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“Феминита” командасы зерттеуге қатысқан барлық қыздар мен әйелдерді олардың батылдығы және 
Қазақстандағы квир-феминисттік бастамалардың дамуына үлес қосуға ынталары, әр қалада құшақ жая қарсы 
алғаны, сенім  және үміт білдіргендері  үшін шын жүректен рахмет айтамыз.артқандары

“Феминитаның” еріктілері мен белсенділеріне ерекше рахметімізді білдіреміз — сіздерсіз ешнәрсе орындалмас 
еді. Табиғатында бірінші рет жүргізілген бұл зерттеу ЛБК-қоғамын жұмылдырып, бізге қолдау білдірген қыздар 
мен әйелдердің қатарымызға қосылып, команда бөлігі болғанына қуанамыз.

Біз АҚШ елшілігі, атап айтқанда, Робин Элис МакКатчен, Вера Партем, Нидерланды елшілігі, СОС 
Нидерландыдан Рената Хартман және Мария Козловскаяға, “Эхо” қоғамдық бірлестігі, Павел Лобачев, 
Сыйнат Султаналиева, AlmaTQ командасына, “Лабрис” ЛГБТ ұйымына (Қырғызстан), феминистік Бішкек 
бастамасына, ФемШТАБ (Қырғызстан), Эрика Лилит және бізді күнделікті қанаттандырып отырған кісілерге 
рахмет айтамыз! Сіздердің қолдауыңсыз ісіміз алға жүрмес еді.

Біз сексуалды бағыт және гендерлік сәйкестік негізінде  жек көру, гомофобия, қорқыныш, алдау, өлтіру, 
бопсалау, зорлау дегеннің не екенін білеміз. Біз депрессия, ұйқы қашу, үрейлену және басқа да денсаулыққа 
зиян күйдің не екенін білеміз. Әлсіздік дегеннің не екенін білеміз. Бірақ біздің тоқтау ниетіміз жоқ.

Бізді жек көрген сайын, сізге махаббатымызды арнаймыз.
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Биологиялық жыныс - еркек ағзасын әйелдікінен айыратын  анатомиялық, физиологиялық, биохимиялық 
және генетикалық сипат жиынтығы. Интерсекс дегенді де қараңыз.
Бисексуал әйел -  қос жыныс немесе гендерге сәйкес кісіге романтикалық, эротикалық және/немесе сексуалды 
ынтызар бола алады. Пансексуал дегенді де қараңыз. 
Гендер - маскулиндік пен феминдікке қатысты сипаттамалар спектрі. Контекстке байланысты, мұндай 
сипаттама әлеуметтік құрылым (оның ішінде, гендерлік және басқа әлеуметтік рөлдер) немесе гендерлік 
сәйкестік болуы мүмкін.  
Гендерлік сәйкестік - өзінің еркек, әйел немесе екі жынысты біріктіретін тұлға, не екі жынысқа да жатпайтын, 
не туылған кезінде бекітілген жынысына сәйкес болмауым мүмкін дейтін кісі өзі терең сезінуі арқылы білетін 
сәйкестік.  
Гетеронормативтік - адамның сексуалды әрекетін сипаттауда гетеросексуалдықты әлеуметтік норма деп 
қабылдайтын көзқарас. Бұл көзқарас негізінде адамзат тек бинарлы түрде, биологиялық жынысы бойынша 
адамның әлеуметтік жынысы мен гендерлік рөлін анықтайтындай етіп, екі жынысқа қақ бөлінеді.  
Гомофобия - гомосексуалды кісілерге қатысты сезінетін негізсіз теріс эмоция. Мұндай эмоция теріс көзқарас, 
қорқыныш, жиіркеніш, ашық өшігу, зорлау және т.б. түрде шығуы мүмкін.
Гомосексуалдық - өз жынысындағы кісіге романтикалық, эротикалық және/немесе сексуалды түрде ынтық 
болуды білдіретін адамның үш түрлі қалыпты сексуалдық бағытының бір түрі.
Қос стигма (грек. στιγ́μα - таңба, мысалы, құл не қылмыскер деген) - еш негізсіз немесе дәлелсіз бір адамға 
немесе топ адамға әлеуметтік таңба тағу, қандай да бір теріс сипат беру. Бисексуалдық контексті мысалында, 
қос стигма деген гетеросексуал да, гомосексуал да адамдардың бисексуал еркек не әйелдерге теріс пиғылы.
Интерсекс (лат. inter - ара, екеу ара, sexus - жыныс) - жыныс түрлерінің қандай да бір айқын белгілері жоқ ағза.
Квир (ағыл. queer - оғаш, ерсі) - гетеронормативті әрекет моделі мен сәйкестіктен басқа кез келген сәйкестікті 
білдіретін термин  
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ЛГБТ (ағыл. LGBT - lesbian, gay, bisexual, trans - лесбиан, гей, бисексуал, транс) - адамдарды сексуалды бағыты 

(лесбиан, гей, бисексуал) және гендерлік сәйкестігі (транс) бойынша бір топқа біріктіретін қысқарту 

(аббревиатура)

Лесбиан (лесбиянка) - гомосексуалды әйел. Лесбиан әйелдің махаббаты, сезімі және сексуалды ынтығы әйелге 

бағытталған. 

Пансексуалдық - қалауын гендерге қатысты жасамайтын сексуалды бағыттың бір түрі.  Сонымен қатар, өзін 

ешбір гендерге қатысты деп санамайтын кісіге романтикалық және/немесе эротикалық ынтықтықты да 

білдіреді.

Өздік цензура — қандай да бір себеппен, адамның өзі кейбір жүріс-тұрысы мен әрекеттерін сырт көзден әдейі 

жасырып жоюы

Сексуалды бағыт — жынысы өзінікімен бір не басқа, не жынысқа қатыссыз басқа кісіге тұрақты түрде 

эмоциялық, сексуалдық және рухани ынтызарлық. Сексуалды бағыт сексуалды әрекеттен айырмашылығы — 

адамның сезімі мен өзін түсінуіне негізделеді. Адамдардың іс-әрекетінен сексуалды бағыты көрінуі де, 

көрінбеуі де мүмкін. 

СБГС - сексуалды бағыт, гендерлік сәйкестік

Стигматизация (грек. στιγ́μα - таңба, белгі)  —  әлеуметтік таңба тағу. Стигматизация —қатысы немесе дәлелі 

жоқ болса да қандай да бір (әдетте, теріс)  сипатты бір адамға немесе топ адамға таңу. Стигматизация көптеген 

стереотиптердің құрама бөлігі.

Толеранттық — басқа көзқарасқа, тұрмыс-салтқа, іс-әрекетке пен әдетке шыдамдықты білдіретін 

социологиялық термин. Толеранттық немғұрайлыққа тең емес. Ол өзіне жат көзқарас пен тұрмыс-салтты 

қабылдауды білдірмейді, ол басқаның өз көзқарасына сәйкес өмір сүру құқы бар екенін мойындауды білдіреді.

Трансгендер/трансгендер адам — туған кездегі тіркелген жынысы гендерлік сәйкестігіне және/немесе 

гендерлік сипатына  сай келмейдін адам.

Трансфобия — транс адамдарға негіссіз өштесу. Трансфобия қоғамдағы гендерлік түсініктер мен нормаларға 

сәйкес келмейтін адамдарға теріс көзқарас, қорқыныш, жиіркеніш, ашық өшігу, зорлау және т.б. түрде болуы 

мүмкін.
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“Феминита” Қазақстан феминистік бастамасы Қазақстанның 16 қаласында лесбиан, бисексуал және квир-
әйелдедің қажеттілігін анықтау үшін 2016 жыл науырыз айынан 2017 жыл ақпан айына дейін зерттеу жүргізді. 
Зерттеудің негізгі мақсаты Қазақстандағы лесбиан, бисексуал және квир-әйелдердің әртүрлі қоғамдастығының 
“портретін” айқындау және олардың әлеуметтік, құқықтық, экономикалық және саяси қажеттіліктерін анықтау 
болды.

Әдістеме туралы қысқаша:
Талдау әдісі шеттетілген әйелдер қоғамының саяси және академиялық өрісте орны жоқ альтернативті үнін 
шығаруға мүмкіндік жасайтын платформаны іздеп тауып беретін феминистік теориялық жақтаудан тамыр алады. 

Әдістеме құралы сандық және сапалық әдістердің құрамына негізделген. Сауалнама бес (демографиялық 
деректер, денсаулық, ЛБК әйелдерге қатысты денсаулық тәуекелдері, саясат пен активизм, зорлық-зомбылық 
пен дискриминация тәжірибесі) тақырыптарына бөлінген 92 сұрақтан құралды. Терең құрастырылған пікір алу 
бір сағат пен үш сағат арасында болды. Коллективті ақпарат алу үшін фокус-группалар жүргізілді. “Қар үйінді” 
әдісі қолданылып, зерттеушілер алдымен өз таныс, жолдас-жораларын, олар басқа Қазақстан қалаларындағы 
өз таныстарын шақыру арқылы сауалнама жүргізілді.

Демографиялық деректер туралы:
Сауалнаманы 227 әйел толтырды, оның ішінде 43 әйел зерттеушілерге терең құрастырылған пікір білдіруге 
келісті. Дерек берген ЛБК-әйелдердің жасы бойынша ең көбі 19 бен 30 жас арасында, ал, сексуалды бағыты 
бойынша ең көбі - лесбиандар болды. Сұхбаткерлердің жартысынан көбі өз сексуалдығын 18 жасқа дейін танып-
білген екен. Сауалнамаға қатысқандардың тең жартысы қазақ, үштен бірі ғана орыс. 55% көбі жоғары білімді 
әйелдер, сонымен қатар тұрақты моногамды қатынаста екен. 
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Сұхбаткерлердің 67%-нда бала жоқ, төрттен бірінде алдыңғы немесе сол кездегі қосақтарынан балалары 
бар. Сұралғандардың жартысына жуығы (40%) 50 000 мен 100 000 теңге аралығында, яғни ортадан төмен, 
табысы бар. Респондент көбі дінге қарым-қатынасы күрделі, бір мезгілде бірнеше дін ұстануы мүмкін - 
исламды агностикпен қатар, христиандықты пұтқа табыну немесе буддизммен қатар ұстануы мүмкін. 
ЛБК-әйелдер арасында ең кең тараған саяси көзқарас либерализм, демократия мен аполитикалы болу 
екен.

Қазақстандаға ЛБК-қоғамның негізгі қажет-мұқтажы
- Ақпаратты-ресурсты орталық
- Дос психолог және адвокат қызметі
- Дос дәрігер қызметі
- Адам түрлері көптігін қадірлеу және ақпараттандыру мақсатында мемлекет пен қоғамға қатысты жұмыс

Жалпы өмірдегі тақырыптар мен нарративтер:
- Жанұя мәні
- Сексуалды бағыттан тәуелсіз өзіндік даму-жетілуге қажеттік
- Ішкі және тысқы қоршаған жұрттың гомофобиясына қатысты уайым-қайғы
- ЛБК-әйелдердің қос стигмасы
- Жақын адамдардың жеке өмірге қол сұғу тәжірибесі  
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Жиналған мәліметтерге сай, Қазақстанда ЛБК-әйелдер кемсітушіліктің жоғары деңгейін, психологиялық, 
вербалды, әлеуметтік, экономикалық және физикалық зорлық-зомбылықты күнделікті көріп, полиция, әріп-
тес, таныс, жолдас-жора тарапынан балағат, шеттету, бопсалау, аутингке ұшырап, туысқандары үйқамаққа 
алып немесе еркінен тыс психиатрға, бақсыға барып, сексуалды бағытына байланысты жұмыстан айырылып, 
БАҚ пен шенеуік сөздеріндегі гомофобия объектісі болып жүр. 

Қазақстанда сауалнама алынған ЛБК-әйелдердің көбі ЛБК-әйелдердің денсаулығына қатысты тәуекел болуы 
мүмкін екенінен, оның ішінде жүрек, кеуде және жатыр рагы, эндокринологиялық ауру туралы хабарсыз. 
Сұралғандардың жартысына жуығы (48%) кеуде рагы болуының алдын алу үшін өзіндік тексеру жасамайды, 
67% көбі маммография және 68% жатыр жиегінің рагына қатысты скрининг өтпеген.

Сауалнама кезінде, жауап бергендердің 55% өзінің депрессияға түсетінін, 30% жиі жылап, тамағына тас 
түйілетінін, 40% ұйқысы қашқанын, 23% ләззат алу үшін емес, әдейі өздеріне қол жұмсап (селф-харминг), 
денесіне жарақат жасағанын,  35% көбі суицид жасауға бел буған немесе суицид туралы ойланған болып 
шықты. 
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Ұсыныстар
Қазақстан Республика үкіметіне

 
Сексуалды бағыт және гендерлік сәйкестік бойынша кемсітуден қорғау негіздері тізіміне тікелей қосатын 
кеңейтілген және дәйекті кемсітушілікке қасы құқықтық негіз жасау
 
Мемлекеттік қызметкерлерге сексуалды бағыт және гендерлік сәйкестік бойынша адам құқығын бұзу және 
кемсітуге жауапкершілік тағайындау
 
Қазақстан азаматтарының сексуалды, гендерлік және басқа сәйкестіктеріне қызметкерлердің хабарын және 
сезімталдығын арттыру мақсатында шаралар ұйымдастырып, өткізу.

     Құқыққорғау және сот органдарына
 
Азаматтардың сексуалды бағыты және гендерлік сәйкестігіне қарамастан әділетті сотқа тең қол жеткізуін 
қамтамасыз ету.
 
Заңға сәйкес ЛБК әйелдерден арыз-шағым қабылдап, істерін қарау.
 
ЛБК әйелдерден түскен шағымдарға қатысты сотқа дейін және сот кезіндегі барлық, атап айтқанда арыз-
шағым қабылдағанда, куәгерлерден мәлімет жинағанда, жақтардан жауап алғанда, сот-медициналық 
экспертиза жасағанда және т.с.с. кезде, еш шектеусіз  кемсітушілік және жек көру негізіндегі қылмыс 
фактілерін эффективті анықтап отыру.
 
Құқыққорғау органдарында орын алатын ЛБК-әйелдерге жеке басқа қатысты ақпаратты, сексуалды бағытын, 
гендерлік сәйестігін жария ету қаупін төндіріп, қасақана қарама-қарсы іс қозғау, қарсы жақтарты келісуге 
көндіру, қорқыту, бопсалау, арыз-шағымын қайтып алуға мәжбүрлеу секілді кереғар тәжірибелерді жою 
мақсатында нақты шара қабылдау, сонымен қатар мұндай құқық бұзушылыққа байланысты “еш көнбестік” 
тәжірибесін қалыптастыру.
 
Құқыққорғау және сот органдарының қызметкерлерінің, сонымен қатар ЛБК әйелдерді сексуалды бағыт 
және гендерлік сәйкестігі белгісі бойынша кемсітушілік және жек көру негізіндегі қылмыстарды анықтау ісіне 
қатысты прокуратура және сот-эксперті қызметкерлерінің потенциалы мен сезімталдығын арттыру 
мақсатында нақты шаралар жүргізу.
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     Медициналық мекемелерге:
  Қазақстанда лесбиан, бисексуал және квир әйелдердің арнайы мұқтажы мен қажеттіліктеріне қатысты 

қызметкерлердің хабары мен сезімталдығын арттыру.
  Лесбиан, бисексуал, квир әйелдерді жыныс қатынастарымен берілетін инфекциялар мен  алдын-алу АИТВ

программаларына көзделген топтардың бірі етіп қосу.

     ЛГБТИК бастамалар мен ұйымдарға:
     Аймақтардағы қоғамдастық мүшелерімен ара-қатынас пен коммуникацияны жақсарту. Тұрақты қызмет    
     көрсететін ақпаратты-ресурс орталықтардың негізінде ауыл-қалаларда достық қызметтің (психологиялық   
     және заңгерлік болсын) кең таңдауын мүмкін қылу.



Кіріспе
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Қазақстан өзін толеранттықтың жоғары деңгейі бар ел етіп көрсетеді. Шындығында ұлтаралық қатынастарды 
дамыту және дінге оң көзбен қарауға ынта бар болғанымен, елде ЛГБТ қоғамдастығына қатысты аса 
шыдамсыздық білініп отырады. Гомосексуалдық 1998 жылы Қазақстанда декриминализация жасалынған, 
бірақ қоғамдық дискурс бірбеткей гомофобты не трансфобты түрде қалып тұр. Сексуалды бағыт пен/немесе 
гендерлік сәйкестікке қатысты тақырыптар талқыға түскенде көбі қатты теріс бағытта, жиі зорлық-
зомбылыққа, ауру не қылмыс деп қарауға шақырады. Қазақстандық БАҚ бетінде гомо- және трансфобия, өз 
кезегінде, қоғамдағы гомо- және трансфобияны күшейтеді, ал бұл лесбиан, гей, бисексуал және транс 
адамдарға қатысты стигма мен кемсітуге апарады. Бұл әсіресе патриархалды қоғамның әйел ретінде езгіге 
ұшырауы үстіне лесбиан, бисексуал және квир әйелдер туған-туысқандары, қоғам мен мемлекет тарапынан 
сексуалдығына байланысты жіті бақылауға алынады.
Көптеген лесбиан, бисексуал және квир әйелдер еркінен тыс күйеуге бергенде немесе күйеуге тиіп парызын 
өтемеген “шатақ” әйел атанып шеттетілемін бе деп өздерінің болмысын жасыруға мәжбүр.

2015 жылы екі халықаралық құқық қорғаушы ұйым Human Rights Watch және ARTICLE19 Қазақстандағы ЛГБТ 

құқықтарына арнап екі зерттеу жасады¹. Алынған деректер бойынша, Қазақстанда билік сексуалды бағыт 

пен гендерлік сәйкестікке қатысты халықты бейбастық пен зорлық-зомбылықтан қорғауға ынтасыз екені, ал 
кейінгі кезде “гей-пропагандаға” қарсы аталып кеткен заңды қабылдауға талаптануы — адам құқтары 
бұзылуының тоқталмай тұрғанының және болмыс еркіндігіне қыспақ көрсетілетінің дәлелі. Қазақстандағы 
ЛГБТ өкілдері сексуалды бағыты және гендерлік сәйкестігі бойынша құқықтары бұзылатын субъектер болып 
табылады.

¹Human Rights Watch, «That's When I Realized I Was Nobody», A Climate of Fear for LGBT People in Kazakhstan, July 23, 2015, 
[h�ps://www.hrw.org/report/2015/07/23/thats-when-i-realized-i-was-nobody/climate-fear-lgbt-people-kazakhstan]; ARTICLE 19, «Не провоцируйте, 
не создавайте проблем»: цензура и cамоцензура в cообществе ЛГБТ в Казахстане, 25 января 2016 [h�ps://goo.gl/Y3Nyc6] 
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22Қазақстан Республикасының Конституциясы, [h�p://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_] 
³Научно-правовой комментарий к Конституции Республики Казахстан (руководитель авторского коллектива – член-корр Академии наук 
Республики Казахстан, д.ю.н Г. С. Сапаргалиев, [h�p://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1018028#pos=10;-292] 
4Доклад Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, 2010, [h�p://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ef198bd2]
5“Сексуальную ориентацию и гендерную идентичность - в законодательство”, Жанар Секербаева, июль, 2016 год, доступно на [h�ps://goo.gl/EEth5p] 

Кіріспе

ҚР Конституциясының 14-бабына²  байланысты азаматтарға тең құқық пен кемсітпеуге кепілдік беріледі:

1. Заң мен сот алдында барлығы бірдей.
2. Тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге 

көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар бойынша 
ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды.

Сексуалды бағыт пен гендерлік сәйкестік, әлбетте, “басқа жағдайларға” жатады. Дегенмен Қазақстан 

Ресупбликасы Конституциясының ғылыми-құқықтық комментарийлерінде³ бұл туралы ешқандай түсінік 

берілмеген. 2010 ж Халықаралық нәсілдік кемсітушілікті жою конвенциясын орындауға қатысты Біріккен 
Ұлттар Ұйымының нәсілдік кемсітушілікті жою комитеті атап көрсеткендей, кемсітушілікке қарсы 

4институттар мен процедуралар жоқ . Мұнымен қатар, 2016 ж Қазақстан феминистік бастамасы “Феминита”, 
бірқатар әріптестермен қосылып, БҰҰ Азаматтық және саяси құқықтар пакті бойынша Қазақстан 
Республикасының кезекті есебіне қатысты жазған альтернативті есебінен кейін, Қазақстанға адам 
құқықтарына қатысты БҰҰ комитеті сексуалды бағыт пен гендерлік сәйкестік белгісін тиым салынған 
кемсітушілік негіздері тізіміне қосу керек деген ұсыныс жасады.

Атап айтқанда, “Феминита” баяндамашысы Женевадағы адам құқығының 117-сессиясында сексуалды 
бағыт пен/немесе гендерлік сәйкестікке байланысты адам құқығы жүйелі түрде бұзылатынын айтып берді 
және транс адамдардың ар-ожданын қор ететін процедуралардан өтуі керектігіне — міндетті стерилизация 
және психиатрия мекемесінде 30 күн жатып қаралуы керек екеніне аса назар бөлді. Қазақстанда 

5қабылданған медициналық процедуралар әлемдегі және аймақтағы  ең нашары .



-14-

 www.feminita.kz 

6 Заключительные замечания по второму периодическому докладу Казахстана, 9.08.2016, доступно на 

[http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fKAZ%2fCO%2f2&Lang=en] 

Кіріспе

БҰҰ адам құқықтары туралы комитет өте маңызды қорытынды ескертулер жасады: 
“Теңдік және кемсітушілікке жол бермеу

9. Комитет кемсітушілікке қарсы 
құқықтық негіз кемсітушілікті дұрыс 
анықтамауына, кемсітушілікке 
ұшырағанға эффективті қорғау 
болмайтынына алаңдаушылық 
білдіреді. ЛГБТ адамдар сексуалды 
бағыты және гендерлік сәйкестігіне 
байланысты кемсітушілік пен зорлық-
зомбылыққа ұшырауы, қолданыстағы 
нормативті-құқықтық негіз қорғауға 
жеткіліксіз екені және жыныс 
ауыстыруға қатысты отаның 
қаталдығына қатысты  хабарларға да  
Комитет алаңдаушылық білдіреді 
(2 және 26-бап).

10. Қатысушы-мемлекеттің кемсітушілікке қарсы құқықтық 
базасында: (a) сексуалды бағыт пен гендерлік сәйкестік 
кемсітушілікке тиым салынған негіз ретінде тікелей тізімге 
қосылуы; (b) кемсітушіліктің барлық түрлерінен адекватты 
және эффективті қорғауды қамтамасыз етуі; (c) тікелей, 
қосалқы және үстеме кемсітушіліктерге тиым салуы; 
(d) кемсітушілік көргендерге эффективті және қажетті 
құқықты қорғауға алуы керек.
Сексуалды бағыты немесе гендерлік сәйкестігіне байланысты 
кемсітушіліктің ешқандай түрі және зорлық-зомбылық 
болмауын Қатысушы-мемлекет қамтамасыз етуі керек, мұндай 
жағдайлар тиісті түрде тексерілуі және санкциялануы керек. 
Жыныс ауыстыруға қатысты процедураларды Пакт қарарларына 

6сәйкес болуын қамтамасыз ету  үшін қайта қарау керек.”
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7«В Атырау уволенные женщины-пограничники выиграли суд», 27 августа 2015 года, доступно на [h�p://today.kz/news/proisshestviya/
2015-08-27/624676-v-atyrau-uvolennye-zensiny-pogranicniki-vyigrali-sud/]

Кіріспе

Конституцияда тізілген негіздердің кез келгені үшін заңмен бекітілген “кемсітушіліктің” нормативті 
анықтамасы болмауы себепті құқық қолданушы органдар бұл конституциялық жағдайды өзінше түсіндеді. 
Сонымен қатар, құқықтың бейтарап нормасы қандайда бір топқа жататын адамға немесе топ адамға басқа 
адамдармен салыстырғанда ұтымсыз жағдай тудыратын, жанама кемсітушілік те болып жатады.

