер 
«Демократиялык реформаларды жайылтуу үчүн журналистикалык иликтөө практикасын 
калыптандыруу: укук коргоочу уюмдардын өкүлдөрүнүн, мамлекеттик институттардын жана 
ЖМКнын ортосундагы аракеттешүүнү жөнгө салуу » долбоорунун алкагында өткөрүлдү». 

Окутуу маалында катышуучулар адам укугу деген эмне жана анын катардагы жарандар 
менен кандай байланышы бар, кандай мыйзамдар аны сактоого кепил болот жана адам 

укуктарынын бузулушуна кантип күрөшкөн 
оң, бул проблемага бийликтин жана 
коомчулуктун көңүлүн кантип бурдуруу 
зарыл экендигин билишти.  

Теориядан сырткары жуналисттер менен укук 
коргоочулар билимдерин практикада да 
такшалтышты. Тренинг учурунда ММКнын 
өкүлдөрү укуктары бузулган адамдан 
интервью алганды, ал эми укук коргоочулар 
жана алардын кардарлары болсо туура 
интервью берүү, башынан өткөнүн айтып 

берүү боюнча үйрөнүштү. Мунун баары чындыгында милиция кызматкерлери тарабынан 
кыйноого дуушар болгон адамдын катышуусу менен болуп өттү. 

Бул бир жагынан жалпы маалымат каражаттарына оригиналдуу, актуалдуу жана курч 
темалардан кабардар болууга, экинчи жагынан – аларды чагылдыруу аркылуу укук коргоочу 
жамааттын адам укуктарынын бузулушуна, ар кандай талаштуу маселелерди чечкенге 
мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү жашоочулардын көңүлүн бурдурганга 
мүмкүнчүлүк алышат.  

«Адам жана укук» укук коргоо борборуну жетексичиси Элмира Арапова мындай 
практикалык түрдө уюштурулган тренингде биринчи жолу катышып жатканы менен 
бөлүштү. 

 

 

ПРЕСС РЕЛИЗ 



 

«Тилеккке каршы ММК менен укук коргоочулардын ортосунда бири-биризге көмөк көрсөтө 
тургандай туруктуу байланыш жок, бирок аны түзүп чогуу иштешсек абдан натыйжалуу 
болот эле, - деп белгилей кетти Арапова. – Эми бул тренингден кийин биз ушундай 
байланышты түзөбүз, анткени журналисттерсиз биз коомчулук жана бийликке адам 
укуктары тармагындагы маанилүү жана көйгөйлүү маселелерди жеткизе албайбыз».  

Катышуучулар окутуунун практикага багытталгандыгын белгилешип, алынган билимдер 
темаларды иштеп жатканда, материалдын үстүндө иштеп жатканда, пресс-релиздерди жана 
укук коргоого тийиштүү кейстерди жазууда пайдаланаарын белгилеп кетишти.  

«Адам укуктары, укук коргоо жөнүндө көп эле угуп жүргөнбүз, бирок иш жүзүндө ал эмне 
экенин, жөнөкөй калктын турмушуна кандай таасир этээрин ушул тренингден билдим. 
Мындай карап көрсөк, биздин укуктар көп эле бузулат экен, айрыкча мамлекеттик 
органдарга кайрылганда. Булар тууралуу тынбай кабарлап, элдин үнүн угуп, алардын 
укуктарын массалык маалымат каражаттар аркылуу айтып турушубуз керек. Ошондо гана 
мыйзамдар иштеп, тартип болот», - дейт Суусамыр айылынан келген Суусамыр FM 
жамааттык радионун журналисти Айзада Калканбекова.  

Тренер катары белгилүү укук коргоочулар жана өзүнүн кесибинин мыкты адистери, «Кылым 
Шамы» КФ жетексчиси Азиза Абдирасулова жана «Voice of Freedom» укук коргоо 
порталынын башчысы Абдумомун Мамараимов. 

«Бизде активдүү иштеген ММКлар менен укук коргоо уюмдары көп болгону менен экөөнүн 
кызматташуусу солгун. Биз ушул кемчиликти жоюууга аракеттенип, эки топтун ортосундагы 
кызматташууну күчөтүп, алардын ишиндеги натыйжалуулукту жогорулатууга иштеп 
жатабыз», - деп айтат машыгуунун максаттары тууралуу IWPRдын КРдагы өкүлчүлүгүнүн 
программдык менеджери Мээрим Шамудинова. 

Эки күндүк тренинг 6-7-мартта Бишкек шаарында өттү. Ушундай эле машыгуу 10-мартта 
Нарын шаарында башталды.  

Журналисттер жана укук коргоочулардын натыйжалуу аракеттешүүсү боюнча уюштурулган 
эмки окутуулар: Каракол шаарында 13-14 мартта жана Баткен шаарында 17-18 мартта 
өткөрүлөт. 

Тренингге катышуу үчүн резюмени жана семинарга катышуу үчүн негиздеме катты (100-150 
сүйлөм) meerim@iwpr.net деген дарекке 2-мартка чейин жөнөтүшү керек. Кененирээк 
маалымат алуу үчүн сиздер +996 (312) 313097 кайрыла аласыздар.  

Уюм жөнүндө: Согушту жана тынчтыкты чагылдыруу боюнча Институту (IWPR) – дүйнө 
жүзү боюнча кризистик региондогу кырдаалдарды чагылдыруу жана жергиликтүү 
ЖМКларды колдоо менен алектенген британиялык коммерциялык эмес медиа-уюм. 
Кыргызстанда IWPR 1999-жылдан бери иштеп жатат. 

 
 
 
 
 

Проект реализуется 
Институтом по освещению 
войны и мира  
 
Представительство IWPR в КР 
Кыргызская Республика 
г. Бишкек 720001 
ул. Киевская 114/2 - 1 
Тел: +(996 312) 313 411 
Факс: +(996 312) 312 955 
 iwpr.kyrgyzstan@iwpr.net   
http://www.iwpr.net   
http://www.cabar.asia     
 
 
 
 

 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 
 
Правительством 
Норвегии 

 
 

Представительство Европейского Союза в 
Кыргызской Республике  

Бульвар Эркиндик 21, Бизнес центр "Орион", 5й 
этаж, 
Бишкек, 720040, Кыргызская Республика 

Телефон: +996 312 26 10 00 
факс: +996 312 26 10 07 

Email: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu  
 
Website:http://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyzstan 
Facebook: http://www.facebook.com/eudelkg 
 

 
Европейский Союз включает в 
себя 28 государств-членов, 
объединивших передовые 
достижения, ресурсы и судьбы 
своих народов. На протяжении 60 
лет совместными усилиями им 
удалось создать зону 
стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив 
при этом культурное 
многообразие, личные свободы и 
атмосферу терпимости. 
Европейский Союз неуклонно 
стремится передавать и приобщать 
к своим достижениям и ценностям 
страны и народы, находящиеся за 
его пределами. 
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