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1.    Медиа уюм гендердик теңдикти жайылтуу аркылуу өнүккөн жана

адилеттүү коомду куруудагы өз ордун терең түшүнөт жана ошого шайкеш

иш алып барат.

2.    Медиа уюм кадрдык саясатында, милдеттерди жана темаларды

бөлүштүрүүдө гендердик дискриминацияга жол бербейт. 

3.    Медиа уюм аялдарга жана эркектерге бирдей эмгек шарттарын,

бирдей эмгек акыны, кызматтан жогорулоого тең мүмкүнчүлүктөрдү

кепилдейт. 

4.    Медиа уюм сексуалдык ыдык, харассмент жана гендердик

дискриминациянын алдын алуу үчүн комплекстүү чараларды кабыл алат.

Бул боюнча кызматкерлерден арыз түшсө, тыкыр текшерүүдөн кийин

адилеттүү чечимдерди чыгарат. 

5.    Медиа уюм үй-бүлө менен жумушту айкалыштырууда же дагы башка

турмуштук шарттарда аялдар менен эркектер үчүн бирдей ийкемдүү

саясатты иштеп чыгат. 

6.    Медиа уюм өз кызматкерлеринин гендердик маалымдуулугун

жогорулатууга, кесиптик көндүмдөрүн жакшыртууга умтулат. 

7.    Медиа уюм өз контентинде гендердик стереотиптерге,

дискриминацияга жол бербейт, ар дайым гендердик теңдикти сактоого

умтулат. 

8.    Журналист сексисттик кастык тилинен качып, гендерге сезимтал тилди

колдонот. 

9.    Журналист маалыматтын булагы, эксперттик көз карашын билдирүүчү

катары аялдар менен эркектерге бирдей мүмкүнчүлүк берет жана

алардын ар бирин салттуу эмес ролдордо чагылдырууга аракеттенет. 

10. Журналист гендердик зомбулук темасын чагылдырганда курмандыктын

укуктарын жана кызыкчылыктарын биринчи орунга коет. Бул көйгөйдү

ашыкча жөнөкөйлөтүп, ага турмуштук кадыресе көрүнүш катары түс

берүүдөн карманат. 

Кодекс 2021-ж. 12-ноябрында Бишкек шаарында өткөн «Медиадагы
гендердик оптика» аймактык форумунда кабыл алынган, ага

Кыргыз Республикасынын аймактык жалпыга маалымдоо
каражаттарынын өкүлдөрү катышып, Кодексти кабыл алуу жөнүндө

Макулдашууга кол коюшкан. 
 

Кодекс "Теңдик нуру" демилгесинин алкагында Кыргыз
Республикасынын БУУнун Аялдар уюму менен биргеликте ММК

колдоо борбору тарабынан уюштурулган гендердик сезимтал
журналистика боюнча алты айлык тренингдин катышуучулары

тарабынан иштелип чыккан.
 

Бул кодексти кабыл алган медиа уюмдар өз контентинде жана
редакциялык саясатында гендердик теңдикке умтулууга, гендердик

стереотиптер менен күрөшүүгө милдеттенет. Кодекс КРнын
Конституциясына жана мыйзамдарына, КР кабыл алган эл аралык

документтерге, КР журналистинин этикалык кодексине
негизделген. 

 
 