2015 ж 6 мамырында, осыдан бірнеше күн бұрын әлеуметтік желіде қорғауға алынған объектінің қасында 
сүйіскенін сырқы видеобақылау камерасына түскен жазбаны белгісіз біреулер монитор экранынан түсіріп 
алып таратқаннан кейін, Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) шекара қызметі басқармасы әскери әйелдерді 
сүйіскен деп жұмыстан босатты. Бірнеше уақыттан кейін шекара басқармасы әйелдерге қарсы тәртіптік шара 
қолданып, ресми себебі — “жұмыс орнында себепсіз 3 және одан да көп уақыт болмады” деп жұмыстан 
шығарған. Жұмыстан шығып қалған әскери әйелдер сотқа шағымданған. Сот жұмыстан босатылуларын 

7заңсыз деп тауып, шағымды қанағаттандырған . Өз шешімін қабылдағанда сот әскери әйелдерді жұмыстан 
босату себебі кемсітушілік екенініне сүйенбейді. ҚР ҰҚК шекара қызметі аталмыш видео мен әйелдердің 
жұмыстан босатылуының арасындағы байланысты жоққа шығарды.  Ал, әйелдердің өздері жұмыстан 
босатылулары желімен тараған видео мен өздерінің сексуалды бағыттарына байланысты дейді.
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8Қазақстан Республикасының Конституциясы, [[http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_]] 
9Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі от 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ, [http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1500000414] 

Кіріспе

Мұндай жағдайлар жұмыс орнындағы сексуалды бағыт және гендерлік сәйкестікке қатысты кемсітушілікті 
ғана емес, ҚР Конституциясының 24-бабын, яғни еңбек үшін ешқандай кемсітушіліксіз ақы алуы кепілдігін 

8
бұзу .

Еңбек кодексінің 6-бабында бекітілгендей, шығу тегі, әлеуметтік, қызметтік және жекеменшік жағдайы, 
жынысы, нәсілі, ұлты, тілі, дінге қатысы, наным-сенімі, тұрғылықты жері, жасы немесе дене кемшілігіне 
байланысты ешкімді еңбек құқығын орындауда қандай да бір кемсітушілікке кездеспеуі керек. Бұл бапта да 

9
кемсітушілік негізі ретінде сексуалды бағыт немесе гендерлік сәйкестік болуы мүмкін екені көрсетілмеген .

Егер көптеген жұмыскерлер өздерінің сексуалды бағыты немесе гендерлік сәйкестігін жұмыс орнында 
жасырмайтын болса, сезілетін кемсітушілік көрсеткіштері әлдеқайда жоғары, ал жұмыс орнындағы 
кемсітушілік (заңсыз жұмыстан босату, өсуіне жол бермеу) саны әлдеқайда көп болатынын айту маңызды. 

Кемсітушілік қаупі, оның ішінде заңсыз жұмыстан босату, сексуалды бағыты басқа адамдар іштен тыну 
және өзінің болмысын немесе сексуалды бағытын мойындауы негативті салдар туғызбау үшін басқамен 
араласпау түріндегі қосымша жүк алып жүреді. Мұндай үрей және өзінің бағытын ылғи жасыру — ЛГБТ 
адамдардың жұмыстағы әріптестерімен қарым-қатынасына негативті әсер етіп, кейде ауыр психологиялық 
мәселеге апаруы мүмкін. 
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10 Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности «Предварительный обзорный доклад об 

   отдельных аспектах неравенства и дискриминации в Республике Казахстан», 2015 год, доступно на [http://ihahr.org/sites/default/files/

   files/kazahstan-diskriminaciya-2015-doklad.doc] 

  

Кіріспе

Сексуалды бағыт пен гендерлік сәйкестік негізінде кемсітушілік және зорлық-зомбылық істерін сотта қарау 
10тәжірибесі мүлдем жоқ. Бұлай болу себебі СБГС кемсітушілік белгісі деп қаралмайды , нәтижесінде СБГС 

белгісі бойынша құқық бұзушылыққа тап болған жәбірленуші, нәтижесіз екендігін түсініп, қазақстандық 
сотқа шағынбайды.

Осы зерттеуіміз ЛБК әйелдер қорғауға арналған заңгерлік механизмдер жоқ болуына байланысты үндемей, 
өз құқықтарын қоғау үшін күреспейтінін көрсетеді.  Сондықтан да полицияға өтініш немесе сотқа шағым-
дану да жоқ, сол себепті санап-сараптайтын шынайы статистика түрінде ешбір дерек те жоқ.  Қазақстан 
тарапынан баяндамашылардың БҰҰ сессияларында Конвенциялардың орындалуы тұрғысында берген 
деректері нақты жағдайды көрсетпейді.

Шағымдардың аздығы жәбірленушілердің өз құқықтары жайында хабарсыздығының, қаржысы болмауы, 
немесе полиция және сот органдарына сенімі жоқтығы, немесе биліктің СБГС белгісі бойынша 
кемсітушілікке жеткіліксіз назар беруі немесе жаны ашымастығының салдары.
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¹¹ Заключительные замечания Комитета по ликвидации расовой дискриминации, Казахстан, CERD/C/65/ CO/3, 10 декабря 2004 год.

¹²“Верховный суд направил на пересмотр дело Анны Белоусовой, дошедшее до ООН”, 14.02.2018, доступно на [https://rus.azattyq.org/a/29039254.html] 

¹³“Sexual harassment case - Kazakhstan is reluctant to observe international obligations”, 30.11.2017, доступно на [http://enews.fergananews.com/articles/3068]

Кіріспе

2004 жылдың өзінде БҰҰ нәсілге қатысты кемсітушілікті жою комитеті Нәсiлдiк кемсiтушiлiктiң барлық 
нысандарын жою туралы халықаралық конвенцияны орындауға қатысты Қазақстан Республикасының ресми 
баяндамасын қарап, Қазақстанға “қолда бар құқық қорғау жолдары туралы ақпаратты ақпаратты әлеуметке 

11
барынша кең тарату”  керегі жөнінде қорытынды шығарған болатын. 

Тура осындай ұсыныс БҰҰ Әйелдердi кемсiтушiлiктiң барлық нысандарын жою комитиетінің Анна 
Белоусованың Қазақстанға қарсы ісінде 2017 жылы да жасалған болатын. Бұдан бөлек комитет ұлттық 
заңнамаға сексуалды бопсалау құрбандарын қорғауға арналған қажетті өзгерістер енгізуді және Белоусова 
есебіне моралдық және материалдық шығындарын толтыру үшін Қаржы министірлігінен 7 млн теңге 

12
өтемақы төлеуді ұсынған болатын . Қазақстанның Жоғарғы соты шешімімен бұл ұсыным қабылданбады.

Одан әрі 2017 жылы Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты Күнболат Арипов БҰҰ эксперттерін үшінші 
13

тарап етіп сотқа қатыстырмақ (сотқа шақырмақшы!) болды . Бұл сот қадамдары әлеуметтік желіде заңгер 

қауымды әбігер қылды. Көп ұзамай сот істі қараудан аластатылып, өз еркімен жұмыстан кеткені белгілі 
болды. Бұның өзі бірнеше соттан өткен шағымданушға өтемақыны төлеуге алып келмеді.   

Осылайша, Қазақстан 1998 жылы ратификацияланған, ұлттық заңдардан басымды саналатын Әйелдердi 
кемсiтушiлiктiң барлық нысандарын жою конвенциясын дөрекі түрде бұзып отыр. 



Зерттеу құрылысы
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14«Непризнанные и незащищенные: лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы в Казахстане», Фонд Сорос-Казахстан, 2009 год, доступно на 

    [http://www.soros.kz/uploads/] user_67/2013_09_04__04_43_19__269.pdf
15“Тональность СМИ в освещении положения меньшинств в РК”, Фонд Сорос-Казахстан, доступно на 

    [http://medianet.kz/ru/biblioteka/issledovaniya-obzory-monitoringi-40]
16См. сноску 1
17См. сноску 1
18“Дискриминация и насилие в отношении трансгендерных людей в Казахстане” (по результатам онлайн-опроса), 2014-2015 годы,  доступно на 

    [https://www.alma-tq.org/analysis]  

ЛГБТ құқығы тақырыбын қоғамдастық Қазақстанда жиі көтермейді - егемендік алғалы бері Қазақстан 
азаматтарының сексуалдық бағыты мен/немесе гендерлік сәйкестігіне қатысты бес зерттеу жүргізілген екен. 
Қолжетімді зерттеулер мыналар:

- 
2009: “Қабылданбаған да, қорғалмаған да: Қазақстандағы лесбиан, гей, бисексуал және трансгендерлер”, 

14
Сорос-Қазақстан Қоры ;

- 15
2010: “ҚР азшылық жағдайын баяндағандағы тоналдық”, Сорос-Қазақстан Қоры ;

- 16
2015: “Сонда мен өзімнің ешкім емес екенімді білдім”, Human Rights Watch ;

- 
2015: “«Арандатпаңдар, проблема тудырмаңдар»: Қазақстандағы ЛГБТ қауымдастығына қатысты цензура 

17
және өзін өзі цензуралау»”, Артикль 19 ;

- 18
2015: “Қазақстандағы трансгендер адамдарға қатысты кемсітушілік пен зорлық-зомбылық”, Alma-TQ .

Дегенмен зерттеулер Алматы мен Астана басқа қалаларда жүргізілмейді және қоғамдастықтағы әйелдерден 
терең құрамды интервью алу арқылы ЛБК әйелдердің жағдайы мен өмір тәжірибелері арнайы 
зерделенбейді. Қолыңыздағы зерттеу Қазақстандағы бағыты гетеросексуалды емес әйелдер өзіндей 
гетеросексуалды құрбыларына қарағанда қатты жәбір көретінін түсіне отырып жасалды.
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19“Оценка потребностей трансгендеров в Центральной Азии”, 4 апреля 2017,  доступно на [https://goo.gl/XYsCFd]

Зерттеу құрылысы

Зерттеудің  лесбиан, бисексуал, квир әйелдердің әртүрлі қоғамдастығы “портретін” негізгі мақсаты
шығару және олардың әлеуметтік, құқықтық, экономикалық және саяси қажеттіліктерін анықтау болды.

Зерттеуге трансгендер әйелдер қатыспаған себебі - серіктес AlmaTQ трансгендерлер бастамасы 
бұрынырақ 2015-2016 жж “Орта Азиядағы трансгендерлердің қажеттіліктерін бағалау” атты зерттеу жасап 
мынадай қорытынды шығарған еді:

“Құқық қорғауға немесе құжат ауыстыруға қажетті 
психиатрлық куәландыру, медициналық процедура және қандай 
да бір заңгерлік көмекке келгенде мемлекет пен әлеуметтік 
мекемелер тарапынан барынша аз қолдау көрсетілетіні 
анықталды. Көбіне трансгендерлер ЛГБТ қоғамдастығының 
басқа өкілдері сияқты кемсітушілік көріп, гомофобия және 

19
трансфобия негізінде құқығы бұзылуға тап болып жатады”.
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Зерттеудің міндеті:

Зерттеу құрылысы

1) Қазақстандағы лесбиан, бисексуал және квир әйелдердің әртүрлі қоғамдастықтарының “портретін” 
шығару:
ЛБК әйелдердің саяси, экономикалық, әлеуметтік мінездемесі (жасы, кәсібі, табысы, отбасы жағдайы,   

білім деңгейі, діні, тұлғасы, географиялық орны, саяси көзқарасы және т.б.);
Аутонарративін қоса алғандағы ЛБК қоғамдастықтардың өздік сәйкестігі;  

Қазақстандағы әртүрлі бейресми топтардың даму тарихы.  

2) ЛБК қоғамдастығының негізгі әлеуметтік, құқықтық және медициналық қажеттіліктерін және оларға 
қол жеткізудегі кедергілерді анықтау:
Қазақстандағы ЛБК әйелдердің әлеуметтік, заңгерлік және медициналық қажеті  

Әлеуметтік, заңгерлік және медициналық қажетін алудағы ЛБК әйелдердің осы қызметтерге көзқарасы   

деңгейінде де, қызмет көрсетуші тарапынан да болатын кедергілер;
ЛБК әйелдердің өзіне-өзі қарау мәдениеті (темекі шегу, арақ ішу, наркотик, қауіпсіз емес секс және   

басқаға көзқарас).

3) Қазақстандағы ЛБК әйелдердің адам құқығын сыйлау деңгейін анықтау:
ЛБК әйелдердің сексуалдық бағыты мен/немесе гендерлік сәйкестігіне негізделген зорлық-зомбылық   

түрлерін құжаттау;
ЛБК әйелдерге қатысты кемсітушілік деңегейін ЛБК әйелдердің өздері қалай қабылдайтыны.  

Зерттеу 2016 жыл наурыз айынан 2017 жыл ақпанына дейін Қазақстанның 16 қаласы: Ақтау, Ақтөбе, 
Алматы, Астана, Атырау, Қарағанды, Көкшетау, Қостанай, Қызылорда, Петропавл, Семей, Тараз, Теміртау, 
Орал, Өскемен, Шымкент қалаларында жүргізілді.
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20Labov, William and Joshua Waletzky. 1967. “Narrative analysis”. Essays on the Verbal and Visual Arts, ed. J. Helm, 12-44. Seattle: U. of Washington Press. 

  Reprinted in Journal of Narrative and Life History 7:3-38, 1997.

Зерттеу құрылысы

Зерттеу құралы 92 сұрағы бар (227 адам қатысқан) анкета  және терең құрылымды сұхбаттан (43 адам 
қатысқан) тұрды. “Қар үйінді” әдісі қолданылды, яғни зерттеушілер таныстарын, ал олар басқа қалалардағы 
өз таныстарын сауалнамаға қатысуға шақырды. “ВКонтакте”, “Фейсбук” секілді әлеуметтік желілер де үлкен 
рөл ойнады, тақырыптық және жалпы пабликтерде, зерттеушілердің жеке парағында хабарландыру бере 
отырып, кездесу мен жиындарға шақырылды.  Жер-жерлерде жабық ЛБК қоғамдастығы сенімсіздік 
танытқанымен, әрбір жоспарланған қалада кездесулер болды. Сонымен қатар, тұрғындары өздері туралы 
айтып беру үшін шақыруы себепті қосымша кіші қалалар да тізімге қосылды. Қажеттіліктті бағалаудың 
үлкен масштабы, өйткені шеттетілген әйелдердің барлық ерекшеліктерін, мінездемелерін, сұрауларын 
және мұқтажын анықтағымыз келгені, 16 қаланың әрбіріне 3 пен 7 күн аралығында ғана барғанымыз 
үстіне, сұхбатқа қатысушылардың сеніміне кіру үшін айлап коммуникация жасау керек болғаны қосымша 
тәуекел болды. Зерттеуге біржынысты қатынас тәжірибесі бар, бірақ өздерін ЛБК қоғамдастығына және 
бастамаларға қатыстымын деп есептемейтін, қарым-қатынас жасамайтын әйелдер кірмей қалуы ықтимал. 

ЛБК әйелдердің қажеттілігін бағалау зерттеуі сандық және сапалық әдістерден тұрды. ЛБК қоғамдастығын 
қосалқы не тұтас көріністің бір бөлігі ғана қылып көрсетпейтін, ЛБК қоғамдастығының арнайы қажеттілігіне 
терең үңілуге арналған зерттеулердің жоқтығына байланысты әртүрлі әлеуметтік парадигмаларды біріктіру 
қажет болды. Сандық деректердің талдауы статистикалық деректерді визуализация жасау арқылы 

20жасалды. Сапалық деректердің талдауы нарративті талдау  негізінде жасалды.  Тәжірибелерінің жиынтық 
құрылымын ғана баяндап, кемсітушілік тарихы, зорлық-зомбылық пен құқық бұзылуын ғана айтып қоймай, 
тіл иесі ретінде және бұрынғы кеңес кезеңі мен қазірі Қазақстан арасында құрылған тұлға ретінде, дінге 
көзқарасы, жанұядағы орны, менталитет пен ұят жөнінде өзіндік рефлексия жасай отырып айтқан 
дауыстары зерттеушілерге өте маңызды болды. Априори гомосексуалды, бисексуалды, трансгендер, 
интерсекс адамдар қарастырылмайтын әлеуметтік талқылауға, не жанұя мен адам құқығын қолдау 
мақсатындағы мемлекеттік бастамаларда, ұлттық гендерлік жобаларда бұл дауыстар мен тарихтар жоқ. 



Өріс жазбалары
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  Гүлзада Сержан

“Жалпы Шымкент кәсіпкершілікке бір табан жақындығымен ерекше. Көшеде тұрып адамдардың 
жүріс-тұрысына қарап-ақ олардың жұмысқа және ақша жасауға қатты кіріскенін байқайсың. Оны 
байқамау мүмкін емес”

 “Тараз қаласы еліміздің аудан орталықтарына ұқсайтынын атап өту керек. Бұл жерде бәрі бірін бірі 
танитын адамдар жер үйлерде тұратын кіші қалашық не аудан деуге болады”

Бұл бөлімде зерттеушілердің өз сезімдері мен эмоцияларын жазған күнделігі келтірілген.

Зерттеу географиясы 

Зерттеудің маңызды мақсаттарының бірі үлкен ғана емес, кіші қалаларды да қамту болды. Біз дамыған, 
урбанизацияланған, Интернет қолжетімді, медицина және заңгерлік көмек көрсететін мамандар бар, ЛГБТ 
қоғамдастыға қалай болғанда да мобилизацияланған ірі қалалармен шектеліп қалғымыз келмеді. Бізге 
алыс аймақтар, аудандар мен кіші қалалар да өте маңызды болды. Ақсай ауылы жоспарда болмаса да, 
ЛБК әйелдердің шақыруымен зерттеушінің барып қайтуы “Феминита” тобының икемді болғанын 
көрсетеді. 

Алматы мен Астана қаласы тұрғын көптігіне байланысты сауалнама жасауға, кездесу, интервью 
ұйымдастыруға өте ыңғайлы болып көрінеді. Оңтүстікте орналасқанымен Шымкент, Қызылорда және 
Тараз қалалары бір бірінен айырмашылығы бар болып шықты. 
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21 Хабарландыру бір сарынды болып келді, тек қала аты мен баратын күніміз өзгеріп отырды: “Танысып, әңгімелесу үшін кездесуге шақырамыз. 
   Сіздің қалада 1 тамызға дейін боламыз. Мұның қажеті не? Өзіміздің “Феминита” бастамасы (www.feminita.kz), ЛГБТ активизм және жобаларымыз туралы 
   айтып береміз. Шынымен қызықты болса, кездесу қайда болатынын жекеге жазамыз”.

Өріс жазбалары

Сұхбаткерлерді жинау үрдісі

Зерттеушілер ЛБК қоғамдастығындағы құрбы не таныстарынан сұрастырып, олар өздерінің құрбы не 
таныстарына айта отырып жасалатын “қар үйіндісі” әдісімен сауалнамаға қатысушыларды жинаумен 
қатар, әлеуметтік желілер кеңінен қолданылды. Сапар алдында зерттеушілер “ВКонтакте” және “Фейсбук” 
желілері арқылы кездесу туралы хабарландыру жазу және/немесе жеке таныстарына келе жатқаны 

туралы, не таныс емес кісілерге танысу туралы жазу — коммуникация және жинау әдісі болды²¹. ЛГБТ 
қоғамдастығының ашық та, жабық та тақырыптық топтары, “Мамба.ру” (Семейде ғана), және  “WhatsApp” 
платформасы пайдаланылды.

Бастапқы хабарландыруларда феминизм туралы болды, кейіннен зерттеушілер оны алып тастауына тура 
келді. Қыздар феминизмге әртүрлі пікірде болды, кейбіреуі күлкіге айналдырып, қалжың қылса, кейбірі 
өздерін ыңғайсыз сезініп жатты. Зерттеушілер көбіне танысу, бірге уақыт өткізу мүмкіндігіне көңіл бөлді. 
Осылайша ЛБК қыздарды достық көңілге шақыру мүмкін болды. Оларға кімнің неге келе жатқаны қызық 
болып көрінді.

Өкінішке орай, сұхбаткерлер тарапынан зерттеушілерге сенімсіздік танытқан кездері көп болды. ЛБК 
әйелдердің әртүрлі сұрағына жауап беруге тура келді, оның ішінде зерттеушінің жеке басына қатысты 
(жасы, басы бостығы, сексуалды бағыты, т.с.с.). Сенімге кіру үшін “Феминита” тобы жеке телефоны мен 
әлеуметтік желідегі жеке парақтары, суреттерін беруіне тура келді. Танымайтын адамдарға жазуға тура 
келген себепті, жылы ықыластан бастап ашық агрессия (телефонды қойып қою, желі арқылы жаман сөздер 
жазу, бұғаттап қою) түріндегі жауаптарға кезіктік. Немее ЛБК қоғамдастығының жабық екенін алға тартып, 
әлде біреуді шақыруға тайсалатындарын айтып жатты. 
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“Мен бармаймын, менің таныстарым да 
бармайды, барлығы ересек адамдар”
(сұхбаткер А.)

“Ия, Өскемендегілер бәрібір қорқады. Келмейді 
олар”
(сұхбаткер А.)

“Бұл не бәле. Фу. Қызық емес. Күлкілі”
(сұхбаткер К.)

“Кешіріңіз, сізбен кездесуге баруға батылым 
болмады, барғым-ақ келген. Адам көп жиналды 
ма? Менің түрлі-түсті екенімді аз адам біледі”
(сұхбаткер А.)

“Оралда көзге түсе бермейміз біз”
(сұхбаткер А.)

“Семейде “тақырыпқа” қатыстылар аз, 
өкінішке орай, өзім ешқасымен араласпаймын”
(сұхбаткер В.)

“Амансыз ба, өкінішке орай, сіз мені біреумен 
шатастырдыңыз. Мен ЛГБТ қоғамдастығына 
қатысым жоқ. Қиын жұмысыңызда жеміс 
тілеймін”
(сұхбаткер А.)

“Мен феминист емеспін”
(сұхбаткер А.)

“Жоқ, мен бармас едім. Қорқыныш. Артық сөз 
ергенінің маған керегі жоқ. Қала кішкентай”
(сұхбаткер А.)



-26-

 www.feminita.kz 

                                                                                                             Жанар Секербаева

Гүлзада Сержан  

Өріс жазбалары

“Не туралы айтпақсыздар? 
Ондай  қозғалыстарды түсіне бермеймін, 
үндемей тыңдап отыра алам”
(сұхбаткер Е.)

“Біздің Көкшетау сондай. Ешкімге ешнәрсе 
керек емес. 
(сұхбаткер П.)

Ең қонақжайлығы аз қала Семей болып шықты. 
Үш толық күн жүріп, әлеуметтік желі арқылы 
қайта-қайта шақыруымызға қарамастан, қыздар 
өте аз, құлықсыз кездесуге келді.

“Немене сендерге еркек аз ба? Өзіңе жақсы еркек 
тауып ал, басыңа феминизм сияқты ойлар келмес 
үшін… Көкшетауда ренжігендердің жиналысын 
жасапсыңдар. Үй мен жұмыстың орнына үйірме 
ұйымдастырғансыңдар ма. Мұқтаждар мен 
жақындарыңа көмектесіңдер одан да. Халық 
мәселесін қ.к. (Қылмыстық кодекс - ред.ескер.) 
пен конституция шешеді…”
(сұхбаткер К.)

“Жоқ, барғым келмейді, жағдайым жақсы, кешіріңіз”
(сұхбаткер Р.)

“Қыздар абай болып не қорқады, қайта телефон соқпайды. Қайта телефон соққан А., “Мамба.ру” 
таныстық сайтында анкетасы бола тұра, таныстары біліп қояды ма деп алаңдайтынын айтты. Кездесуге 
арналған бірінші күні, танысымыз А. айтуымен  Гүлзада екеуміз Семей қыздарымен танысу үшін Мамба 
қызметіне тіркелдік. Бірақ бар болғаны үш әйелдің бір де бірі кездесуге келіспеді”

“Қызылордалық ЛБК әйелдерді кездесуге көндіру қиын болды. Кезінде сол қалада тұрып, кейін Алматыға 
көшіп келген лесбиан әйелдер көмектескеніне қарамастан”
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Сұхбатқа кездесу орындары

Өріс жазбалары

Қыздармен кездесу клуб, кафе, парк, кофейня, сауда-саттық орталықтарында, тіпті демалыс орындарында 
(Бурабай) болды. Қыздар кейде орталықтан алыс бір жерлерде кездесуге шақыратын. Зерттеушілер оған да 
көнетін, себебі бұл сұхбатқа қатысушылардың қауіпсіздігіне байланысты еді. Кейде неғұрлым алыс, қараңғы 
жер болған сайын ЛБК әйелдер өздерін сенімдірек сезінетін сияқты көрінді. Осындай кезде қыздарға адам 
құқығы, кемсітушілік, адвокация туралы әңгімелесу үшін “үңгірге” немесе қала сыртына барудың қажеті жоқ 
екенін айтуға тура келді. Негізі, сұхбаткерлер бұл тұжырыммен келісіп, әзіл-қалжыңға айналдыратын. 

Зерттеушілер кездесу орнына келіп, ЛБК әйелдер оларды алыстан байқап қараған кездері де болды. 
Олардың бірінің айтқаны: “Кім біледі, мүмкін ФСБ шығарсыздар?!” Бұндайда Федералды қауіпсіздің қызметі 
Қазақстанда емес, Ресейде екенін түсіндіретінбіз. Шындығында, ұлттық қауіпсіздік комитетінің агенттері ЛБК 
қоғамдастығымен танысу үшін зерттеу жүргізетіні неғайбіл. 

Шуылы көп жерлерде кездесуге тура келгендіктен, сауалнаманы толтыру, сұхбатты таспаға жазып алу 
ыңғайсыз жағдайдан құтыла алмадық. Осындай кезде басқа тынышырақ жер іздеп, сұхбаткерлердің 
пәтерлеріне баруға дейін не тек сауалнама ғана толтырып қоя салған кездер болды. 
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                             Гүлзада Сержан

Сұхбатқа кездесу орындары

Өріс жазбалары

“Шымкенттің қыздары біз отырған сияқты ресторан мен кафелерде, клуб, бар, бильярд, караоке және 
басқа жерлерде бас қосатындарын айтты. Олардан қауіпсіздік туралы сұрадым. Олар сырт пошымдарына 
қарап оларды басқа жұрттан ешкім айыра алмайтынын, радикалды топтардың көзіне түспейтінін айтты. 
Шынында, жиналғандар ішінде андрогинді пошымды менен басқа бір ғана қыз болды”

“Менің кездесуге шақырғаныма Тараз қаласында ешкім жауап қатпады. Бірақ, “Радужный Казахстан” 
тобына менімен Тараз қаласында ешкім кездескісі келмейді деп жазғанымнан кейін мені “WhatsApp” 
тобына шақырып, кешке келіп, мен тоқтаған жерден алып кететіп, бір жерге баратынымызды айтты. 
Қыздар ашып ешнәрсе айтпағандықтан анық-қанығын түсінбедім. “WhatsApp” тобында өзімнің неге 
келгенімді түсіндіріп жаздым”

“Қызылордада сауалнама толтырып болған соң жұп шаруаларымен кетті де, мен даяшыға тиіскенімен бірге 
кеттім. Оның аты Г. болатын. Г. ойын клубының қарауылы екен. Өзінің мұндай жұмысқа лайық екенін 
былай түсіндірді - ер тұлғалы әйелдер қарауыл болса, ойыннан ұтылып қалған еркектер клубты талқандап, 
есігін сындырмайтын көрінеді. Әйел қарауылмен еркектер төбелесе кетпейді, кет дегенде кетеді. Г. қалада 
осындай бірнеше ойын клуб желісі бар әйелге жұмыс істейді екен. Мен қасында жүргенде сол кісі телефон 
соғып Г. сияқты қарауыл қыз іздеп жатқанын білдім. Г. айтуынша бұрын спортпен айналысқан, пошымы 
еркек тәріздес лесбиян қыздардың арасында тараған жұмыс осы екен”
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  Валентина Сахненко

 Жанар Секербаева

Өріс жазбалары

“ЛБК әйелдер қоғамдастығы Астанада әртүрлі. Сөйлесуге ықыласты. Кейбір қыздар сене 
бермейді, бейтарап, бірақ көбіне активизм қажет екенін түсінеді”

“Петропавл тұрғындары ЛГБТ туралы сөз бола қалса үлкен қауіп пен сенімсіздік білдіреді, өйткені 
барынша жасырын өмір сүреді. Қалада ЛГБТ ұйым болуы былай тұрсын, жекелеген белсінділер де жоқ. 
Көбі елді тастап, Ресейге кетіп қалған”

“Теміртау қаласындағылар келерімнен бұрын қашан келетінімді сұрап-біліп жатты. Қалаға келгенде 
машинамен күтіп алып қонақүйге жеткізді. Күндіз сауалнаманы ғана толтырып қана қоймайы, қаланы 
қыдыртып көрсетті. Сөйлесе келе түсінгенім, қаладағы қоғамдастық шашыраңқы бастары бірігуге 
құлықсыз екен”
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Сұхбатнама үдерісі

 Гүлзада Сержан

Оңтүстік аймақтардан басқа жерлерде әңгіме, сұхбат, фокус-группалар орыс тілінде жүргізілді.

“Келгендер жалпы алғанда жоғары білімі бар толыққанды, игілікті, қарапайым кісілер ретінде әсер 
қалдырды. Шымкенттің қыздары орыс тілінен қазақ тіліне, қазақ тілінен орыс тіліне еркін көшіп отырды”

Валентина Сахненко

Өріс жазбалары

“Сауалнама алу барысында Қостанайлық сұхбаткерлер ашық қорқытуға көшті: “егер сауалнаманы кім 
толтырғанын біреу білетін болса, өзіңнен көр”, “Біздің қалада не істеп жүрсің?” Кейбіреулері ашықтан-
ашық сауалнама толтыруға ерінетіндерін айтты. Көбі қорқа-қорқа неге жалғыз келгенімді сұрап жатты. 
Дегенмен, өзімнің жалғыз келгенім оларға неге оғаш көрінгенін түсіндіріп айтпады. <…> Қостанайдан 
кетердің дәл алдында бір сұхбаткер былай деді: “Істерің алға бассын! Біздің қалаға қайтып келмеңіздер”

Зерттеушілер сұхбат алуды сауалнама толтырудан және/немесе фокус-группадан кейін бастайтын — егер 
сұхбаткер қарсы болмаса сол күні алатын. Егер сұхбат алу ыңғайсыз болса, ЛБК әйелдердің жағдайына 
қарай, келесі күнге қалдырылатын. Қыздар сауалнамадан кейін кейде қауіпсіздікке байланысты, жұрттың 
көзінше өзі туралы айтқысы келмейтіні, қорқыныш пен үрей сияқты бірқатар себепке байланысты жеке 
шығып сөйлескісі келетінін айтқан кездер болды. Кейбір қыздар өздерінің қалаларына кімде-кімнің келіп 
адам құқығына, ЛБК әйелдердің қажеттілігін анықтауға қатысты зерттеу жүргізгеніне таң қалғандарын 
жасыра алмай, кездесу барысында өз эмоцияларын жасыра алмайтын да кездер болды.



Бөлім 1. Қазақстандағы ЛБК-қоғамының 
демографиялық бейнесі
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Жас

Зерттеуде Қазақстанның 16 қаласынан 227 респондент 
қатысты. Бұл сан көбірек болуы мүмкін еді, бірақ 
зерттеушілер респондент әйелдер тарапынан сенбеушілік, 
қорқыныш, ақпарат жинау мақсаты мен міндетін түсінбеуі 
сияқты кедергіге тап болды. Төменде сандық 
көрсеткіштердің бейнесі келтірілген.

Қазақстанның 16 
қаласындағы 
сұхбаткерлердің 
картасы

Өскемен
Семей

ҚарағандыТеміртау

Көкшетау

Петропавл

Қостанай

Ақтөбе
Ақсай

Орал

Ақтау
Қазалы

Қызылорда

Шымкент

Жас және сексуалдық

Сауалнамаға қатысқандар ішінде ең көбі жасы 
19 бен 30 аралығындағы сексуалдық бағыты - 
лесбиандар болды. 

Жасы бойынша 
сексуалдық бағыттары

Квир

Лесбиандар

Бисексуалдар
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70

26

33
7

11

6239

Өз-өзімді таптым
 

Абдырап, 
таң қалдым

Селқостық

Қорқыныш

Жиіркеніш

Есімде
жоқ

Басқа 
жауап

Жақындарыма (дос, жанұя) 
ашып айттым

59 26 18 15

13

12
8

96

21

7

7

7

39

42

55

89

177

Сексуалды бағыттым жария

Бөлім 1. Қазақстандағы ЛБК-қоғамының 
демографиялық бейнесі

Сауалнамаға қатысқандардың көбі 
(58.8%) 18 жасқа дейін, 18 бен 30 жас 
арасында 35% шамасында өздерінің 
сексуалды бағыттарын түсінген. 
Алғаш түсінген кездегі сезімдерін 
көбісі “өз-өзімді таптым” немесе 
“абдырап, таң қалдым” деп 
сипаттады. Бұл тәжірибесін 
“қорқыныш” немесе “жиіркеніш” 
деп сипаттағандар аз. Өзінің 
сексуалдық бағытын түсінгеннен 
кейін көбісі ол туралы үндемей 
қалуды жөн көрген, ал бестен бірі 
жақын туғандар не дос-жаранға 
айтқан. Тура сондай бөлігі өзін өзі 
сынға алып не басып, жақындарынан 
бойын аулақ салған. Әйелдердің көбі 
осы білгенін аз ғана таныстарына - 
досы не әріптесі, не болмаса көрші, 
ата-анасына айтқан.  5% кемі өзінің 
сексуалды бағытын баршаға жария 
қылған.

Сексуалды бағытын түсіну, 
одан кейінгі алғашқы сезім

Достарыма

Жарыма 

Ата-анама

Сексуалды жұбыма 

Жұмыстағы әріптестерге 

Баршаға

Жанұяма

Көршіге

Басқа жауап

Сексуалды бағытты түсінгеннен кейінгі алғашқы іс-әрекет

Өзімді қабылдадым, 
басқаға айтпадым

Жақындарыма емес, 
алыс (әріптес, таныстарға) 

айттым

 Жақындарға да, 
таныстарға да айттым

Жақындардан 
қашқақтадым

Өзімді сынға алдым

Өзімді бастым

Басқа жауап
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Ұлт

Сұхбаткерлердің ұлты мен сексуалды бағыты бойынша таралуы

(ескер. бұдан былай: белгілерді сағат тіліне қарсы бағытта оқыңыз, яғни басы: 3% - басқалар, аяғы: қазақтар - 50%).

82

27

5

57

11

1
1
1 1 3

5 3 3
4 5

15

3

Квир

Бисексуалдар

Лесбияндар

Бөлім 1. Қазақстандағы ЛБК-қоғамының 
демографиялық бейнесі

2 және 3 диаграмма деректеріне қарасақ, сауалнамаға қатысқандардың тең жартысы қазақ екен, тек үштен 
бірі өздерін орыс, қалған алтыдан бірі өзін басқа ұлттанбыз деп көрсеткен. Бұл екі диаграмма қазақ қыздар 
лесбиан, бисексуал не квир болмайды деген елде қалыптасқан пікірді жоққа шығарады. Болғанда қандай!

Басқалар 3%:

Немістер,

өзбектер,

молдавандар,

башқұрттар,

креолдар,чуваштар,

әзірбайжандар

Украиндар

Кәрістер

Кәрістер

М
етистер

Метистер

Татарлар

Татарлар

Қазақтар

Қазақтар

Орыстар

Орыстар Басқалар

Б
асқал

ар
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Тұрғылықты жер

Қатысушылардың тұрғылық жер бойынша үлесі

220 адам 4 адам 4 адам 1 адам 

Тұратын жерге көшіп 
келдіңіз бе?

Көшу себебі

51 50 45
37

19 18
10 5 4 10

Бөлім 1. Қазақстандағы ЛБК-қоғамының 
демографиялық бейнесі

Деректер бойынша, сауалнамаға 
қатысқандардың дені қалада тұрады, 

дегенмен көші-қон көрсеткіші  62% әрі 
ауылдан қалаға  бағытталған.
Қазақстандық лесбиан, бисексуал және 
квир әйелдерге бұл көшу-қону 
экономикалық жағдайдан (бар болғаны 7% 
қалаға жұмыс үшін көшкен) гөрі, әлеуметтік 
жағдайға байланысты қажет болған - қалада 
көпке сіңіп көрінбей кетуге, “көзге түспей”, 
сырымды ашып қояды деген қорқынышсыз 
өмір сүруге болады. Әрбір төртінші сұралған 
әйел қосағы не жақындары үшін көшкен. 
Астана мен Алматыда, негізі, көшіп келген 
ЛБК әйелдер тұрады екен.

Қала Ауыл Тұрақ Қала 
мен ауыл 

Ия
Жоқ

227 сұралғанның 226-сы 
жауап берген

Жауап 
жоқ

Оқу 
үшін

Қосағым 
үшін

Туыста-
рыммен 

бірге

Көш-
педім

Жұмыс
 үшін

Өзім 
үшін

Тұрмыс 
құрғанда

Басқа 
жауап

Қалада 
тұруды 
қалау
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Отбасы жағдайы

Бала бар ма

167

26

22

6

5

1

133
49
40

9
4
3

1жас 3жас 5 жас 6ай1ай 10 жас 

8 23 13 44 17 20 30

152 40
10 8

7 10
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Бөлім 1. Қазақстандағы ЛБК-қоғамының 
демографиялық бейнесі

Сұралғандардың ішінде гетеросексуалды 
отбасында (2%) немесе бұрын сондай 
тұрмыста (11%) болғанымен, басым көпшілігі 
(73%) тұрмыс құрмаған, бұл Қазақстандағы 
лесбиан, бисексуал, квир әйелдер тұрмыс 
құруға ықыласы жоғынан емес, мүмкіндігі 
жоғынан. Бұған қарамастан сұралғандардың 
жартысынан көбінің тұрақты қосағы бар, 
моногамия қатынаста.  

Атап айтқанда, сұралғандардың көп бөлігі 
(34%) 1 жылдан 3 жылға дейінгі қатынаста, 
одан кейін (18%) қатынастары 1 айдан 6 айға 
дейінгілер, соңында 5 жылдан 10 жылға 
дейінгілер - 16% құрайды. Көпшілігінің (67%) 
баласы жоқ, төрттен бірінде бұрынғы 
қатынастан немесе қазіргі жұбымен бірге 
баласы бар, ең азы - 
4% - “чайлдфри” тұрғысында баласыз.

Қатынас жағдайы
Отбасы құрмағанмын
Бұрынғы гетеросексуал отбасынан ажырасқанмын
Азаматтық отбасы құрғанмын
Жұбым бар
Тіркелген гетеросексуал отбасы құрғанмын
Жесірмін

Қатынас ұзақтығы

Қатынас түрі

Тұрақты жұбым бар

Жұп іздеп жүрмін

Жалғызбастымын

Уақытша көп қатынастамын

Полиамурия

Басқа түрде

Жоқ

Бұрынғы отбасыда туған

Жұбымның
 баласы

Өзімнің 
балам

Осы қатынаста
баламыз бар

Чайлдфри
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10 адам.

81 адам.

70 адам.

25 адам.

10 адам.

6 адам.

< 50 мың тг.

50-100 мың тг.

100-200 мың тг.

200-300 мың тг.

300-400 мың тг.

> 400 мың тг.

Тұрғылықты жері
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Бөлім 1. Қазақстандағы ЛБК-қоғамының 
демографиялық бейнесі

Сұралғандардың көбі - үштен бірі сауда-саттық 
пен қызмет көрсету саласында жүрміз деп 
көрсеткен. Одан кейінгі көп көрсетілген сала: 
дизайн және жарнама (10%), қаржы-
аналитикалық және банк қызметі (10%), 
ғылым мен білім (9%), бизнес-қызметі (9%). 
Басқа жауап ішінде: әскери қызмет, мемлекеттік 
емес ұйым, өнер, секс-жұмысы бар.

40% астам сұралғандар айына 50 000
тенге мен 100 000 тенге табысы бар, бұдан сәл 
кем бөлігі (34%) айына 100 000 мен 200 000 
тенге аралығында табады. Бестен бір бөлігі 
(20%) айына 200 000 тенгеден жоғары, ал 5% 
кемі айына 50 000 тенгеден аз табады.

Сұралғандардың үштен бірінде өзінің пәтері бар, 
тағы үштен бірі ата-анасының үйі не пәтерінде, 
тағы үштен бірі пәтер жалдап тұрады екен. 
Кейбір ғана қыздар (шамамен 6%) жатақхана, 
туыстарымен немесе жұбының үйінде тұрады 
екен.

Экономикалық жағдай

Жұмыссыз

Студент

Көрсетілмеген

Медицина

Басқа

Мемлекеттік қызмет

Масс-медиа/көңіл көтеру

Өндіріс/шаруашылық

Бизнес (заңгерлік, аудармашылық)

Ғылым/білім

Қаржы-аналитикалық және банктік қызмет

Дизайн/жарнама/POS-материалдар шығару

Сауда-саттық/қызмет көрсету

Айлық жалақы мың тг.

Ата-ана үйі/пәтері

Жекеменшік үйім

Жалдап тұрам

Жұбымның үйінде

Басқа

Туыстарымның үйінде

Жатақханада
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Бөлім 1. Қазақстандағы ЛБК-қоғамының 
демографиялық бейнесі

Сұралғандардың жартысынан сәл азы (47%)
қостілді, үштен бірі үш және одан да көп, ал 
бестен бірі (19.8%) тек бір тіл біледі екен. Айта 
кету керек, қазақ тілін де, орыс тілін де ана тілім 
деп көрсеткендер бар.

Сауалнамаға қатысқандардың жартысынан көбі 
сексуалдық бағыт пен гендерлік сәйкестік 
туралы ақпарат ана тілінде таба аламыз деп, ал 
үштен бірінен көбі таба алмаймыз деп көрсетті. 
Өкінішке орай, жиналған мәлімет қазақ тілінде 
сексуалдық туралы ақпараттың аздығын 
көрсетеді. Қалада тұратын, Интернетке қолы 
жететін орыс және ағылшын тілін білетін қыздар 
мен әйелдерге сексуалдық бағыт туралы 
сайттардың тілін түсіну қиындық 
тудырмайтынын да атап кетуіміз керек.

Дегенмен, алыс қала мен ауылдың жағдайы 
үлкен қаладағыдан басқа болып келеді.

Тіл білімі

2 тіл

3 және одан көп

1 тіл

Ана тілінде ақпарат 
таба алам

Таппаймын

Интернетте керектің бәрін 
табуға болады

Қажетімді табамын

Ия, бірақ толық емес

Іздеген емеспін

Аса қажет ақпаратты таппаймын

Жауап жоқ
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Бөлім 1. Қазақстандағы ЛБК-қоғамының 
демографиялық бейнесі

Сұралғандардың дінге көзқарасы 
шашыраңқы екен. 
Зерттеу тобы әртүрлі көзқарасты 
таңдауға мүмкіндік беруі арқылы 
кейде бір адамның өзінде дінге 
қатысты бірнеше ұстам болуы 
мүмкін екенін анықтады:

Қандай діни/танымдық көзқарасты ұстанасыз?

Қазақтар Орыстар Басқалар

Агностицизм

Атеизм

Буддизм

Ислам

Иудаизм

Христиан діні

Тәңірге/пұтқа табыну

Діни/танымдық 
көзқарасым басқа

Дін өміріңізде қандай орын алады?

Қандай да бір тылысым күш барына сенем

Ешқандай

Барлық діни жоралғыларды ұстанам, ораза тұтам, намаз не дұға оқимын
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Бөлім 1. Қазақстандағы ЛБК-қоғамының 
демографиялық бейнесі

Дін

Қазақтардың көбі (86%)  ислам дінін 
негізгі дін ретінде, сонымен қатар 
агностицизм таңдағандардың 67% 
қазақтар, 50% иудаизм, 47% атеизм және 
басқа дінді де таңдап көрсеткендердің 
тең жартысы 50% қазақтар екен.
Осындай басқа дегендердің ішінде 
мынадайлар бар:

“Құдаймен арамызда блютуз 
байланыс бар. Діннің маған қажеті 

жоқ”.

Өздерін орыспыз деп көрсеткендердің де дін 
таңдауы осыған ұқсас шашыраңқы. Не бәрі 1% 
орыстар исламды негізгі дін деп, 40% атеистпіз 
деп, 43% буддизм мен тәңірге/пұтқа табынуды, 
50% иудаизм және 69% христиан дінін таңдаған. 
“Басқа” деген кезде пастафариандық пен 
деизмді де көрсеткендер бар.

Жалпы алғанда сұралғандардың үштен екісі 
қандай да бір тылсым күш барына сенеді. 
Оннан бірі өздерін аса діндар, діни 
жоралғыларды ұстанатынын көрсетті.

“Аностицизм; ислам; тәңірге табыну; қазақша 
ислам - бұл ислам мен тәңірге табынудың қоспағы; 

фундаменталды исламды терістеймін; ислам, 
бірақ намаз оқымаймын; ораза ұстаймын; 
Түркістанға бармақшымын; шелпек пісіріп 

таратам; мешітке анда-санда барам”.
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104

70

34

31

86

77 63 57
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Бөлім 1. Қазақстандағы ЛБК-қоғамының 
демографиялық бейнесі

Сауалнамаға қатысқан әйелдердің бар болғаны 
3% сексуалдығы туралы кез келген жағдайда 
ашық айта алады - қалғандары жағдайға 
байланысты айтады. Мысалы, 28% тікелей сұраса 
ғана ашық айта алады, 42% өте жақындарға ғана 
ашылып айтады, 12% тек қоғамдастыққа айтады 
және 14% жуығы өзінің сексуалдығы туралы 
мүлдем сөз қозғамайды екен. 
Сексуалдық бағытты жасырудың негізгі себебі, 
көпшілігі атап көрсеткендей “өзімнің интимді 
өмірімді басқамен бірге талқылағым келмейді” 
дейді.

Өз сексуалдығымды ашық айту (адам саны)

Тек өте жақындарға

Егер сұраса, 
ашып айтам

Өз сексуалдығымды 
мүлдем әңгіме қылмаймын 

Қоғамдастықтағы 
адамдарға ғана 

Кез келген жағдайда 
ашық айтам

Басқа

Сексуалды бағытты жасыру себебім:

Интимді өмірімді 
басқамен әңгіме 

қылмаймын

Қауіпсіздің үшін

Туған-туысқанның 
көңілін қалдырмау 

немесе оларға зақым
келтірмеу үшін 

Балаларымды 
мазақ қылмауы 

үшін

Жұмыстан шығып
 қалмас үшін

Діни көзқарасыма 
байланысты

Жасырмаймын

Жауап 
жоқ

Басқа
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Азаматтық белсенділік көрсету әдістері
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Бөлім 1. Қазақстандағы ЛБК-қоғамының 
демографиялық бейнесі

Саяси көзқарас

Саяси көзқарасқа қатысты сұрақ жауабының дені 
либералды, одан кейін көп тарағаны демократиялық 
немесе қағида не қағидасыз түрде саясаттан ада екен. 
Бар болғаны сұралғандардың үшеуі өз көзқарастарын 
радикалды деп, төртеуі коммунистік және жетеуі 
өздерін консерваторлық көзқарасты екенін көрсетті. 
Сұралғандардың жартысына жуығы (46%) өздерінің 
азаматтық белсенділігін ешқалай білдірмейді,  24% 
ерікті болып тұрады, 17% азаматтық қағидасын өнер 
арқылы білдірсе, ал 5% ЛГБТИК белсенділікпен 
айналысады екен.

*    Ерікті болу (экология, балалар, жан-жануар,
      қайырымдылық және т.б.)
**  Наразылық акциялар (экология қорғау, саяси  
       және әлеуметтік-экономикалық оқиға, адам 
       құқығы)

Саяси көзқарас:

Либералды

Демократтық

Білмеймін

Қағидалы түрде саясатқа 
араласпаймын

Анархиялық

Социалистік

Консервативтік

Коммунистік

Радикалды

Басқаша
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Өзіңіздің жалпы денсаулығыңызды 
қалай бағалайсыз?

Спортпен айналысасыз ба?

Сұралғандардың көп бөлігі - 66% - денсаулық 
жағдайын жақсы немесе өте жақсы деп 
бағалады. Үштен бірі қанағаттандырарлық десе, 
3% сұралғандар өздерінің жағдайын нашар деп 
немесе жауап бермеді.

Сауалнамаға қатысқан әйелдердің үштен 
екісі спортпен айналысамыз деп белгіледі, 
үштен бірі қатыспаймыз деді. Шамалы бөлігі 
“Басқа жауап” дегенді таңдады. Жартысынан 
көбі спортпен аптасына бір не одан көп рет 
айналысады екен. Қыздардың аз бөлігі 
спортпен айналыспаймыз деп көрсетті.

Өте жақсы

Жақсы

Қанағаттанарлық

Нашар

Жауап жоқ

Ия, айналысамын

Жоқ, айналыспаймын

Басқа жауап

Жауап жоқ
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-74

3630

23

63

16%
4%

20%

20%

5%

13%

4%

4%

3%

1%
10%

Бөлім 2. Қазақстандық ЛБК-қоғамының денсаулығы

Сұралғандардың 60% астамы “қатты 
ауырып қалса” ғана, “сирек” немесе 
“жылына бір рет” дәрігерге қаралады 
екен. Аз бөлігі — барлығы 37.9% ғана 
“жарты жылда бір” немесе “жиі” 
көрінеді.

Ең көп баратын дәрігерлер — тіс 
дәрігері, терапевт, гинеколог пен тар 
бейінді мамандар екен. Сұралған 
әйелдер маммологтар мен 
психологтарға барынша аз баратын 
болып шықты. 

Соңғы көрсеткіш лесбиан, бисексуал 
және квир-әйелдерге қатысты 
тәуекелдерге селқос қарайтын 
көрсеткішке сай. 

Медицина мамандарына қаралу жиілігі:

ЕшқашанЖиі

Жарты 
жылда бір

Қатты ауырып
 қалсам ғана

Сирек
Жылына бір

Ең көп баратын медициналық мамандарыңыз:

Гинеколог

Маммолог

Тіс дәрігері

Терапевт (жалпы тексерілу)

Эндокринолог

Тар бейінді мамандар

Рентгенолог

Психолог

Педиатр

Басқа

Ешқандай
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Темекі шегуге қатысыңыз Ішімдікке қатысыңыз

9%

6%

30%

27%

1%

19%

3%
2%

3%

51%

13%

17%

3%

2% 10%

4%

Бөлім 2. Қазақстандық ЛБК-қоғамының денсаулығы

Сұхбаткерлер жалпы алғанда темекі шегу мен арақ ішуге төзім білдіріп, өздерінің әдеттерін позитивті не 
нейтралды түрде қабылдайды екен. Бірақ жеңіл және ауыр наркотикке келгенде сұхбаткерлер ондай 
жұртты жынысы, гендері мен сексуалды бағытына қарамастан үзілді-кесілді қабылдамай, стигмаға 
ұшырататындарын білдірді.

Анда-санда қорқор шегем

Анда-санда темекі шегем

Темекі шегем, маған жақсы

Темекі шегем, тастағым келеді

Электрон темекі шегем

Темекі шекпеймін, маған жақсы

Темекі шекпеймін, шегетіндерден 
қашам

Темекі шекпеймін, үзілді-кесілді 
қарсымын

Жиі қорқор шегем

Ішемін, маған жақсы

Ішемін, көңіліме жақпайды, 
тастағым келеді

Ішпеймін, маған жақсы

Ішпеймін, ішетін жерден қашам

Ішпеймін, ішкендерге 
үзілді-кесілді қарсымын

Анда-санда ішем

Өз жауабым



 www.feminita.kz 

Зиянды әдеттер

-45-

Жеңіл наркотикке қатысыңыз Ауыр наркотикке қатысыңыз

5%
2%

36%

9%

42%

6%

33%

66%

1%

Бөлім 2. Қазақстандық ЛБК-қоғамының денсаулығы

Қабылдаймын, маған жақсы

Қабылдаймын, көңілім толмайды, тастағым келеді

Қабылдамаймын, маған жақсы

Қабылдамаймын, қашып жүрем

Үзілді-кесілді қабылдамаймын, қарсымын

Өз жауабым

Қабылдамаймын, маған жақсы

Қабылдамаймын, қашып жүрем

Өз жауабым
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2%

33%

65%

²²Mravcak SA. Primary care for lesbians and bisexual women. Am Fam Physician 2006;74:279–86, available at [h�p://www.aafp.org/afp/2006/0715/p279.html] 
²³Rosario M. Elevated substance use among lesbian and bisexual women: possible explana�ons and interven�on implica�ons for an urgent public health concern. 
Subst Use Misuse 2008;43:1268–70, available at [h�ps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18649245] 
²⁴Weisz VK. Social jus�ce considera�ons for lesbian and bisexual women’s healthcare. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2009 Jan-Feb;38(1):81-7, available at 
  [h�ps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19208051]
²⁵Health care for lesbians and bisexual women. Commi�ee Opinion No. 525. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2012;
  119:1077–80. Available at [h�ps://www.acog.org/Resources-And-Publica�ons/Commi�ee-Opinions/Commi�ee-on-Health-Care-for-Underserved-Women/
  Health-Care-for-Lesbians-and-Bisexual-Women]

Бөлім 2. Қазақстандық ЛБК-қоғамының денсаулығы

22 23 24 25Көптеген зерттеулерге сүйенсек  ЛБК әйелдер алкоголь, темекі, наркотик, бедеулік, жақын-туыстары 
мен жалпы қоғам тарапынан психологиялық және физикалық зорлық-зомбылық көруі ықтималдығына 
қарай денсаулыққа байланысты өте жоғары тәуекелге барады екен. 

Лесбиан, бисексуал және квир әйелдердің 
денсаулығына қатысты тәуекел туралы 
хабардар болуы

Ия

Жоқ

Жауап жоқ

165
21
12

8
7
6
5
4
2
2
3
1
1
2
2

15

Жауап жоқ
Жыныс жолымен берілетін инфекция
АИТВ
Ерекше тәуекел болмайды
Гигиена сақталмауы
Инфекциялар
Сифилис
Гормон сыр беруі
Жатыр не емшек онкологиясы
Отбасындағы агрессия, зорлық-зомбылық
Психологиялық ауру, сабау
Іш құрылысының бұзылуы
Бедеулік
Дәрет жолдарының, емшек бездерінің ауруы
Гепатит
Басқа жауап

Лесбиан, бисексуал және квир-әйелдердің 
денсаулығына қатысты тәуекелдер тізімі
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ЛБК-әйелдер денсаулығына қатысты тәуекелдер

52%
48%

Рактың алдын алу үшін 
емшек бездерін өздік 
тексеру

Емшек бездерін ракқа 
қарсы тексеру

32%

67%

1%
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Жатыр мойынын ракқа 
қарсы тексеру

31%

68%

1%

Бөлім 2. Қазақстандық ЛБК-қоғамының денсаулығы

Өздерінің денсаулығын жүйелі тексеруден өткізіп отыратын қолайлы немесе нейтралды жағдайдың болмауы 
себепті лесбиан, бисексуал және квир әйелдер жүрек ауыруы, емшек пен жатырдың рагы, сонымен қатар 
эндокринологиялық ауруларға жоғарырақ тәуекелге тап болады. ЛБК әйелдердің көбі дәрігерге көрінуден 
қашқақтайды, әсіресе дискриминация және басқа дәрігерлердің алдында аутинг жасау мүмкіндігіне байланысты 
гинеколог дәрігерден қашады.

Қазақстанда сұралған ЛБК әйелдердің көбі (64%) жоғарыда аталған, жалпыәлемдік тенденцияға сай, ЛБК 
әйелдерге қатысты тәуекелдерге қатысты өздерінің бейхабар екенін көрсетті. Қоғамдастықтың ішінде ең танымал 
деп жыныс жолдарымен берілетін инфекциялар және АИТВ аталды. Сұралғандардың жартысынан сәл көбі (52%) 
емшек бездері рагының алдын алу үшін өздік тексеруден өткізетінен белгіледі, бірақ 48% бұл сұраққа керісінше 
жауап берді. 67% көбі маммография өтпеген және 68% жатыр мойнының рагын анықтайтын скринингтен өтпеген 
болып шықты. Егер соңғы сұраққа ия деп жауап бергендер аздығы олардың жасы жетпегендігінен болса, бірінші 
сұраққа жоқ деп жауап бергендердің саны көп болуы — денсаулыққа деген жүйелі қамқорлықты жете түсінбеуден 
болады.

ИяИя

ЖоқЖоқ

Жауап Жауап 
жоқжоқ

Ия
Жоқ
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26 Справочник психиатрии. Под редакцией А. В. Снежневского. Москва, “Медицина”, 1985 год.

Бөлім 2. Қазақстандық ЛБК-қоғамының денсаулығы

Қазақстандағы ЛГБТ денсаулығына қатысты дискурс АИТВ төңірегінде ғана өрбиді, ал негізі ЛГБТ әртүрлі 
ауруға және диагнозға ұшырауы немесе ұшырамауы мүмкін. Кеңес одағы кезеңінен бері қалған 
патологизациялау және медикализациялау сақталып келеді, ол кезде гомосексуалдық кеңес оқулықтарында 

тек психиатриядағы  “гомосексуализм” ретінде қарастырылған еді .  26

Дегенмен осы себепті ЛГБТ қоғамдастығындағы гомосексуалды еркектердің денсаулығына қатысты 
мәселелер талқыланып, назарға іліккенмен, ЛБКТ әйелдердің денсаулығы туралы сөз болмайды. 
Поликлиникаға барғанда бұл әйелдер гетеросексуалды әйел болып есептеліп кете береді.

Қатысушылар гинеколог маманға барғанда, артық сұрақтан қашып немесе жаман көзге ілікпеу үшін өздерінің 
сексуалды бағытын (СБ) айтпауды жөн көретінін мойындап жатты. ЛБК әйелдердің өздерінің СБ туралы 
медициналық қызметкерлерге ашық айтқан кездері де тіркелді, бұл “дұрыс” жанұя құру, еркек тауып алу, 
психотерапевтке көріну сияқты ақылдарын тыңдаумен тынған кездер болды. Осы себепті біз ЛБК әйелдерге 
өздерін көп жағдайда гетеросексуалды етіп көрсетіп, көзге түспеген оңай деп тұжырым жасадық. 
Сауалнамаға қатысқан әйелдерге дәрігерге көріну кезінен әртүрлі эмоциялар мен тәжірибе қалған.  
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Бөлім 2. Қазақстандық ЛБК-қоғамының денсаулығы

“Кәдімгі әйел ретінде маған ешбір қиындықсыз жарты жылда бір рет гинекологқа қаралуым керек, бұл must 
be. Дәрігер қандай да бір сезімталдықтан ада еркекке келем, менің кім екенім, не екенім туралы еш хабары 
жоқ, білгісі келіп те тұрған жоқ. Маған гинекологқа көріну керек деймін оған. Көбіміз үшін осының өзі стресс. 
Ол неге деп сұрайды. Мен: “Өйткені мен әйелмін, маған гинекологқа көріну керек” деп жауап берем. 
Ол қағазға гинекологқа барады деп жазып, медбикеге жібереді, медбике компьютерге деректер енгізіп, маған 
гинеколог керек деп сұраныс жібереді.  Содан мені 5-поликлиника (Астана қ.) ауданына  барып талон алуың 
керек дейді, онда да тек белгілі бір күні, сонымен келесі күні басқа клиникаға баруым керек деген сөз. Ондағы 
мақсат тек қаралатын күнге талон алу. Екі күн, мүмкін екі аптадан кейін болуы мүмкін. Талонымда жазылған 
күні өзімнің медбикеме келіп, ол дәрігерге жіберуі керек, дәрігер карточкаға мені көрдім деп жазып, оны алып 
қайта медбикеге келіп, оның сұранысына жауап болды деп белгілеп, мен дәрігерге бара алады деп жазып 
алуы керек, сосын барып мен қаланың басқа басындағы гинекологқа бірінші рет қаралуға барамын. Ол мені 
басқа бір қаралуға жіберсе осы нәрсе қайта басталады. Біздегі тегін медицина осылай жұмыс істейді, ал 
ақылысының жұмысына қарасаң, барудың тіпті қажеті жоқ (Сұхбаткер Р.)”

“Дәрігерге барсаң, жыныстық қатынасың туралы көп сұрақ қояды, көбінің реакциясы дұрыс емес. 
Менің жолдасыма қатысты бір жағдай болған: гинекологқа барған, лесбианмын деп ештеңе айтпаған, кіммен 
тұратынын да сөз қылмаған, бірақ дәрігер сырт пошымына қарап өзінше анықтап оның денсаулығына қатысы 
жоқ ақыл айта бастаған, өзі сияқты ұл секілді көрінетін қыздарды білем, гормоныңда шалыс бар деп: “Бұның 
бәрін дұрыстауға болады, бәрін емдеуге болады” деген.  Содан кейін мен оған: “Енді ол дәрігерге барма 
дедім” (Сұхбаркер З.)
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Бөлім 2. Қазақстандық ЛБК-қоғамының денсаулығы

“Мынадай жағдай болған. Бір қыз келеді. Одан: “Жыныстық өмір сүресің бе?” деп сұрайды, қыз: “ия, 
өзімнің қыз жолдасыммен тұрам” деп жауап береді. Дәрігер: “Ол қалай?” дейді. Қыз өзінің қыз жолдасы 
бар екенін түсіндіреді. Дәрігер өзінің қағазына қыздығы алынбаған деп жазып алады. Бұған мен таң 
қалмаймын, өйткені мен өзім гинекологқа келгенде “жыныстық өмір сүресің бе?” деп сұрайды. Мен “ия” 
деп жауап берем, транс еркекпен ерекше жыныстық қатынаста екенімді айтқанда, “сен онымен жатпайсың 
ба?!” деп таң қалады” (Сұхбаткер Р.)

Сандық деректерге сәйкес жартыдан көбі жыныстық денсаулық туралы ақпараттың қажеті жоқ деп 
көрсеткенмен, қалған жартысы осы тақырыпта қандай да бір ақпараттың керегін белгілеген. Мысалы, 16% 
сұралғандар жыныстық қатынас арқалы таралатын инфекциялар,  9% секс-ойыншықтар, 6.5% АИТВ және 
жыныстық қатынас, 5.5% контрацепция түрлері туралы ақпарат керегін атаған. Бұл сұраныстар қыздардың 
дәрігерге қоятын сұрағы бар, бірақ көбі бұл тақырыпты сөз қылғысы келмейтінінен хабар береді. 
Бұл тақырып КССР кезеңіген стигмаға ұшыраған, ұят, ыңғайсыз болып саналады. 2017 жылғы лесбиан 
секс және лесбиандар төңірегіндегі стереотиптерге арналған лекция өткізу кезінде аудитория тарабынан 
қызығушылықтың жоғары болғанымен сұрақ қойып, өзінің тәжірибесімен бөлісуге келгенде ұят 
сезінетіндері байқалды.

“Бізде гинекологқа бару кеңес кезінен қалыптасқан ұят пен масқара, көп адам онда тек жеңіл жүрісті 
әйелдер ғана барады деп санайды. Әйелдер қай жаста болса да өзінің денесі туралы көп нәрсені білмейді 
және дәрігер де соны білдіреді. Лесбиандармен қалай жұмыс істеу керегін білмейтіндері туралы айтпай-ақ 
қояйын. Сақтану туралы лесбиандарға ешкім айтып бере алмайды, сақтанудың керегі жоқ деп есептейді. 
Ойыншық пайдаланған күннің өзінде қап кигізу керек екені туралы жұрттың хабары жоқ” (Сұхбаткер Р.)
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24 жасар сұхбаткер В. үшін гинекологқа баруға кедергі, тежеу болатын нәрсе — шешіну керегі: 

Репродуктивті денсаулық

Бөлім 2. Қазақстандық ЛБК-қоғамының денсаулығы

“Егер менің гинекологқа қоятын сұрағым болса, оны сұрауға ұялар едім, өйткені дәрігердің реакциясы 
қандай болатынын білмейсің. Мен ешқандай оқиғаға тап болмадым, өйткені гинекологтан ешнәрсе 
сұраған емеспін. Өзімнің мәселелерімді айтам, маған жауап береді. Бірақ латекс салфетка болсын, басқа 
болсын ондайды сұрамаймын. Соңғы барғанымда гинеколог менің әлеуметтік статусымды білгісі келді, 
үйленгенмін бе, жоқ па. Осындай прецеденттер кездескенде өзіме бірден: жоқ, мұндай дәрігермен 
ешнәрсе туралы сөйлесе алмаймын деймін. Өзімді цензураға аламын” (Сұхбаткер А.)

“Гинекологқа барсаң болды, “жыныстық өмір сүресің бе?” деп сұрайды. Ия, бірақ жігітің болмаса, онда 
жігітпен жүру туралы кеңес береді. Бірақ сен еркекпен тұрмайсың ғой. Мен, мысалыға, мұны өзімнің 
дәрігеріме түсіндіре алмаймын, өйткені ол дәрігерге шешем де қаралады. Кез келген дәрігерге де бара 
алмаймын, өйткені менталитет сондай. Бұл туралы айта алмаймын. Маған қарап қалуы мүмкін, қызмет 
көрсетпей де қоюы мүмкін, қарамай, не болғанын айтпай да қоюы мүмкін. Сосын біртүрлі қарауы әбден 
мүмкін. <…> бір жерім ауырса, интернеттен қараймын, қандай да бір дәрі ішем” (Сұхбаткер М.)

“Гинекологқа бір де бір рет барып көрінген емеспін. Бұл мен үшін жабық тақырып. Егер шешіну керек 
болмаса, барар едім. Бұл өзімнің басымдағы нәрсе, біреудің алдында шешіне алмаймын, бұл маған өте 
оғаш. Колледжде не мектепте медкомиссия болады деген кезде, гинекологқа барасыңдар дегенде 
қайда барарымды білмей уайымдап, ұйқыдан қалып сол күнді күтем. Өзіме менструациямды шақырам. 
Психологиялық түрде: қазір келші, дәл қазір керексің деймін, сонда ол сонша керек болған соң келе 
бастайды!” (Сұхбаткер В.)
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27 Как получить квоту на ЭКО в Казахстане, доступно на: [http://karapuz.kz/pages_out.php?cid=1210] 
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Медициналық қызмет алуда қиындық тек гинекологқа барғанда емес, әртүрлі қажеттілікке байланысты 
болады, мысалы, қолдан ұрықтану Қазақстанда тек гетеросексуалды жұптарға ғана қолжетімді, өйткені заң 
жүзінде лесбиан не бисексуал не квир әйелдер өздерінің жұп құрған статусын еш дәлелдей алмайды. 

Қандай жағдайда экстракорпоралды ұрықтандыру жасай алады? Алматы қаласының “ЭКО” экстракорпоралды 
ұрықтандыру орталығының уәкілі былай деп комментарий берді: “Тек қана экстракорпоралды ұрықтану (ЭКО) 
жасайтын бір қыз өз тарабынан донорлық спермасыменен тіркелсе болады. Мен өзіміздің заң бөлімінен 
сіздердің лесбиан жұп болып азаматтық хал актісін тіркеу немесе халыққа қызмет көрсету орталығында 
тіркеле алмайтыныңызды сұрап білдім”. Осындай орталықтардың біріне хабарласқанда сауалнамаға 
қатысқандардың бірі өзіне қатысты мамандардың негативті көзқарасын атап өтті:  “Медициналық орталықта 
қолдан ұрықтануға ниетімді айтамын дегенде дәстүрлі қатынас туралы лекция тыңдап жайыма кеттім”. ЛБК 
әйелдердің қажеттілігін зерттеп бағалаудың сауалнамасы мен интервью сұрақтарында ЭКО квотасы туралы 
сұрақ болған жоғын атап өту керек. Қазақстандағы ЭКО процедурасының бағасы 1 млн теңге шамасында және 
ол кепілденген тегін медициналық көмек көлеміне кіреді. Жалғызбасты әйелдерге де рұқсат болғанымен, бұл 
квота барлық әйелдерге бірдей беріле бермейді, отбасы құрған (гетеросексуалды еркек пен әйел) жұпқа 

27алдымен беріледі, өткені квота донор шығынын жаппайды (ұрық, сперма қоры) .

Зерттеу барысында сұхбаткер Д. жұбы екеуі бірге шешім қабылдап, физикалық қатынасқа көнген донор 
тапқаны туралы айтып берді. Жұптың екеуі де осылай физикалық қатынасқа түсуге қарсы болмай, сол ғана 
ұрықтанудың жалғыз сәтті жолы деп ойлаған.  

“Мен бұл туралы біраздан бері білемін, көптен қызығушылығым бар, физикалық қатынассыз жасамақ болған 
жұрттардан сұрастырғам. Олардың көп қаражаты кеткен, не болмаса денсаулықтары тура келмейді, не басқа 
жағдай дейді. Бесінші ретінде ғана сәтті болған, оның өзінде Қазақстаннан тыс жерде” (сұхбаткер Д.)
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Бөлім 2. Қазақстандық ЛБК-қоғамының денсаулығы

Көптеген ЛБК әйелдер көмек көрсетудің орнына гетеронормативті жөн жосықты айтып кететін, білігі төмен 
психолог мамандарға тап келеді. Жылы көзбен қарайтын психолог не психотерапевт маман табу қиын. 

“Маған психологиялық көмек өте қатты қажет болды, тығырыққа тірелдім, қаланың бар балгерін аралап 
шықтым, сосын “Амулетке”  (өз жұмысын тоқтатқан ЛГБТ ұйым) психолог іздеп келдім. Соңында өзім оның 
маманына психологиялық көмек көрсетіп кеткендей болдым. Жас қыз отыр екен, оқуын да бітірмеген. 
Бұл бір кішкентай бала ғой, бірінші не екінші курста оқитын деп ойладым (сұхбаткер А.)

“Психолог маманның жұмысының өзіне тән ерекшелігі бар. Біреуге жағады, біреуге жақпайды. Бұрынғы 
жүрген қызыммен сондай мәселеге тап болғанбыз. Психологқа бірге бардық, психолог мені мысалға алып 
оған қысым жасады. Қызымның көзіне мені жаман, сұмдық қылып көрсетті. Қызымның әке-шешесі менен 
бұрын оған барған көрінеді, ақша төлеп, бізді айныту керегін айтып кеткен екен. Маған бұл жағымсыз 
болды, шынында осындай күн ілгері теріс пиғылдағы психологтардың көбін көргенмін. Ешқандай түсіністік 
білдіруге жоқ, әртүрлі процедура жасайды, атап айтқанда қызды райынан қайтаруға арналған түрлі тесттері 
бар” (сұхбаткер И.)

Көбіне ата-ана өздерінің баласының гомосексуалдығын біліп қалса, тек психологқа жіберіп қоймай, 
экзорцист, молда мен діндарларға көрсетеді. 

“Маған бір балгерлерді, экзорцизм үрдісін жасауды да ұсынған. Құдайға шүкір ішімнен жын қууға дейін 
жеткен жоқпыз” (сұхбаткер Н.)
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70 153 4 90 133 4

Бөлім 2. Қазақстандық ЛБК-қоғамының денсаулығы

Психологиялық денсаулық

Сауалнамаға қатысушыларға тек репродуктивті денсаулық емес, психологиялық жағдай да актуалды. 
Сауалнама барысында қатысушылардың 55% өзінде депрессия белгілерін, 30% жиі жылайтын немесе 
тамағына өксік тығылатынын, 40% ұйқысы қашып, 23% өздерінің тәніне ләззат алу мақсатында емес 
ауыртқан не зақым жасаған (селф-харминг), 35% суицид жасамақ болған не ол туралы ойы болғанымен 
бөлісті. 

Депрессия 
болуы

Жиі жылайсыз ба/тамағыңызға 
өксік тығыла ма?

Жиі ұйқыдан айрылу

126 92 9
Ия    Жоқ  Басқа

53 172 2
Ия    Жоқ  Басқа

Ия    Жоқ  Басқа Ия    Жоқ  Басқа

Ләззат алу мақсатында емес 
денеңізді ауыртқан не зақым 
жасағансыз ба Өзін өзі өлтіруге ниеттену

141
28 24 331

Жоқ Өзіме қол 
жұмсамадым, бірақ

ойым болды 

Ия, бір рет Ия, бірнеше рет Басқа
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Жылы ниетті психолог қажеттілігімен қатар сауалнамаға қатысушылар сексолог мамандардың да 
қажеттігін атап айтты. 

Бөлім 2. Қазақстандық ЛБК-қоғамының денсаулығы

Психологиялық денсаулық

“Маған бір танысым батюшка бір лесбиан қызға рәсім жасағанын айтып берген. Қызға не салғанын қайдам, 
есінен танып қалыпты. Кемпірлер сонда оның айналасына үйіріліп, дұға оқыған, күнәсін жумақшы болған” 
(сұхбаткер И.)

“Маған және мамама психолог керек. Ерте ме, кеш пе мен де отбасы құрамын, балаларым болады, мамам 
соны қабылдауы керек. Мамама қатты зақым келтіргім келмейді” (сұхбаткер Д.)

“Сексолог мамандар болса керемет болар еді. Алматыда досыма қажет болғасын іздеп жүріп, “Гугл” арқылы 
бар болғаны үшеуін таптым. Оның өзінде біреуі клиникада істейді екен, гомосексуалдықты емдейтін болып 
шықты, ал қалған екеуі — түсініксіз біреулер, телефонмен кездесуге келісесің. Сексолог мамандармен сөйлесу 
дұрыс деп ойлаймын. Гинекологиямен қатар көптеген секске қатысты жұртта көп сұрақ бар” (сұхбаткер А.)

“Сексолог жөнінде келісемін, біздің топтарда, пабликтерде посттарды оқып отырып түсінесің, жұрттар 
түнерген қараңғы, қолдан инсеминация жасау, экстракорпоралды ұрықтандыру немесе қандай да бір секс 
түрлері, сақтану жолдарынан мүлдем хабарсыз. Осындай топ болып жиналып, ананы-мынаны білесіңдер ме 
деп, осы сұрақтарды талқылау керек. Әрбір бес күн сайын пабликтерде лесбиандар қалай бала өсіреді деген 
пост шықса. Бұл өте өзекті сұрақ. Инсеминация туралы жасзаң, “Бұл не тағы?” деп сұрайды” (сұхбаткер А.)
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28“Promoting health in lesbian and bisexual women: it is not just about behaviour change” by Nora Corcoran, 20.09.2016, 

available at [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jocn.13589#jocn13589-bib-0046] 
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Бөлім 2. Қазақстандық ЛБК-қоғамының денсаулығы

Психологиялық денсаулық

Бөлім 2. Қазақстандық ЛБК-қоғамының денсаулығы

Психологиялық денсаулық

Қатысушылардың толтырған анкетасы және берген интервьюлерінде, дәрігерлер ЛБК әйелдердің сексуалды 
бағыты туралы білген соң сыпайылық сақтамай, дөрекі сұрақтар қойғанын айтқан. 
Мұндай кемсітушілік көзқарас күнделікті өмірде гомосексуалдық стигмаға ұшыраған посткеңестік 
елдерде эпизодты әлеуметтік стресске алып келеді. Бұл жағдай ЛБК қоғамдастығының жалпы менталды 
денсаулығына әсер етпеуі мүмкін емес.

Медициналық қызметкерлер ЛБК қыздар мен әйелдерді өздерінің сәйкестігіне қарай қабылдамайтыны, сол 
себепті бірден оларды тек гетеросексуалды деп қабылдайтыны туралы тұжырым дұрыстығы зерттеу арқылы 
расталды. Зерттеуші Нова Коркоран гетеросексуалды әйелдер мен ЛБК әйелдер арасында жатыр мойнының 

28тәуекелін қабылдау/түсінудің айырмашылығы бар екенін атап айтады . 
Сексуалды денсаулыққа қатысты тек қана гетеронормативті сексуалды қатынасқа акцент жасалатын 
медициналық білім арттыру брошюраларында ЛБК әйелдер қалыс қалады. 

Сауалнамаға қатысқандар дәрігерге көріну тәжірибесін бейтарап (48.5%), 15% — теріс, 36.6% — оң бағалайды. 
Бұл дәрігерге уақытылы дәрігерге көрініп, клиникаға барып тұратын сауалнамаға қатысушылардың жауабы 
екенін айта кетуіміз керек. 

Ия    Жоқ    Басқа
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60

Сексуалдық бағытқа байланысты 
ең қажет қызмет түрлері

Бөлім 2. Қазақстандық ЛБК-қоғамының денсаулығы

Психологиялық денсаулық

Сексуалды бағытқа қатысты ең 
қажетті қызмет түрі деп 
сұхбаткерлердің ең көбі 
ақпараттық-ресурсты орталық 
(105 дауыс) пен психолог қызметін 
(105 дауыс) таңдаған. Келесі 
реттегі қажетті деп медициналық 
(93 дауыс)  және заңгерлік 
(81 дауыс) қызметтер көрсетілген.

Қоғаммен жұмыс, өздік не өзара 
көмек топтарын құру, қауіпсіз пана 
қажеттілігі сәйкесінше 75, 60 және 
50 дауысқа ие болды. Бұдан 
азырақ дауыс жинаған бос уақытты 
ұйымдастырып өткізу (44 дауыс), 
сайт жұмысы (39 дауыс) және 
таныстық қызметі (37 дауыс) 
таңдалған.

Басқа

Жауап жоқ

Қажеті жоқ/ештеңе керек емес

Барлық аталған қызметтер керек

Медициналық қызмет

Заңгер/қорғаушы

Сайт

Пана

Таныстық қызметі

Бос уақыт өткізуді ұйымдастыру

Қоғаммен жұмыс

Психолог

Ақпараттық-ресурсты орталық

Өздік не өзара көмек топтары
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Гей-клубтардағы зорлық-зомбылық

Сауалнамаға қатысқан әйелдердің жартысынан көбінің (57%) таныстары ішінде сексуалды бағытына 
байланысты зорлық-зомбылыққа немесе қорлауға ұшырағандары бар. Сұхбаткерлердің жартысына жуығы 
(44.3%)  сексуалды бағытына қатысты зорлық-зомбылыққа немесе теріс көзқарасқа тап болған, әрбір бесінші 
қудалауға немесе физикалық зорлыққа ұшыраған, 2% полиция тарапынан заңсыз ұсталғандары болды. 
Шамамен сұралған 40% әйелді сексуалды бағыты бойынша балағаттаған екен.

Мұндай зорлық-зомбылықтың көп болатын жері деп агрессивті пиғылдағы гомофобтар немесе ЛГБТИК 
қоғамдастығының ішінен құрбан таңдап, бопсалап пайда көргісі келетіндер аңдитын гей-клубтардың маңайы 
(21.5%) көрсетілген. ЛБК әйелдердің бұдан кейін жиі зорлық-зомбылыққа көп ұшырайтын жері олардың өз 
үйі (17% жуық) — жақын туысқандарынан зорлық пен қорлық көретін жері екен.

Гей клубтарда болатын төбелестер туралы жеке айтып кету керек. “Монро”, “DeScorpions” клубтарының 
әкімшілігі клубқа келушілер арасындағы төбелес болғанда көбіне полиция шақырмаған. Клуб күзетшілері 
дөрекі түрде қыздарды далаға қуып шығып, есікті тарс жауып алады. Осылайша көңіл көтеретін орындар 
қандай да қақтығыс болсын, инцидентке қатыспау үшін өздеріне жауапкершілік алғысы келмейді. 2017 
жылдың 11 тамызында  “DeScorpions” клубында орын алған төбелесті көшеге итеріп шығарып жіберу 
нәтижесінде көшеде қыздардың соққыға жығылғанын “Феминита” тіркеген болатын.
Полиция шақыруды сұраған өтініштеріне күзетшілер ешқандай көңіл бөлмеген. Соққыға жығылғандардың 
бірі патрульді шақыруға шамасы келгенде, келген машина келе салысымен кілт бұрылып кері кете берген. 
Қыздардың бірі кетіп бара жатқан машинаны фотоға түсіріп жатқанын көргенде барып, қайта оралуына тура 
келген.
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Бөлім 3. Зорлық-зомбылық сынағы, кемсітушілік және құқық бұзу

“Бізден арыз-шағымымызды алғысы келмеді. Бізден: “Сендер немене, лесбиансыңдар ма?!” деп сұрады. 
Сосын милиция қызметкерлері клуб маңында ылғи да төбелес болады, оған өздерің кінәлісіңдер деді. 
Мен оларға комментарий жасамай, арыз-шағымымызды қабылдап алып, протоколға жаза қойғандары жөн 
екенін түсіндіруге тырыстым. Олар болса (ред.ескер. полиция қызметкерлері) жол жүру ережесін қалай болса 
солай бұзып қос сызықты кесіп кері кете береді. Мен олардың артынан қуа жөнелдім, менде фотосы бар. 
Олар өздерінің бірдеңе бүлдіргенін түсінді — арыз-шағым қабылдамағаны бар, сондықтан ауруханаға жетіп 
келді. Ауруханада досымыз бізге басымыз бәлеге қалады деп бізді қыспаққа ала бастады. М. өз қолымен А. 
атынан шағымданудан бас тартамын деп жазып берді. А. соңына дейін жеткізем дегендей болып еді. 
Милицияның қылығы — Қазақстан азаматының негізгі құқығын бұзу. Менің ойымша, бас тартуын М. 
милицонердің айтуымен жазды” (сұхбаткер А.)

“Мен күзетшілерге қатты ашуландым, есікті қатты соқтым, өйткені бізді сабап жатыр, ал олар есікті жауып 
алған. Төбелес есіктен 50 сантиметр жерде тұрған кірер есіктің қасындағы орындық жанында болды. 12 қыз 
біз төртеуімізді сабады. Неге күзетшілер ештеңе істемеді?? <...>  Бүгін мен бүйрегімді көрсетуге жеке 
ауруханаға барғанда құрбыларыммен төбелесіп қалдым дедім. Дәрігер денемде көгерген жерім көптігін 
көріп, егер төбелес болса, онда “02”-ге хабарлауға міндеттімін деді. Егер оны айтсақ мектептен шығарып 
жібереді ғой дедім. Мұндай жағдайда бірден жұмыстан шығарады - мектептің имиджі бар, егер мұны 
айтсақ бәрі құриды. Сондықтан дәрігерге текпішектен құлап кеттім деп айттым” (сұхбаткер Қ.)

“Жедел жәрдем 30 минутта келді, құқыққорғаушылар шамамен 20 минутта жетті, бірақ келгенімен біздің 
шағымымызды алу ойларында жоқ. “Сендер лесбиансыңдар, лесбианмен төбелестіңдер — мәселелеріңді 
өзара шешіңдер!” деді” (сұхбаткер А.)
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Бөлім 3. Зорлық-зомбылық сынағы, кемсітушілік және құқық бұзу

“Біз жұртқа білдіргіміз келмеді, сондықтан полицейден егер арыз-шағым жазсақ не болады деп сұрадым. 
Ол жазбаған дұрыс деді, өйткені біз арақ ішіп алғанбыз, жазған күнде істеріңді қарамай “іліндіріп” қоямыз. 
Ал, жедел жәрдем болса, ол өзінше бір жыр — бізге мұз да берген жоқ! А. қаны ағып жатты, мұрны сынған 
шығар деп жорамалдадым, мүмкін шок басатын нәрсе керек шығар, мүмкін маған да сол керек шығар.
Олар бізге жолағысы да, ұстағысы да келмеді. А.-ның бет және бет сүйектерін  бірдеңе қылып қарап шықты. 
<…> Дәрігерге көріну үшін енді тағы не көруіміз керек?” (сұхбаткер М.)

Ақырында қыздардың ешқайсысы полицияға шағымданбады, өйткені істі қарау барысында өздеріне зиян 
келеді деп ойлаған. Полицейлер, сөздеріне қарағанда, бірден жұмыс орындарына хабар береміз деген. 

Шымкентте сұхбаткер Г. айтуына сәйкес ЛГБТ қоғамдастығын клуб маңында соққыға жығу болып тұрады. 
Мұндай кезде полиция тарапынан көмек болатынына сенім жоқ. Қоғамдастыққа жылы ниетпен қарайтын 
кәсіпкерлер тақырыптық орындар ашуға дайын. Бірақ клиенттеріне қауіпсіздік қамтамасыз ете алмайтын 
болғандықтан ондай бизнес ашу тәуекеліне бармайды. 

Таразда да клубтарда төбелестер жиі кездеседі. Мұндай қақтығыстар кейбір еркектер гомофобты сөздер 
айтып немесе қыздар тобына қарай “қимыл” жасағанда болады екен. 
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“Қыздардің ішінде бірі профессионал атлет, ұмытпасам, боксер не кик-боксер екен. Сосын мен қыздардың 
бірі жағымсыз бір еркекті өзім де бар билеп тұрған қыздар тобына киліккен жерінен қуып шыққанын көрдім. 
Өз басыма ол еркектің қылығы жақпады, қуып шыққанына қарап қуандым да, интрудерден құтқарғанына таң 
қалдым. Қыздар маған еркектер тобымен төбелесетіндерін, оның ішінде полицейлермен де қақтығысатын-
дарын айтып берді. Олардың сүйектері сынып, ауруханада жатып шыққан кездері де болыпты” 

Сексуалдық бағытқа байланысты 
зорлық-зомбылық көру немесе теріс 

ниетті қарым қатынас

Кезіккен зорлық-зомбылық 
түрі немесе теріс ниетті 

қарым қатынас

Лесбиан, бисексуал және квир 
әйелдер, сіздің ойыңызша, 

қай жерде ең көп золық-
зомбылық көреді?

Ия

Жоқ

Білмеймін

Жауап жоқ

Басқа
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БасқаҚұқыққорғаушылардың 

Жеке басқа беймаза 
қол сұғу 

Қудалау
Физикалық зорлық

заңсыз ұстауы

Жауап жоқ

Балағаттау, 
жаман көзбен 
қарау

Радикалды топ (дін, неофашистер, 
оңшылдар, национал-патриоттар)
Көшеде/гей-клуб маңында
Үйде жақындар тарапынан
Қоғамдық жерлерде
Көшеде

Жұмыста әріптестер тарапынан
Протест акциялары кезінде
Полиция бөлімдерінде
Барлық жерде
Жоғарыда аталған барлық жерде
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Құқық қорғаушы ұйымдары тарапының ЛБК-әйелдерге көзқарасы

Бөлім 3. Зорлық-зомбылық сынағы, кемсітушілік және құқық бұзу

Кездесетін зорлық-зомбылыққа немесе қорлыққа қарамастан 70% сауалнамаға қатысушалар әділеттілік 
орнату не кінәліні айыптау үшін ешқандай әрекет жасамаған. Көбі мұны қазақстандық құқыққорғаушы 
органдарға сенімнің жоқтығымен, өздерінің құқыққорғау органдармен байланысқандағы жағымсыз не 
нейтрал-негативті тәжірибесімен түсіндіреді. 

 Полицейлердің ЛГБТИК адамдарға қарым-қатынасы жеке бір зерттеу тақырыбы болу керек. Әйелдердің 
нарративтері ішкі істер органдарымен қатынастарын көбіне теріс, сирек нейтралды түрде баяндайды. 
Полицейлер әдепсіз, ызалы, жеке басты қорлайтын әзіл айтып қоймай, кейде бопсалайды, кейде қол 
жұмсайды. Біреу ұрғанда, тұтқиылдан соққыға жыққанда,  СБГС бойынша зорлық-зомбылық көргенде 
қыздар мен әйелдер бір беті қайтып запы көрген соң шағымданып, соттасып екінші рет қайтадан бастан 
өткеруге бармайды. Полицейлер істің созбақталып қаралмайтынын алға тартып, жәбірленушілерге 
шағымданбауға “кеңес” берген кездері белгілі болды. 

Алматы қаласының Алмалы ауданының Ішкі істер басқармасында (ІІБ) бастығының өзі “Бомонд” клубының 
жанында таяқ жеген жәбірленушіге дөрекілік көрсеткен. Істі екінші тергеушіге әбден кешіктіріп берген. Т. 
айтуынша одан шашының қалай қиылғаны туралы қайта-қайта сұрақ қойып, “анадайларға” ұқсайтынын 
айтқан. 

“Ол: “беліңнен төмен не бар екенін білмеймін, бір қарағанда ұлға ұқсайсың!” деді. Қасымда бірге келген 
құрбым туралы сұрай берді, екеуміз жұп екенімізді білгісі келді. Осындай сұрақты ІІБ бірінші қабатынан 
бастап төртінші қабатына дейін сол жердегі барлық полицей қызметкерлерден естідім (сұхбаткер Т.) 

Ақпарат берген Т. құрбысы да бірге барған кезінде ІІБ ғимаратында осындай дөрекілікке тап болғанын 
айтады. 



 www.feminita.kz 

-63-

Бөлім 3. Зорлық-зомбылық сынағы, кемсітушілік және құқық бұзу

Өскеменде полиция қызметкерлері лесбиан деген күдікпен бопсалаған. Қызға әке-шешесіне хабарлаймыз 
деп қорқытқан. Полицейлерді қыздың ағасы келіп жіберуге көндіргенінің арқасында зорлықпен аутинг 
жасауға жетпеді. Тағы бір оқиға Алматы қаласында лесбиан жұпқа қатысты болды.  Біреуінің ұрланған 
телефон жадысында жеке суреттері қалып кеткен. Телефонды қолына түсірген бір еркек қандай да бір 
жолмен қыздардың бірін тауып алып, егер ақша бермесе суреттерін әлеуметтік желімен тарататынын айтып 
бопсалай бастайды. Жәбірленуші қылмыстың негізгі себебі болса да, сексуалды бағытқа қатысты екенін 
айтпай, бопсалау әрекетіне шағымданады. Полицияға қыздар қалжыңдап түскен ұятты суреттерін желіге 
ілем деп бопсалап жатыр деп айтады. Полицейлер бопсалаушыны тауып, телефонды қайтарды. Бірақ 
қыздар сол күйі қылмыстың негізі сексуалды бағытқа қатысты екенін полицейден жасырып қалды.

Полицейлер қыздарды ажыратып алып бопсалау тактикасын пайдаланады.

Алматы обылысы, Іле ауданы, Боралдай поселкесінің Водник мөлтек ауданында тұратын М. өзі мен жүретін 
қызы екеуінің басынан өткен бір емес үш бопсалау оқиғасымен бөлісті. Бопсалау негізі не болды? 
Полицейлер екі қызды машина ішінде отырған жерінен көреді. Терезесін қағып, машина ішінде интимді 
қатынаспен айналысуға болмайтынын айтқан. Автомобильдің нөмірін сақтап алып, осылайша оқиға 
басталған.

“Олар менің таныс қызым — “нағыз еркек емес” екенін айтты. Полицейлердің ойынша біз гетеросексуалды 
жұпты имитация жасайтын сиықтымыз. Менің таныс қызым олардың түсінігінше еркектің рөлін орындайды, 
сондықтан олар маған “нағыз еркектерді” ұсынды” (сұхбаткер М.)
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“Полиция қызметкерлері менің ұлтым туралы сұрап қоймады, қайта-қайта: “Мынамен жатасыз ба, немене?” 
немесе “сіз ана гомосектерге ұқсамайсыз, бірақ мына досыңыз…”. Неге өңкей азғындар мен педофилдар 
жиналатын клубқа барып жүрсіңдер деп сұрады, өзім дұрыс қызбын ба, әлде солар сияқтымын ба деді. 
Осының бәрін Т. екеуміз тоқтаусыз боғауыз сөздер мен жыртың күлкі атмосферасында естідік (сұхбаткер А.)

ЛБК әйелдер құқығын полицейлердің бұзуы үлкен қалаларда ғана болмайды. Полицейлер әртүрлі бопсалау, 
пайда көру, тіл тигізу тактикаларын пайдаланып, ЛБК әйелдерінің арыз-шағымын қарамауға немесе ақша 
алып қалуға тырысады.

“Атырауда болған бір оқиғаны құрбым айтып берді. Бір топ қыз (жеті-сегіз қыз) қыдырып жүрген, сыра ішіп 
жағалауда отырған жерінде милиция келген. Ал, топ қызға қарап бірден кім екенін білуге болады. 
Қақтығысып қалады. Милиция оларды алып кетіп, үш күн қыздарды жібермей ұстап, үш күннен соң ұрылып-
соғылып шығады. Ешқайда хабарлай да алмайды. Камерада отырып шыққан, денелері көгеріп шықты” 
(сұхбаткер В.)

“Бірінші курста оқығанымда, заң туралы онша хабарым болмаған, біздің лесбиан азаматтық, әлеуметтік 
құқымызды білмейтін кезім. Клубта бір қызбен танысқанмын, онымен қаланың сыртына кеттік. Машинаның 
артқы орындығында отырып сүйісіп отырғанымызда, 10 минут өтер өтпес полиция отряды келе қалды. Мені 
өздерімен алып кетті. Саусақтарымды иіскеп, сен - лесбиансың деді. “Ештеңе болған жоқ! Халайық, бұларың 
не?!” — дей бердім. Олар ақша алып кел деп қыспаққа алды. Егер әкелмесем, институтыма барып кім 
екенімді айтып береміз деді. Әрине, қорқып кеттім, жасым болғаны 19-да болатын, бірінші курсты енді 
бастағам. Ол кезде адам құқығынан, қылмыс пен азаматтық істер туралы тіпті хабарсызбын. Сөйтіп, мені 
алдап ақшамды алды. Сол кезде ата-анама да ашылуыма тура келді, мамама звондап ақша әкел деп 
айттым” (сұхбаткер Т.)
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6%

Знаю только, 
что нельзя 
паниковать

Знаю, 
  что делать 

     в такой 
       ситуации

Не знаю

Құқық білу деңгейі

27%

18%45%

4%
5%

1%

Өз құқығын білу

Бөлім 3. Зорлық-зомбылық сынағы, кемсітушілік және құқық бұзу

Сұралғандар ішінде 40%-дан аса өздерінің құқығы туралы, оның ішінде құққықорғау органдары тарапынан 
заңды, заңсыз ұстау кезінде не істеу керегі туралы аз білетінін мойындады — үштен бірінен сәл көбі 
“абыржымау керегін ғана білем”, әрбір бесінші ештеңе білмейді, ал тағы үштен бірі өзін қалай ұстауды 
біледі, немесе осындай жағдайға бірнеше рет түскенін белгіледі.

Әділеттікті қалпына келтіру не 
кінәліні айыптау мақсатында 
жасалған әрекет

Әкімшілік ұстау кезінде 
өз құқығын білу
Көп рет ұсталғанмын, құқыққорғау 
органдарымен істес болғанмын

Ия

Жоқ

Жауап жоқ

Б
асқ

а

Жеткілікті білем

Қайда хабарласу 
керегін білем

Аз білем

Ештеңе білмеймін

Мен заңгер/қорғаушы/
құқыққорғаушымын

Басқа
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Кемсітушілікті сезіну деңгейі

Бөлім 3. Зорлық-зомбылық сынағы, кемсітушілік және құқық бұзу

111 әйел кемсітушілік деңгейі жоғары деп белгіледі, 68 — орташа, 17 — төмен деп көрсетті. Ең көп кемсітушілік 
көретін топтар деп ЛБК әйелдер мынадай топтарды атап өтті: гейлер (93), барлығы әртүрлі, бірақ барлығы 
қатты кемсітіледі (92) және трансгендер адамдар (64). ЛБК әйелдер өздерін таңдады ма? 29 сауалнамаға 
қатысушы лесбиандарды, 4 — бисексуал әйелдерді, 8 — квир және 8 — интерсекс адамдарды ең қатты 
кемсітілетін топ деп белгіледі. ЛБК әйелдер өздерін тағы да кейін ысырып тастап, басқа топқа аударғандай 
назарларын өздеріне аудармайтыны өте ерекше. Қосарланған стигма — лесбианға әрі әйелге — өз қажеттілігі 
маңыздырақ әрі өзектірек екенін түсінуге кедергі болып тұр. Көптеген ЛБК әйелдер елді алдап қос өмір сүруге 
мәжбүр екенінен қарамай, күнделікті келемеж болып, туған-туысқандары мен жақындарынан жек көріп 
жирену, сөз естуді бастан кешіріп, кейде үй қамаққа алынып немесе үйден безіп жатса да ЛБК әйелдер өз 
тобын ең кемсітілетін топ деп танымайды. Бір сұхбаткер айтқандай: “Өмір сүріп жүрмін ғой, тірімін, денім сау!” 
Маңыздысы, сауалнамаға қатысушылардың пікірінше, өзің туралы айқайламасаң болды:

“Кемсітушілік орташа деңгейде болса керек, бірақ бұл мәдениетсіздік, тәрбие көрмегендік және ақпарат 
жоқтығынан. Олар біздің кәдімгі, адекват адамдар екеніміз туралы білмейді. Біздің кіммен тұрамыз, кіммен 
жатамыз, кездесеміз, қыдырамыз - өз ісіміз, жаман ештеңесі жоқ. Олардың жеке өміріне араласып 
жатқанымыз жоқ, олардың кір-қоқысын араламаймыз, бізге араласудың керегі не? Біз сайқымазақ емеспіз, 
актер емеспіз, ойнап жүргеніміз жоқ халық алдында, біз өмір сүріп жүрміз” (сұхбаткер К.)

“Алматыда Қазақстанның басқа жерлеріне қарағанда кемсітушілік деңгейі әлдеқайда төмен екенін түсініп-
білемін. Бірақ сонымен қатар сырт бейненің де маңызы зор деп ойлаймын. КИМЭП университетінде сабақ 
беретін бір итальян оқытушы мынадай Қазақстан туралы қызық пікір айтқан. Біздің менталитет бойынша егер 
адамды жеке танысаң, онда оны жақсы қабылдайсың. Мысалы, менің гей жақсы досым бар, ол басқа 
танымайтын гейлерді қаншалықты жек көретінін айтады. Мүмкін достық кемсітушілікті азайтатын шығар 
және ол оғаш көрінетін адамға бажырайып қарайтын қоғамда көбірек болады-ау” (сұхбаткер А.)
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Сұхбаттанушылар кемсітушілік деңгейін жоғары деп те айтып жатты:

Бөлім 3. Зорлық-зомбылық сынағы, кемсітушілік және құқық бұзу

“Дипломдық жұмысымның деректеріне қарағанда, ол осы Қазақстандағы ЛГБТ қоғамдастығына қатысты 
зерттеу болатын, мен орыс тілді Интернеті шолып шықтым. Қазақ тілді Интернетті шолуға мүмкіндігім 
болмады, бірақ, жұрттың айтуынша ол жақтың жағдайы одан әрі жаман дейді. Ол әлгі кәмелетке 
толмағандарға пропаганда ақпарат тарату туралы заңға толықтыру енгізу тұсы болатын, 2015 жыл. 
Мен оның алдында ақпарат жинап бастаған болатынмын, ол кезде мұндай прецендент болмағандықтан 
ақпарат бейтарап болып келетін, сонда мен БАҚ бетіндегі кемсітушілік деңгейін 60% деп бағаладым. 
Қазір мен 100% ақпараттың 50% теріс, 30% бейтарап деп баға берер едім. Оң пікірде жазылған бір-екі 
мақала кездестірдім, онда да асып бара жатқан жақсысын асырып жазбаған, жәй бейтарап түрде 
жаңалықты ешбір эпитетсіз айтып өткен. Ал енді қоғамға келер болсақ, БАҚ қалай ақпарат берсе, қоғам 
өзін сол бағытта ұстанады. Сондықтан қоғамда кемсітушілік деңгейі едәуір жоғары. Дегенмен, мен 
объективті түрде баға бере алмаймын. Мені қоршаған ортам өте толерантты. Менің айналам үлкен қауіпсіз 
кеңістік, оның ішінде барлық адам қоғамдастықтан, менің саяси көзқарасымды бөліседі, олар маған қысым 
көрсетуші болмайды” (сұхбаткер А.)

“— Өте, өте жоғары, жоғары болмағанда не? (сұхбаткер Г.)
— Оны не өзгертер еді? (сұхбат алушы)
— Заң қабылдау керек, сексуалды бағыты бойынша кемсітушілікке тиым салатын, бала асырап алуға рұқсат 
беретін, ЛГБТ қоғамдастығын келемеж қылып, балағаттайтын адамдарға жаза қолданатын, бас бостанды-
ғынан айырып және айыппұл салатын. Мұндай адамдарды кемсітушілікке мүлдем тиым салып тастайтын, 
тіпті ол полицей болса да, егер ЛГБТ адамға жаман қарайтын болса, олай жасай алмайтындай етіп. 
Сені келеке ете алмайды, қорлай алмайды, яғни олай істесе жазаланады” (сұхбаткер Г.)
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Бөлім 3. Зорлық-зомбылық сынағы, кемсітушілік және құқық бұзу

“Жоғары деңгейде. Егер адам өзінің дәстүрлі емес бағыттан екенін көрсетіп қойса, оны барлық деңгейде 
бетіне басады. Жұмысымда жиі солай болатын, оқып жүргенде де. Мысалы, әріптестерім түскі ас кезінде 
отырып алып, гей деген жаман, сұмдық, біреуі тіпті оларды педофил, қанішер, маньяктарға қосып барса 
келмес аралға жер аударып жіберу керек деген. Мен қарсыластым, бірақ “міне, алдарыңда отырмын, неге 
мені аралға жер аудармайсыңдар?” деп айта алмадым. Кейінірек кейбіреуіне жекеше шығып міне, мен сол 
қоғамдастықтанмын, мені аралға айдар ма едің? деп сұрадым. Маған “сен жақсы адамсың, бірақ өз 
ойымызды өзгерпейміз, бірақ сенімен араласып жүре береміз” деді. Адамдарға менің де отбасым бар, тек 
ол әйелмен деп айтқанда тыңдағылары жоқ. Менің таныстарымның бәрі натуралдар. Олар жігітіммен 
киноға бардым, ол маған ананы сыйлады, мынаны сыйлады, немесе романтика кеш өткіздік деп әңгімесін 
айтады. Ал сен ешнәрсе айта алмайсың. Тура сондай нәрсені айта бастасаң, тек сенің жұбың қыз болса, 
саған қарамайды, тыңдамайды. Ал шенеуіктер арасы туралы ойлаудан қорқамын. Ол жерде мұндай әңгіме 
шығып кетсе. Немесе балабақша, мектепте. Сондықтан өте жабық, сақ өмір сүруге тура келеді, сонда ғана 
жақсы болуың мүмкін, бірақ айта қалсаң, бәлеге қаласың” (сұхбаткер З.)

“Зор (кемсітушілік деңгейі - ред. ескер.), тіпті қорқынышты. Интернеттегі кез келген мақала, қазақстандық кез 
келген ресурста жарияланса, жалпы бейтарап болса да, мұндай жағдай сирек кездеседі, сонда да бізге 
қатысты өте кемсітетін сөздер айтылады, комментарий оқуға қорқасың. Тас дәуірінде өмір сүріп жүргендей 
әсерде боласың, адамдар, жоғары түсініктерді былай қойғанда, адамгершіліктен ада, адамға деген 
көзқарасы соншалықты, атып тастау, өртеп жіберуге шақыруға дайын, қазақтарда бұл бұрын соңды болмаған 
деген сияқты. Ағайындар-ау, бұл сендердің балаларың, қыздарың, апа, ағаларың ғой” (сұхбаткер А.) 
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Елдегі кемсітушілікті сезіну деңгейі

26

111

68

17

3

ЛГБТИК-қоғамдастығы ішіндегі ең 
көп кемсітілетін топ
29

93

4

64

8

8

92

33

Бөлім 3. Зорлық-зомбылық сынағы, кемсітушілік және құқық бұзу

“Мен, бәлкім, жоғары (кемсітушілік - ред. ескер.) дер едім. Менің гей досым бар. Оның айтуынша 
қыздардың жолы болған, өйткені қыздар қол ұстасып көшеде жүрсе ешкім оларды лесбиан не бисексуал 
деп ойламайды. Жақын құрбы екен деп ойлайды. Ал жігіттер солай жүрсе, қорқынышты. Сол досым екеуміз 
Астанада АҚШ елшілігінің гомофобияға қарсы күнді атап өтуге бірге барғанбыз. Содан соң кемпірқосақ 
жалау ұстап суретке түсіп, серуендеп қайтқымыз келді. Мен оған “Қорқпа! Бұл біздің құқымыз” деймін. 
Ол болса, әлдекімдер Ақорданың алдындағы көпірде үлкен кемпірқосақ жалауын желбіретіп тұрғанымызды 
басқаша түсініп қалады деп қорықты (Сұхбаткер А.) 

Менің пайымдауымша, бізде кемсітушілік деңгейі жоғары. Зоопарк сияқты болып көрінеді, мүмкін, 
адамдардың білместігі шығар, түсінбеймін. Мен Өскемен деген 300 мың тұрғыны бар кішкене қаладан 
келгенмін, онда жұрт бұндайдың бар екенін білмейді, бұл өмірдің бір бөлігі екенінен хабары жоқ және 
көңіл бөлмейді, бірдеңе бола қалса, шошиды. Бұл жерде (Алматыда - ред. ескер.) жиі болмаса да, бірақ 
агрессияға қатысты бірдеңе бар. Кішкене қала не ауылдан келгендер, гомофобия себебінен агрессия 
білдіреді (Сұхбаткер М.) 

Өте жоғары

Жоғары

Орташа

Төмен

Басқа

Лесбиандар

Гейлер

Бисексуал әйелдер
Трансгендерлер

Интерсекс адамдар

Квир

Барлығы әртүрлі, бірақ барлығы қатты кемсітіледі 

Барлығы бірдей кемсітіледі
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31%

15%
20%

1%

27%

6%

Қажетті құқықтық көмек

Бөлім 3. Зорлық-зомбылық сынағы, кемсітушілік және құқық бұзу

Бастан өткерген зорлық-зомбылық, бопса, кемсітушілікті ескере отырып, 117 сауалнамаға қатысушы өздеріне 
қажетті құқықтық көмек ретінде кез келген уақытта қолжетімді игі ниетті қорғаушыны ең қажетті деп көрсетуі 
түсінікті. 102 қатысушы Интернет көмегімен өз білімін арттыруды, ашық семинарларды таңдаған. 74 әйел 
халықаралық құқықтық ұйымдармен қатынас орнату қажеттілігін көрсеткен. Ал 55 әйел құқықтық, 
психологиялық және басқа қажеттілік бойынша кеңес беретін ақпараттық-ресурс орталығына дауыс берген. 

Ең қажетті құқықтық көмек түрі 
(бірнеше жауап таңдау мүмкін)

Таныс, кез келген уақытта қолжетімді 
игі ниетті қорғаушы

Ақпараттық-ресурсты орталық

Халықаралық құқыққорғау ұйымы

Жауап жоқ

Өздік білім арттыру (Интернет, ашық
семинар, активизм)

Пана
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ЛБК әйелдер дауысы

Бөлім 4. Қазақстандағы ЛБК-қоғамынан алынған 
терең интервьюлердің талғауы

Сұхбаткерлер терең интервью кезінде өзі туралы айта бастағанда төтенше және бірсарынды бағытта сөйлеуге 
тиіс болмауы үшін өмірдегі маңызды кезең туралы сұрақ қойылған болатын. Сұхбаткерлер өмірлеріндегі 
маңызды кезеңдерін, кейде маңызды кезең деп нені айтуға болатынын түсінбей бөліскен кездері болды. 
Кейбірлері оң әлде теріс бағытта айту керек пе деп дәйектеп жатты.

Терең интервьюлер бірнеше критерийге негізделген: егер зерттеу кіші қалада өтсе, онда барынша көбірек 
қатысушыдан интервью алуға тырыстық. Өмір сүру тәжірибесін еске ұстадық, қыздар мен әйелдердің ЛБК 
қатынасқа дейін гетеросексуалды отбасы, алдыңғы қатынаста туған баласы, кемсітушілік жағдайлары болуы 
мүмкін екенін ескердік. Бұл аталған аспекттерді айтпағанда, интервью бергісі келген барлық қатысушының 
бетін қайтармадық. Сөз бергенде сұхбаткер не айтарын білмей қысылып қалып та жатты:

“— Ең маңызды кезеңдер… Барлық кезең маңызды, қандай кезең маңызды болуы мүмкін?
— Қандай кезеңді атап өтер едің?  (сұхбат алушы)
— Өзімді тұлға етіп қалыптастырған кезеңдер ме?
— Ия, солай да болуы мүмкін, мүмкін басқа да бар шығар, білмеймін.
— Бұл жерде жауап беруге қиналамын, бұған жауап бермей-ақ қойсам бола ма? (сұхбаткер Г.)”
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Бөлім 4. Қазақстандағы ЛБК-қоғамынан алынған 
терең интервьюлердің талғауы

“Атап айтатындай кезеңдер болған емес, ия, ұнаған нәрселер болды, көңілімді аударған, қуанған кезім, 
оншалықты жарқын әсер қалдырған емес” (сұхбаткер К.)

“— Өзіңнің өмірің туралы сәл айтып бересің бе, мүмкін, ерекше есіңе қалған кезеңдер туралы? 
     Оның сексуалды бағытқа қатысты болуы тиісті емес. (сұхбат алушы)
— Эм, білмеймін.
— Қандай болса да, жарқын болсын, керісінше мұңды болсын.
— Менің өмірім негізі жұмысыммен толған. Ағылшын тілін берем. Бар уақытта жұмыстамын, 
немесе қызыммен уақытымды өткізем. Туысқандарыммен байланыспауға тырысам” (сұхбаткер И.)

Басқа жағдайда атап айтатын кезеңдерін қыздар алғашқы махаббат, бала көруден бастап жыныстық бопсалау 
немесе зорлық-зомбылық туралы жағымсыз естеліктеріне дейінгі өздерінің өмірлерінің әртүрлі жағдайына 
байланыстырды.

“16 жасымда керемет махаббатқа тап болдым, ол бұрынырақ басталған, тіпті 13 жасым десем болады. 
Бірақ  16 жасымда бір жыл сегіз ай кездекен адаммен өте шынайы қатынасым басталы. Менің шатақ 
мінезіме шыдаған жалғыз адам, мен үшін өте көпті көтерген адам. Ажырасқан кезімізде мен қатты абыржы-
дым, уайымдадым, содан бері ешкіммен жүре алмай қалдым. Есесіне бір жылдай шығармашылық жолда 
өсудемін, көркем өнер саласында, жұмыс істемеген жерім қалмады” (сұхбаткер В.)
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Бөлім 4. Қазақстандағы ЛБК-қоғамынан алынған 
терең интервьюлердің талғауы

“Мен үшін ең маңызда нәрсе — ұлымның туғаны. Неге бірден жауап бере алмай қалдым? Мүмкін ұлым 
ертең өзін ұл емеспін десе ше. Мен үшін бұл сыни да, қорқынышты да емес, кейбір ата-ана бұдан қорқады. 
Екінші бір кезең — менің махаббатым, алғашқы, екінші. Біріншісі ер болатын, екінші қыз болды. Ең жарқын 
есте қалып, терімнің астында отырған осылар. Үшінші нәрсе, мен өзімді өзім таптым, өзім үшін анықтадым, 
бұл өмірде не істегім келеді, сарсаңға түсуді қойдым” (сұхбаткер Ж.)

“Бәрі спорттағы жетістіктеріме қатысты болса керек. Алғаш үлкен жарыстарға қатысқанда барып түсіндім, 
жүрегінде ақауы бар, ешқашан спортпен айналыспаған адам да жоғары жетістікке жете алатынын түсіндім” 
(сұхбаткер С.)

“Менің өмірімнің ең есте қалатын кезеңі өзімнің, былайша айтқанда, сексуалды өмірімнің қалыптасқан кезі 
шығар. Ең алғаш маңызды кез, мүмкін, балабақшада болды деп айта алам. Маған күтуші қатты ұнап қалды. 
<…> Сосын бір айтарлықтай кезең, өзімнің лесбиан тобына жататынымды түсінген кезім болды, одан кейінгі 
екінші маңызды кезең өзімнің әлеуметтік жағдайымды түсініп білген кезім болды. Яғни бұл өмірде кім 
болғым келеді, өзімді қалай жүзеге асыратынымды түсінгенім” (сұхбаткер Т.)
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Бөлім 4. Қазақстандағы ЛБК-қоғамынан алынған 
терең интервьюлердің талғауы

“Мен спортта жақсы келе жатқанмын. 2008 жылдың Олимпиадасының алдында бас тренер үйіне шақырып 
алды. Ойымда ештеңе жоқ бардым. Ол ақша жетпей тұрғанын, оны өзі төлеп бере алатынын, бірақ сол үшін 
онымен төсектес болу керек екенін айтты. Менің бағытым туралы бәрін біле тұра, ол туралы бәрі білетін, 
өйткені жиындарда қасымда қызым бірге жүретін, жұрттың көзінше онымен ашық жүретінмін. 
Жасырынбайтынбыз, сондықтан сұрақ қоймай-ақ бәрі түсінікті болатын. Мен, әлбетте, тренермен 
келіспедім, солай топқа қосыла алмай қалдым. Сосын отбасылық жағдайыма байланысты спортты тастадым 
да, екі жылдан кейін қайтып келдім. Бұл жолы басқа қалаға бардым, Қызылордаға, үш жыл жаттықтым. 
Соңғы нәтижем жақсы, қалпыма келіп қалдым, Қазақстанда үшінші орындамын” (сұхбаткер Ж.)

“Жасым 18-де болатын. Қалаға келдім, үйден қашып кеттім, Астанаға Ақмола облысының ауылынан келдім, 
тоғыз сынып бітіргем. Отбасымызда өгей әке пайда болды, мен шешемді қызғандым. Қалаға келіп, тегін 
бөлімде оқыдым, өйткені қызыл аттестатым болған, ал тұратын жерім болмады, кешке қарай есіктің алдын 
сыпырушы болып, техник болып, қай жұмыс болсын, бәрін істедім. Күндердің бір тамаша күнінде Виканы 
жолықтырдым да, менің өмірім күрт өзгерді” (сұхбаткер Д.)

“Мүмкін, ата-анама өзімнің бағытымды айту шығар. Өйткені оның өзі бір түрлі болды. Келдім де отырып 
айтып бердім, олар болса: “Ия, біз баяғыда түсініп қойғанбыз” деді. Біртүрлі болды бәрі” (сұхбаткер Е.)
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Бөлім 4. Қазақстандағы ЛБК-қоғамынан алынған 
терең интервьюлердің талғауы

“Ең маңызды нәрсе — ол Назарбаев университетіне түсуім болды, университетке дейін өзімнің бағытым 
туралы ойланбаппын да, феминизм деген мен үшін жабық тақырып болатын, өйткені қазақ мектептенмін, 
ол жақта көзқарас өте дәстүрлі болып келеді. Бірақ өзімнің орнымда емес екенімді сезетінмін, бірақ ол 
туралы ойлануға жетпеппін. Ал бұл жерде мынадай, университеттік ортаға түстім, шетелдік оқытушылар, 
барлығы сондай әсер етті… Бірінші  founda�on курста жүлгенімде ойлана бастадым, сол кезде әйел құқығы 
туралы бірінші презентациямды жасағанмын. Сол founda�on жылы бірінші рет қызға ғашық болдым, ол өте 
ерекше болды, бірақ қорқып кеттім. Қазір ғой өзіме кішкентайымнан қыздар ұнайтынын түсіндім. Ол кезде 
қатты қоқып кеттім, о, Құдай, не істеймін, біреуге айтқым келеді, айта алмаймын. Тіпті психологқа да айта 
алмадым. Бұл жаман екен. Содан, осы жылдан бастап қызбен жүре бастадым” (сұхбаткер А.)

“Соңғы бір уайым болған нәрсе — қызым кетіп қалды, өйткені ол қорқа бастады, мені сүйеді, менен кеткісі 
жоқ, бірақ жасым келді, үйлі болу керек, бала сүю керек деп қорқады. Мені тастаған жоқ, тек арамызда 
кикілжің, түсінбестік пайда болды, әлі бұл сұрақ шешімін таппады, бұл өте ауыр” (сұхбаткер Т.)

ЛБК әйелдерге көңілдегілерін айту, бөлісу оғаш болып көрінді, олардың дауысы, тарихы, оқиғасы неге қажет 
деп қайта сұрап жатты. Өздері бөліскен нәрсенің құндылығына сене алмады. Кейде елде өзгерістер бірнеше 
буыннан кейін 30-50 жылсыз болмайды деп сөзбен таласып жатты. Осындай зерттеудің алғаш жүргізілуі 
себепті кейбір сұхбаткерлер зерттеу форматына дайын болмады, сондықтан сұхбатты ресми емес жағдайда, 
музыка қатты қойылған кафеде, елсіз қараңғы парктерде, пәтер мен тамақтанатын жерлерде кездесіп, 
сұхбаттасуға тура келді.
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Өз сексуалдығын танып білу

Бөлім 4. Қазақстандағы ЛБК-қоғамынан алынған 
терең интервьюлердің талғауы

Өз сексуалдығын танып білу туралы сұраққа жауап бергенде сұхбаткерлер өздерінің осылай сезінуіне 
сырттай әсер еткен әйелдерге деген ынтызарлығы пайда бола бастаған кез немесе оқиға туралы баяндады. 
Кейбіріне қоршаған ортасы мағызды болса, кейбір әйелдер мен қыздар сексуалды бағытын бала кезінен 
біледі екен.

“Менің ойымша, бұл өте ерте болды, кішкентай жасымдағы алғашқы махаббат, балабақша, Марина, 
содан кейін ғашықтық та болды, біз сүйіскенбіз, не болып жатқанын түсінгенімде, оның дұрыс емес екенін 
білгенімде өзіме жігіт тауып алдым, бір бірімізбен қырылысатынбыз, төбелесетінбіз. Одан қызға әдейі кетіп 
қалдым, жігітпен жүріп көрдім, ұнамады, содан кейін кіммен ұнайтынын түсіндім. Одан кейін бәрі шындап 
басталды. Жасым 13-те, сол бір қызбен кездестім, сосын 16 жасымызда шынайы қатынасымыз басталды” 
(сұхбаткер В.)

“Біздің тәрбиешіміз керемет сұлу болатын, мен, мүмкін, оның сұлулығын түсінбеген де болармын, бірақ 
онымен араласқым келеді де тұратын. Ол кезде шашым ұзын болатын, ұйқыға жатқан кезде шашымды әдейі 
шешіп тастайтынмын,  сонда ұйқыдан тұрғанда шашымды қайта өріп берсін деген ойым. <…> Тәрбиешіммен 
осындай қатынаста болғанмын, жасым төрт не бесте болуы керек, сол кезде жиі араласып тұрғым келгенін 
түсінгенмін. Неге екенін түсінбеймін. Сол кез өте жарқын есімде қалды. Тәрбиешіміздің шашы қысқа, 
кішкене джинси комбинезон киетін, Кеңес Одағында сирек кездесетін. Оның қысқа шашы мені өзіне 
тартатын, бәлкім, оның маған деген жылы көзқарасы болар. Ол сондай алғашқы санам қалыптаспаған 
кездегі тәжірибе болды” (сұхбаткер Т.)
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Бөлім 4. Қазақстандағы ЛБК-қоғамынан алынған 
терең интервьюлердің талғауы

Кейбір сұхбаткерлер ақпарат жетіспеген себепті гомосексуалдықты ауытқушылық деп қабылдаған, 
сол себепті басында еркектермен қатынаста болған.

“Менің ойымша, өзімді басқаша қабылдағанмын (гетеросексуалды әйел деп — ред. ескер.) Күйеуіммен 
тұрдым, ұлым бар. Сосын кейінірек өзімді сәл басқаша қабылдай бастадым. Жағдайдың осылай өзгергеніне 
өзімнің көңілім толады. Азаматтық некеде 10 жыл тұрдық, ұлды болдық, сосын бір күндері жынысы басқа 
адамның өмірімде пайда болғанын түсіндім, сол адамға ғашық болып қалдым, сондықтан отбасымды тастап 
сол қызбен тұра бастадым. Күйеуім, әрине, үзілді-кесілді қарсы болды, бірақ отбасымызда қарым-қатынас 
бұл қыздың пайда болғанына дейін бұзылып кеткен болатын, менің шешіміме оның қатысы жоқ. Одан кетуді 
қызымның өмірімде пайда болғанына дейін ұзақ уақыт бұрын қабылдап қойғанмын, өйткені күйеуімнен 
зорлық-зомбылық көргенмін” (сұхбаткер Е.)

“13 жаста болатынмын. Бір ұлмен кездесіп, дос болдық, қол ұстасып жүрдік. Көзім жанымыздан өткен 
қыздарда, оған көңіл бөлмейтінімді, айтқанын тыңдамайтынымды байқадым. Ол ойымды итеріп тастауға 
тырысатынмын, бір ойым, бұл жерде бір мүкіс бар, бұрын ештеңе білмейтін кезім. Өзімнен бұл ойды көп 
уақыт бойы қудым. Бір жігіт, екіншісі болды, жігітпен секс өмірді байқап көрдім, болмайтынын түсіндім. 
Қызбен танысам. Бурабайға жұмыс істеуге кеткен болатынмын, сөйтіп оған Көкшетауға қыдырып келем, 
сөйлесіп, араласып, ақыр соңында төсекке келіп жеттік. Сонда түсінгенім “неге осынша уақыт ләззат алудан 
тезеп жүргенмін?” дедім, әйелдің денесі ұнайды. Жігіттерге қарасаң көзің тояды, денелері әдемі, әдемі 
киінеді, бірақ тән мен жан деңгейінде олардан ештеңе ала алмаймын, олар досым, әріптесім, танысым, 
ағайыным, іні, жиен болып қала береді, бірақ өзімді күйеуге тиген қылып елестете алмаймын. Бала тууды 
жоспарлап жүрмін, бірақ ол әйел қосағыммен болады” (сұхбаткер К.)
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“Жасым 16 кезде жігітпен жүрдім, оның жасы 24-те, менің жасым 16-да, онымен төрт жыл кездесіп тұрдым. 
Оны жақсы көргенім жоқ, менің қыр соңымнан қалмады, қызғаншақ болатын, ессіз, жауапсыз мені сүйді. 
Мен оның ылғи бетін қайтардым, бірақ менің ата-анам оған жақ болатын, оған күйеуге тиіп ал, ондай жігітті 
таппайсың дейтін. Мен оны ешқашан сүйген емеспін, ол кезде қазіргідей телефоным жоқ болатын, жәй 
телефон болатын, маған қыз апам агент орнатып берді, ол кезде неге екенін қайдам жігіттерді, еркектерді 
қоспайтынмын, тек қыздарды іздедім” (сұхбаткер К.)

Сексуалды бағыт монолитті болады деген тұжырымға сыни қарау керек. Ол жылжымалы, өзгеріп тұрады. 
Сексуалдық бүкіл өмір жолында өзгеріп отырады. Ақпарат берушілердің мысалдарына қарап біз оның 
кішкентай жастан бастап жылжымалы екенін айта аламыз. Өзіне ұнайтын бейненің жыл өте өзгеріп 
отырғаны, сексуалдығының “есейгенін” айтып берген Э. атты сұхбаткердің сезімі өте қызықты: 

“Асып-тасқан гормоным болған жасөспірім кезімде өзімді бисексуал қыз болдым деп анықтар едім, өйткені 
қыздар қыз күйінде ұнайтын, қыздардың өзіне тән иісі ұнайтын, қыздарды құшақтағандағы ерекше сезім 
ұнайтын, бұл сезім жігітті құшақтағаннан мүлдем басқа. Сол кезде маған солай көрінетін. Мен ол шекараны 
өте айқын сезетінмін. 
Маған  белгілі бір қыздар ұнайтын, белгілі бір ұлдар ұнайтын, белгілі бір қыздардың түрі, белгілі бір 
ұлдардың түрі. Олар, қыздар мен ұлдар, өзара бір біріне тіпті ұқсамайтын. Қыз сияқты қыздар мен ұл сияқты 
ұлдар ұнайтын. Сосын бірте-бірте есейдім, сексуалдығым да өзіммен бірге есейді, өзгерді. Өзіме ұнайтын, 
көңіліме жағатын түрлерім бұлыңғырланып, осымен бірге өзімнің жолдасымды қандай да бір гендерге 
қатысты адам деп қарауым да анық емес болып кетті.”
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Тілінде жынысқа байланысты бейтараптық сақталған қазақ халқының лесбиан, бисексуал немесе квир-
сәйкестіктер таңдауы тарихпен корреляциясы жоқ. Адам баласын жынысты айқын көрсетпей “адам”, “кісі” 
деп атайды. Ауылдарда басқаларға ұқсамайтын адамдарға тең сабырлықпен және құрметпен қараған 
жағдайлар белгілі, өзгелікті кемсітушілік белгісі етіп әшкерелемеген. Осы әшкере қылмаудың арқасында 
әлеуметтік арнайы таңбалауға арналған атаулар, сәйкестіктер жоқтығын білдіреді деп жобалауға болады. 
Қазіргі қазақ тілінде бұл ұғымдар қалыптаса қойған жоқ. Қазақ тілінде сөйлейтін Г. “лесбиан, бисексуал 
және квир” деген сөздерді қолданып, қажет болса, мысалы “лесбиан әйел, бисексуал кісі/әйел/ер, квир кісі, 
лесбиан кісі” деп айтуға болатынын айтады.

Бір сауалнамаға қатысушы сексуалды жағымдылық барлық жағдайда жынысқа байланысты емес деген пікір 
айтады. Ол жәй гендер дегеннен үлкенірек нәрсе. 

“Алдымда тұрған ұл болсын, қыз болсын, өзімнің сүйген жарыма жоғары деңгейдегі сексуалды симпатия 
сезініуім мүмкін. Мүмкін миыммен айыратын шығармын, бірақ денем, гормоным, сексуалдығыммен оны 
түсінбеймін. Егер бұрынғы жасөспірім кезімдегі сезіміммен салыстырар болсақ, кейбір қыздармен ұл 
сияқты, кейбір ұлдармен қызбен болған сияқты болғым келеді деп айтсам болады. Мен үшін бұл бұлыңғыр 
болып кетеді, сексуалдық жас өсе бірге өседі, пансексуалдық арқасында адамға гендер деп қарамаймын, 
адамды сексуалды объект деп қарағаныммен гендерлік пошымнан тыс қабылдаймын деп айта алам. Мен 
үшін бұл бір қызық жаңалық болды, менде … қалай айтсам екен, өзін геймін деп білетін баламен өте 
ерекше, біршама романтикалық, табиғи сексуалдық қатынас болған” (сұхбаткер Э.)
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Енді бір сауалнамаға қатысушы жас қыздардың сексуалдығына қатысты ішкі конфликт кездеспейді.

“Қазір 17 жасар қыздарға қараймын, олар өздерінің лесбиан екенін біледі, ішкі конфликттерден ада. 
Біріншіден, Интернетте өзіңе не болып жатқанын түсінуге қажет ақпаратты тауып алуыңа болады, 
қоғамдастық бар, өзіңді жалғыз, сергелдеңге түстім деп сезінбейсің. Оның үстіне біз қалада тұратын 
дәрежеміз бар, қалада бұған жәй қарайды, алып бара жатқан мәселеміз жоқ, тек көшеде қолұстасып,
 бір-бірімізге эмоциямызды бәрібір жұрттың көзінше көрсетпейміз, бірақ ауылдағыдай соңыңа түсіп
алатын жағдайға жетпейтініміз рас” (сұхбаткер А.) 

“13 жаста болғанымда Земфира ән айтып шықты, оның соңынан сары баспасөзде мақалалар ере бастады. 
Айтпақшы, көбіне мақалаларда “лесбиянка” деген оғаш сөз кездесетін. Онымен бірге өзімде болып жатқан 
құбылысты түсіне бастадым, бірақ соның бәрі соның (Земфираның — ред. ескер.) арқасында, сол болып 
жатқан нәрсеге байланысты екенін түсіндім” (сұхбаткер С.)

Рөлдік модельге келер болсақ, Қазақстанда ешбір шоу-бизнес жұлдызы, жүргізуші, әнші, әртіс болсын, 
өздерінің бағытын ашық айтқан емес. Бұны Земфира да айтқан жоқ дей тұрғанмен, әнімен, турне жасап, 
ел аралап, өзінен кем емес ресейлік жарық жұлдыз Рената Литвиновамен достығы арқасында бұрынғы 
кеңестік елдердегі талай қыздың жүрегін жаулап алды. Бұрынғы Одақ елдерінде лесбиан мәдениетінің 
қалыптасуына массалық мәдениет өте үлкен ықпал жасады деп тұжырымдай аламыз. Уфадан шыққан 
қыздың әндері ғана емес, “Тату” тобы, әнші Мара, Диана Арбенина, Елена Погребижская, ақын Яшка 
Казанова, Вера Полозкова және т.б. ойға оралады.   
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Мұндай практика әртүрлі сексуалдық бағыттағы және гендерлік сәйкестіктегі әйелдердің өмірінде бар және 
ол жан-жақтан — қоғам, ата-ана, жұмыстағы әріптестер, тіпті танымайтын адамдардың тарапынан болып 
келеді. Осының мысалының бірі лесбиан жұпқа қатысты стратегиалық іс болып табылады. 2018 жылдың 
30 қаңтарында C. және А. Алматы қаласындағы бір кинотеатрға келеді, кино сеансын күтіп отырып бір бірін 
аймалайды. Мұны танымайтын бір еркек байқап қалып, С. мен А. жанына қарай мобилді телефонына түсіре,  
жалма жан жүгіре жөнеледі. Оның жанындағы жолдасы да, маңайда бірін бірі аймалап отырған 
гетеросексуалды жұп та Элдар Гамилзаденің жеке өмірге бас сұғуына тосқауыл болмайды. Ол “Facebook”, 
“Youtube” әлеуметтік желілеріне видеоны түсіріп қоймай, қыздардың туысқандары мен қоғамды олардың 
тәлім тәрбиесін айыптауға шақырады, оның үстіне өзіне жазылғандарға табалап комментарий жазуда алдына 
жан салмайды. Оның қорғаушысы Шыңғыс Беріш те солай істейді, олар Элдар екеуі сот отырысы жабық өтеді 
деген шешімге, сот процессі туралы хабар таратуға болмайтынына қарамастан видеоны іледі. 
“Феминита” осы шешімді бұзғаны туралы: сүйіс түскен видео репосттары, қыздарды күстаналау үшін 
қоғамдық сұрау жүргізу, әлеуметтік араздық туғызудың бірнеше жағдайларын құжаттады. 

Қыздардың психологиялық қысым көргені, материалдық шығынға ұшырағанын айтуымыз керек. Туысқан-
дарының толассыз сұрағына және әлеуметтік желіде видеоның тарауына байланысты үй ішінде орнаған 
қолайсыз жағдайға байланысты үйіне бара алмай хостелге қонып жүруіне тура келді.

Біз қыздарға психологиялық және моралды көмек бере отырып істің басынан бастап істі жүргіздік. 
Қорғаушыға төлейтін қаржыны таптық. Қазақстандық ЛГБТ қоғамдастығы жанашырлық жылу жинады, қаржы 
жинауға аукцион өткізді. Жиналған жылудың 75% ЛБК әйелдер берді. Жауап берушінің сот отырысына 
келмеуіне байланысты қайта-қайта жылжыта отырып өткен сотта 2018 жылы 18 мамырда жартылай талапты 
қанағаттандырды.
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Біз бұл ЛБК қоғамдастығындағы қыздардың өміріне қол сұққандарды бірінші рет жазалау мүмкін болған 
біздің жеңісіміз деп қабылдадық. Осындай мысалдардың жоқтығынан кез келген еркек, Құраннан сүре айта 
жүріп немесе “дәстүрлі” отбасылық құндылықтарды жалау қыла, қыздарға қалай өмір сүру керегін, қалай 
жүріп тұру керегін нұсқауды өзінің міндеті санайтын сияқты. Ұтып шыққан сот істері жоқ болуы себепті 
қоғамға адамдар өзін бұлай ұстауға болмайтыны жөнінде білдіру бұлай тұрсын, гомофобты, лесбофобты 
әрекетке ешқандай тиым жоқ, қайта оны көтермелейтінінен хабар береді.

Зерттеуге қатысқан сұхбаттанушылар өздерінің жеке өміріне араласу туралы көп рет атап өтті. 
Бұл ата-ана тарапынан ғана емес, туған-туысқан, жұмыстағы әріптес, дос-жаран тарапынан да болады. 

“Бұл сиықсыз араласудан басқа, тағы айтарым тек ЛГБТ-ға қатысты қысым көрсетуден басқа, біздің елде 
жеке өміріңе араласу кең таралған. Мен оның (туған қызымның — ред. ескер.) гетеро, би немесе 
гомосексуалды екенін білмеймін. Оның сексуалдығы әлі ашылмаған, әлі кішкентай, бірақ кейбір 
қылықтарына қарап, ол көбірек гетеросексуалдыға ұқсайды, осыны көріп тұрмын қазір. Бірақ маған оның 
сексуалдығы қандай болғаны маңызды емес, мен оның төсегіне біреудің көз-қол сұққанын қаламаймын, 
ал бұл бізде көп кездесетін нәрсе. Күйеуің екеуіңнің араң қалай, жақындасу жиілігі қанша, табысың қандай. 
Саған оның керегі не?! Осы бір көрінген жерге кірігу: төсегіңе, қалтаңа, балаң екеуіңнің араңа. Оның үстіне 
ылғи еститіні — сен қызсың, қыз деген ондай-мындай болуы керек. Мен оның осы жердің қағидасына 
сәйкес “нағыз” қыз болғанын қаламаймын, өткені ол барып тұрған оңбағандық” (сұхбаткер Э.)
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“Шанхайда (Қызылорданың қылмыс көрсеткіштері жоғарылығымен аты шыққан жері — ред. ескер.) бір 
балдар болды. Анаша шегіп отырған, әңгімелесіп: “Батыс ауданда бір бала сияқты қыз бар, лесбиан болу 
керек. Бәрі ана әңгімені естігеннен кейін (Қарағандыда лесбиан қыздың өлімі туралы — ред. ескер.) Олармен 
бірге ағам отырған, сол ауданға үстінен қарайды. “Ол қандай қыз?” деп сұрайды. Олар мынадай да мынадай 
деп түсіндіреді. Сөйтіп ол мен екенін түсінеді: “Ол менің қарындасым. Сендер жынұрған екенсіңдер! Ол 
ондай емес! Ол спортпен айналысады!” У-шу. Дереу менің мамама жүгіреді, маған айтады: “Бұлай киінуді 
қой, жасырып жүр! Неге бұлай істейсің?” Мен оған: “Менің өлген жерім осы болса да, жұрт мені осы үшін 
қинап өлтірсе, солай бола қойсын”. Ия, менің барым осы! Мен жұрттан ерекше болып көрінейін не басқа деп 
жүрген жоқпын. Маған осылай жүру ыңғайлы. Тырыстырып киім кигім келмейді. Маған еркектердің көңіл 
бөлгені керек емес” (сұхбаткер Ф.)

“Университетте жүргенімде Интернеттегі суретке байланысты жағымсыз жағдай болған. Суретте (сұхбаткер 
түскен — ред. ескер.) қызбен сүйісіп тұрғанмын, оны кураторға біреу көрсетіпті. Бірақ арамыздағы қарым-
қатынас шұбалаңқы болғандықтан, біздің ажырасуымызға ол себеп болған жоқ. Мені ойымша, бұлай мені 
бопсалау қиын болар еді” (сұхбаткер А.)

Жеке өмірге араласу тек бопсалаумен тынбайды, өте күрделі салдарларға апаруы мүмкін. Мысалы, Тараз 
қаласында А. өзінің сексуалдығы туралы Еуропада оқып жүріп қызға алғаш ғашық болып қалғанда бір-ақ 
білген. Қайтып келген соң жергілікті ЛБК қоғамдастығымен араласа бастайды. Мамасы біліп қойып, жергілікті 
бақсыға барып емделуге мәжбүрлейді. Бақсы қамшымен сабап емдейді (сабау емнің бөлігі есептеледі). Одан 
кейін біз А.-дан ары қарай не болғанын сұрағанмызда ол намазға жығылып, шешесіне бұрынғының бәрін 
артқа қалдырғанын айтатын көрінеді. Мамасы оның жүріс-түрісін қатты бақылауға алатын көрінеді, оның 
үстіне А. оқып келуіне байланысты елде бірнеше жыл жұмыс істеуі керек контрактқа қол қойған. Сұхбаткер 
контрактісін тыныш бітіріп, сосын Алматы не Астанаға кетуді ойлап жүргенін айтты.
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Сонымен қатар, А. өзінің К. атты үш ай бойы үйқамақта отырған досы туралы айтып берді. Сұхбат берген А. 
өзінің досы көрінбей кеткеннен кейін, ескертусіз оның үйіне барады. К-ның ағасы қарындасымен өзі қасына 
отырғанда ғана сөйлесуге рұқсат берген. К. өзінің бұрынғы араласқан достарымен араласқысы келмейтінін 
айтады. Оның үй іші жұмысына жібермей, қораның ішінде ғана жүруге рұқсат беретін көрінеді. Бұлай 
үйқамаққа алудың себебі — К. сексуал бағытын аутинг жасап, біреу үй-ішіне айтып қойған. К. кездесіп 
жүрген әйелге К. туысқандары соттатамыз деп қорқытып, басқа қалаға қашып кетуіне жеткізеді. 

Осындай жыларлықтай жағдай салт-дәстүрмен бейімделген ислам дінін ұстанатын қазақ, қырғыз, өзбек, 
күрд, шешен, ұйғыр отбасыларға ортақ. Қызға еркектер тарапынан “қырық үйден тиым” салынады, 
олардың ойынша отбасын “ұятқа қалдырмау” керек. Қызды бақсы-шаманға апарып емдетеді, жұмыс істеуге 
жібермей қояды (өйткені, олардың ойынша әйелдің жұмыс істеуі маңызды емес), осының нәтижесінде ЛБК 
қыздар жұмысынан айрылады, жастары 25, 30, 35-ке келсе де отбасынан тәуелді болып қалады. 
Туысқандары мұндай кезде қыздардың ұялы телефонын алып қояды, әлеуметтік желіде бақылап отырады, 
жеке парағына кіріп алады. 

Қазақстанның Тараз сияқты кіші қалаларының ерекшелігі -  оның тұтастығы, тұрғындары бір бірінің бет 
жүздерін түгел тануы мүмкін. Әйелдері емес, ерлері мешіт болсын, басқа жер болсын қоғамдық орындарда 
бас қосып алып “ар-ұятты” қалай сақтау керегін келісе алады. Әке, аға не басқа еркек туған-туысқан 
осылайша өздерін “тәртіптің” жіті сақшысы етіп сайлап алады.
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Көбіне ЛБК әйелдер үшін каминг-аут ауыр сұрақ болып табылады, өйткені қыздардың көбі үй ішіне, жақын-
туғанына өзінің бағытын ашып айта алмайды. Оның үстіне, ата-ананың алдында отырып алып ашық әңгіме 
айту қазақ салтында жоқ. Кеңес кезінде қоғамдағы қарым-қатынас өзгергенімен, қазірге дейін батыс 
қоғамында кездесетін ашық әңгімелесу дәстүрі қалыптаспаған. Қазақстанда жер-жерге байланысты 
тұспалдап, кейбір ыңғайсыз тақырыпты айналып өту, үндемей қалу, білсе де білмегенсу қалыптасқан. 

“Жастық шағымда қыздар ұнайтын. Ондай қатынастың мысалын көрмегенмін, өйткені мен 75-жылғымын 
(туған жылы — ред.ескер.), мен үшін бұл өте қорқынышты әрі түсініксіз болды. Ешкім ешқандай ақпарат 
бермейді. Сөйтіп жасым әбден үлкейгенде ғана барып, мен сияқты адамдардың бар екенін білдім, бірақ 14-
15 жасыма дейін мұндай адамдар барын білмедім, бұл маған ауыр соқты” (сұхбаткер Ж.)

“Басында өте ауыр сезімде болдым, өзімді қабылдамадым, өзімнің кем, лас етіп көрдім. Мүкіс екеніңді 
сезгендейсің. Бұл өте ұзақ жалғасты. Маған әлі де ішкі гомофобиям еріп келетін сияқты көрінеді. <…> Жасым 
23-те бір кешкі отырыстан кейін үйге таң ата келдім, ата-анам сен қызсың, әйелсің, үйде қонуың керек деді. 
Келесің, ешнәрсе істеген жоқсың, тіпті ішпеген болуың мүмкін, бірақ сондай лас болып көрінесің. Ата-
анамның алдына отырып ешқандай жігітпен жабыспағанымды білесіңдер ғой деп айтып салдым. Мамам 
бұрын сезіп жүргенін айтты. Папам үндемей тыңдап отырды. Содан бері жеті-сегіз жыл өтті, қазір бәріміз 
ештеңе болмайғандай ол туралы үндемейміз. Ол кезде қатты кетіппін, байға тиемін, балам болады, немере 
сүйесіңдер, бәрі дұрыс болады деп айтып тастап едім” (сұхбаткер С.)
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“16 жасымда ата-анам сезіп қойды, папам білген болуы керек, ол әрбір әке сияқты, әрі мұсылман ретінде 
жасырып қалғысы келген сияқты … мені күйеуге берді. Жолым болып, күйеуіміз екеуміз аға мен қарындас 
сияқты болып кетті. Бөлек бөлмелерде жатамыз, маған жоламайтын, тиіспейді. Маған соның өзі жеткілікті 
болатын. Сосын ажырасу туралы сұрақ туғанда, жолдасым таң қалған да жоқ, екеуміздің туысқан болып 
қалатынымызды айтты, өйткені ортақ баламыз бар. Ол түсінікпен қарады, асып бара жатқан мәселе туған 
жоқ. Ол өзінің отбасы бар, баласы туылды. Оның түсінікпен қарағанына мен қуаныштымын” (сұхбаткер М.)

“Шынымды айтсам, ұзақ уақыт бойы ешкімге айтпағанмын. Өзімнің бағытымды біліп жүрдім, 
балабақшадағы жасымнан бері десем де болады. Ақпарат жоқтығының себебінен осы қоғамның шеңберінен 
шықпау үшін мүмкін жынысымды ауыстыруым керек шығар деп те ойлап жүргенмін, ол туралы сол кездегі 
құрбыма да айттым. Ол мені мазақ қылды. Менің ойымша, жас балалар өте мейірімсіз. Қазір бұл сұрақ мені 
қатты толғандырмайды, ол сол кезде бетім қайтып қалды. Басқаларға ашылып айта қоймадым, өз ішімде 
сақтап жүре бердім. Ары қарай адамның өмірінде бір сәті келгенде, осылай жаныңның тозаң жиналған 
бұрыш-бұрышына жасырынып жүре бересің бе, әлде жарыққа шығып қалай болғанда да, қоғам қалай 
қабылдағанына қарамай бар болмысым осы дейсің бе, осы кезең келгенін түсінесің” (сұхбаткер А.)
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Кейбір қыздар каминг-аут жасай қалса қысым болатынын, содан кейін болуы мүмкін теріс көзқарас себебін 
сезіп ашылмағандарын айтып жатты.

“Негізі айтуға да болар еді. Мамам, әрине, қарсы болар еді. Ал, папам дағдарып қалатын шығар, ол сондай 
адам өзі, өте жұмсақ, өлтіріп тастамайды, ондай ештеңе болмас еді. Бірақ теріс көзқарастан қашам, қысым 
ұнамайды. Менің қазіргі ұстанымым — менің жеке өміріме сендер араласпаңдар, не істеп не қоям — ол өз 
ісім, өз бетіммен тұрам, ересек адаммын, олар да әдеп сақтап араласа бермейді. 
<…> Ал менің қызым болса, оңтүстіктен болғасын ба, оның жағдайы әлдеқайда күрделі. Оның ағалары бар, 
консервативті отбасы, бірден қарсы бола кететін кәдімгі дәстүрлі қазақ отбасы,  біреуі біле қалса, келіп 
екеумізді бірден өлтіріп тастайтын шығар. Бірге тұрғанымызға төрт жыл болды, бәрі, әрине, іштерінен 
біледі, оның ата-анасы да, бірақ жалпы қазақта бар: ұсталмайынша ұры екеніңді бетіңе баспайды, ешкім 
ештеңе білмейтін құсап жүре береміз, солай бізге ыңғайлы” (сұхбаткер З.)

“Менің туысқандарым білмейді, тек інім біледі, ол төзіммен қарайды. Ол жас, қызық көріп не болып 
жатқанын білгісі келген. “Қызық екен, әйтеуір аман-есен жүр” деді. Мамам бисексуалдығымды сезді, анда-
санда жігіттермен жүретінмін. Бірақ қазір мамам 65 жаста, білмей-ақ жүре берсін, қазір бір жақсы 
қатынаста жүріп жүрген ешкімім жоқ, оны текке уайымдатуға себеп жоқ. Туысқандармыз Ресейде, олар 
мені түсінеді деп ойламаймын. Олармен араласпаймын. Олар менің неге дизайнер екенімді, басқа қалаға 
мамамды тастап неге көшкенімді түсінбейді. Менің сексуалды бағытымда жұмыстары болмасын. Олар 
бәрібір түсінбейді, олармен қырқысып қалуымыз мүмкін” (сұхбаткер М.)
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Азғантай қыздар ғана каминг-ауттан кейін өздерінің өмірлері тынышталып, бір тоғаға түскенін баяндады. 

“Мамам оң қабылдады. Менің арқамда көзі ашық феминист болып алған. Әжем болса бойын қорқыныш-
үрей билеп алған, мені өзінен әрі итеріп, менің құндылығымды, ойымды түсінуі мүмкін емес, өйткені кеңес 
кезінде тәрбиеленген” (сұхбаткер А.)

Қызды өзінің тереңдегі ішкі сырын, интимді нәрсесін айтуға мәжбүрлеу болғандықтан, жалпы алғанда, өзін 
мойындау теріс сипатта болып келеді. Телефондағы хабарларын, әлеуметтік желідегі жазысқандарын оқып 
қою немесе сүйісіп не құшақтасып тұрғанын көріп қойған ата-анасы не туысқандары жайлы бірнеше еріксіз 
каминг-ауттарды зерттеуімізде тіркедік. Сонымен қатар қыз-жолдастары келіп ата-анасына қыздарының 
сексуалды бағыты туралы айтып берген зорлық каминг-ауттар да бар. Мұндайды жақын деген құрбылары, 
сырын ашқан жолдастары жасайтынын атап айту керек. 
Мысалы, Шымкентте сұхбат берген Г. жас кезінде сексуалды бағыты туралы білініп қалып, үйінен, ата-
анасының қарауынан кетуіне тура келгенін айтты. Әкесі онымен сөйлесуді қойған, сол күйі хабарласпайтын 
көрінеді. Тек шешесінен ғана хабар алып тұрады екен. 

“Г. өте көңілді, белсенді, күшті тұлға — дос-жаранның бел ортасында жүреді. Караокемен қандай өлең түссе, 
соны кезекпен айту керек деген ойын ойнадық. Сол кезде біреуге ана туралы ән түсіп, она айтып отырғанда 
көңілді Г. түрі өзгеріп кетті — жым-жырт болып, қарасаң көңілің жабырқайтын түрге енді. Содан кейін көңілсіз 
өлең айтпайықшы деп өтініш білдірді” (Гүлзада Сержан)
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Аутингтен басқа, ЛБК әйелдер каминг-аут жасағаннан кейін оларды келемеж қылып, сайқымазаққа 
айналдыратыны да кездесіп жатты. 

“Менің өте жақын құрбым бар, ол гетеросексуалды, тұрмыс құрған. 10 жылдан астам дос болдық. Менің 
бисексуал екенімді айтқанымда, сезіп жүргенін білдірді, бейтарап күй танытты. Маған егер өзіңе осылай 
дұрыс болса, бақытты болсам, болды деді. Кейінірек екі жыл тұрған (жолдасыммен — ред. ескер.) 
қатынасымыз бұзылғанда, сосын кейін де өте жақсы аяқталмаған қатынастарым болғанда менің тарапыма 
емес, мен сияқты адамдарға өшпенділік таныта бастады: “Мен сенің жағдайың жақсы емес екенін көріп 
тұрмын, сондықтан бұның бәріне мен қарсымын” деді. Сөйлесіп отырғанда осы туралы әңгіме бола қалса, 
тіпті әзілдеп отырсақ та бірден теріс пікір айтады, сондай жағымсыз жағдай. Сонша жақын досым ғой” 
(сұхбаткер Н.)

Лесбиан жұптар жеке өмірлерін жасырып, тек аз-маз таныстарымен ғана араласып тұрады. Оларға негізі 
СБГС белгісі бойынша кемсітушілік қорқыныш тудырмайды, қоғам тарапынан балаларына қатысты қысымы 
қаттырақ келеді. Жұптар негізі өздерінің балаларын көрші-қолаң, жұмыстағы әріптес, құрдас пен жора-
жолдас тарапынан болуы мүмкін гомофобиядан қоғап қалғылары келетінін айтып берді. Сол себепті ЛБК 
әйелдер отбасында балаларына немесе жұмыстағы (әсіресе, мемлекеттік қыметте) әріптестеріне каминг 
аут жасаудан тайсалатындарын айтып жатты. 

“Мені жұбым балконда темекі шегіп тұрғанын көрші әйел көріп, сөйлескен сөзімізді естіп, жұп екенімізді 
біліп қойған. Содан кейін менің баламмен көрші балалар ойнауды қойды. Баламның ойыншықтары көп, 
керемет күшті ойыншықтар — бұл менің өзімнің ойыншық құмарлығыма байланысты, ал балалар сол 
ойыншықтармен ойнағысы келеді. Ал олардың мамалары ойнатпай жүргенін көріп, не болғанын түсіндім. 
Сосын көршіні орнына қойып қойдым, бірақ осыдан кейін балама қатысты осындай кемсітушіліктің 
болатынын сол кезде түсіндім” (сұхбаткер Ж.)
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“Біздің бір көрші әйел болған, Құдайға қарсы шығып жатырсыңдар, құдай атқан күнәhарсыңдар, бәріне 
жауап бересіңдер деп жылана беретін. Бізді осылай жатақханада бірге тұрған көрші екі жыл жабырқатты. 
Менің қызым ол кезде студент болған, жаңағыға доспыз деп айтып құтылған” (сұхбаткер З.)

Бір сұхбаткер ЛГБТ адамдарға жолама деген “кеңес” алған, әйтпесе оның дамытуға тырысып жүрген 
мемлекеттік емес ұйымын жауып тастайды депті. 

“Бұл өзі ресми түрде болған жоқ, маған телефон соғып, арнайы айтқан жоқ. Маған сенің ЛГБТ-ға жақын 
қатысың бары жұртқа ұнамай жүр деп жақауратты. Сені (ұйымды — ред. ескер.) тоқтатып тастауы, жарғыда 
көрсетілмеген істі істеп жүрген ісіңе байланысты жауып тастауы мүмкін деді. Дегенмен менің жарғымда бір 
амал болған — адам құқығы, мемлекет пен қоғам арасындағы диалог орнату деген. Қорқып кеттім бе? 
Жоқ, бірақ дәл қазір тыныш жүруді жөн көрдім, осы алып дөңгелекті айналдырып жіберейін, менің 
соңымнан халықаралық құқыққорғау ұйымдары жүрген кезде барып, барлығына түкіріп тұрып, өзімнің 
ұйымымда ЛГБТ құқығымен айналысамын, жобалар жасаймын. Бірақ мен бойымды қатайтып алуым керек, 
салмақ жинауым керек. Сосын оларға ал енді мені көріп алыңдар деймін” (сұхбаткер Ж.)
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Алматыдағы ҚазМУ-де ЛГБТ туралы сөз қозғау академиялық кемсітушілікке алып келген

“Мен өзім жетекшіні таңдадым, өйткені сол ғана маған жетекші бола алатынын және менен бас 
тартпайтынын білгем. Этика мен журналистикадан беретін оқытушы еді, бұл тақырып туралы (ЛГБТ 
қоғамдастығын БАҚ бетінде жариялау — ред. ескер.) білігі болмаса да ашық болатын. Ол маған тақырыпты 
таңдап бермеді, өзім айттым, осындай тақырып бар, соған жазғым келеді дедім. Ол: “Керемет! Бірақ қайда 
бара жатқанымызды біліп тұрсың ғой?” деді. Мені қолдап, факултетте араз болды, оған бұл тақырыпты 
алмасын деген екен. Оның тақырыптан қашпағанына рахмет, сосын қорғау кезінде тағы бір мені қатты 
қолдаған оқытушы болды. Дипломдық жұмыс бірінші қадамнан өтуі үшін мен оны “Квир туралы жария 
ету” деп атадым, ЛГБТ-ны квир сөзімен ауыстырдым, өйткені жетекшім (комиссия — ред. ескер.) біздің не 
жазып жүргенімізді түсінбей қалсын деп солай айтты. “Квир” термині контекстке келе бермейтін, бірақ 
назар аудартпауға жарап жатты. Дипломды қоғап жатқанда “ЛГБТИК” аббревиатурасын пайдаланып, оның 
нені білдіретінін түсіндірдім. Ресми түрде неге квир деп атағаным түсінікті. Диплом жұмысымның мәтінін 
жазуда қиындық болған жоқ, өйткені оны бақылап жатқан ешкім жоқ. Бірақ қорғау кезінде қиындық туды. 
Бұл туралы айтудың керегі не, үндемей-ақ қою керек, қоғамдық дискурсқа шығарудың қажеті жоқ деген 
қалыпты сұрақтар қойылды. Сонда “азаматтық қоғам”, “толертанттық”, “тұрақтылық” деген сияқты 
терминдерді қолдануға тура келді, бұл сөздер ылғи да көмектеседі, біз ел болып осы құндылықтарға 
ұмтылып жүрміз дегендей. Осы тақырыпты көбірек адамдар алған болса, қиын болар еді, мен жалғыз өзім 
болған соң қиындық тумады. Өзімнің не айтып тұрғанымды біліп тұрдым, кез келген қияңқы сұрақа жауап 
беруге дайын болдым. Дегенмен менен қиын сұрақ сұрамады, жауыр болған сұрақтар қойды. Егер тағы 
біреу осы тақырыпты алып жазар болса, жұмысының ортасында тоқтатып қою мүмкіндігін жоққа 
шығармаймын. Бұл жерде беделдің де орны бар — менің аттестатым қызыл, сонымен қоғауға келгенмін. 
Қызыл аттестаты бар адамға профессорлар жаман баға қоймайтыны белгілі. Соны білгенімнен де өзімді 
сенімді сезіндім. Бұл ҚазМУ бакалавриаты, журналистика факультеті болатын” (сұхбаткер А.)
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Біздің зерттеу кезінде атап өтетіндей ең маңызды қырларының бірі ішкі лесбо-гомо-би-трансфобия болды. 
Қыздар біраз уақыт бойы өздерін болсын, басқа болсын байқағанда қабылдай алмай жүргендерін айтты. 
Өздерін қабылдамағанын ғана айтып қойған жоқ, осындай зерттеудің, адвокацияның, ЛГБТ 
қоғамдастығымен кездесулердің мән-мағынасы жоқтығына көңіл бөлдіруге тырысты. 
Олар сен туралы азырақ білген сайын жақсы болады деген қағида ұстанды. 

“Қыздар ұнайтын қыздар болады, соған қарамастан пропаганда және мына бір заң (Ресейдегі — ред. ескер.)  
әділ деп есептейді. Бұл сирек кездеседі, бірақ ол бар, бұл біртүрлі. Олардың айтуынша, балаларға көрсетпеу 
керек, айтпау керек дейді, бұл жаман, нашар деп. Менің ұлым баяғыдан бәрін біледі. Өзім айтып бергеннен 
кейін емес. Интернетте блогерлердің видеосын көреді, олар еш бір қиындық сезінбей ашық айтып беріп 
жатады. Ол гей, лесбиан, трансгендер дегеннің кім екенін біледі, бәрін жақсы түсінеді. Қорқатын несі бар? 
Бұл ақпарат оның таңдауына әсер етпейді. Әйелмен қосыла ма, еркекпен қосыла ма, оған ақпарат емес, 
басқа нәрсе әсер етеді (сұхбаткер Ж.)

“Гомофобия деңгейі қоғамдастықтың іші болсын, сырты болсын тым қатал. “ВКонтакте” ішіндегі қыздардың 
тобына кіре қалсаң болды “гей парадтың бізге керегі не, бізді олар тұзаққа түсіреді” деген сияқты айтады. 
Қандай парад? Дұрысы, бұл прайд деп аталады. Бұл артына құстың құйрығын жапсырған еркектердің бізге 
керегі не? Прайдқа шыққан белсенділерді бразилиялық карнавалмен шатыстырмайықшы. “Егер сенің балаң 
мұны көріп қойса қайтесің?” деп сұрайды. Кешіріңіз, мен баламды бразилиялық карнавалға не болмаса 
Ибицаға апара жатырған жоқпын” (сұхбаткер Э.)



 www.feminita.kz 

-93-

Бөлім 4. Қазақстандағы ЛБК-қоғамынан алынған 
терең интервьюлердің талғауы

“Көптеген бисексуалдар стигмадан қашып гетеросексуал отбасы құрады. Бізде де осылай екеніне күмәнім жоқ. 
Жұрт өз сексуалдығына қарсы шығады, шынымды айтсам, лесбиандар да осылай етеді, көбіне өздерін 
сындырып, дәстүрлі отбасы құрады. Кейде бұл белгілі бір уақытша, кейде ондай отбасы тез қирап қалады, 
кейде онша тез емес, кейде осындай отбасысымақ ұзақ уақытқа кетеді, бала туады деген сияқты. Ал балаларға 
келер болсақ, олар да осы бір келеңсіз стереотипті паттернде тәрбиеленеді. Сосын сондай бір бифобия бар, өзі 
бір қызық нәрсе, оны бірінші рет көргенімде түсінбей қалдым, сосын маған лесбиан қыздар неге 
бисексуалдарға күдікпен қарайтыны талдап түсінуге уақыт керек болды. <…> Менің өзінің жолдасымен ұзақ 
уақыт, яғни бес жыл бірге тұратын досым өзінің партнеріне ерте ме, кеш пе қатын керек болады деп айтады 
екен. “Ерте ме, кеш пе қот…ққа секіріп кетуіңе тура келеді”. Бұл — цитата. Мен қатынасты мұндай сөздермен 
сипаттағым келмейді, бір кезде жолдастарым көп болған кездерде өзіме былай дейтінмін, бүгін маған секс 
керек болып тұрса, тізімдегі біріншісіне немесе кез келгеніне телефон соғам да: “Бүгін маған секс керек — 
кездесеміз бе?” Бірақ “қот…қа секіріп кетесің” дегені, шынымды айтсам, өте дөрекі естіледі. Секс деген ол тек 
кіргізіп-шығару ғана емес қой, сондықтан бұлай айтқаны маған жақпайды. <…> Трансгендер еркектердің ішінде 
ішкі мизогиния мен әйелге қатысты нәрсенің бәрін жек көру асып-тасып жатыр, оның қайдан шығатынын 
білемін. <…> Менің құрбымның бірі, ол да бисексуал әйел, ұзақ уақыт әйелмен тұрған, ұзақ уақыт бойы 
психологқа барып жүріп трансгендер еркекпен болған қатынастан зорға шықты. Едәуір травма алып шықты. 
Анау алып бара жатқан адам деп айтпас едім. 
Тек бір бірімізге травма қалдырамыз, осындай бір, сырттан келетін нәрсені айтпағанда, қоғамдастық ішінде 
осындай оңбаған жағдай бар, гейлер төсекте бала кезінен азғыру үшін тек ер балаларды асырап алады деген 
сияқты іріген әңгімені естисің. Ал онда лесбиандар бала асыраса ше? Еркек баланы. Еркек баланы болады. Ал 
қыз асырап алса ше? Жоқ, онда қызды асырап алуына болмайды, олар оны өздерінің төсегіне жатқызады ғой! 
Яғни лесбиандар көзіне түскен кез келген әйелмен төсектес бола кетеді. Өзін бір тоқтата алмайтын 
ынтызарлыққа кіріп кеткен. 
Мұндай логикаға сүйенсек гетеросексуал отбасыға бала өсіруге тіпті болмайды, егер ұл баласы болса, әкесі 
онымен жатады, қыз баласы болса, шешесі онымен жатады” (сұхбаткер Э.)
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“Мен өзім кіретін қоғамдастық тек ЛГБТ, феминисттерден тұратын болғандықтан, онда мизогиния жоқ. 
Бірақ анда-санда клубқа бара қалсам, байқайтыным ЛБ қоғамдастығында лесбо-гомо-би-трансфобия бар. 
Гомофобия, білмеймін, оны байқай бермеймін. Мүмкін мен бақытты адамдар арасында жүрген шығармын, 
кейбірі өзін қабылдаған және өзіне, өзінің болсын, басқаның болсын сәйкестігіне адекватты қарайды. 
Трансфобия болса — ия, бұл мәселе бойынша көп жұмыс жүргізілуі керек. Гейлер мен лесбиандар жайлы 
бәрі түсінікті десек, трансгендерлер туралы ақпарат аз, өзің ақпаратты жеткізбейінше әркім өзі іздеп тауып 
алуы, ақтаңдақтарын жабуы неғайбіл. Сондықтан, ия, трансфобия бар” (сұхбаткер А.)

“Мен бізде гей парад немесе соған ұқсас нәрселер өткізілгенін қаламаймын, өйткені ол өзіңнің жеке өміріңді 
сыртқа шығару. Шындығында, оны сынағаным емес, бірақ негізі ЛГБТ қоғамдастығында адамдар тәртіпсіз 
өмір сүреді: клуб, ішімдік, есірткі, ретсіз сексуал қатынас. <…> Егер бұл Қазақстанда басталса, барлығы өзін 
еркін қалай болса солай ұстаса, онда бұл қоғамға күш салу болады. <…> Мен бұған өте теріс қараймын, егер 
бұл дұрыс болса, сен айтқандай құқық қорғау болса, келісем. Бірақ ол боялған шоу болса… Көп адамның 
ойынша ЛГБТ қоғамдастығы — ішкіштер, есірткі мен ретсіз жыныстық қатынастар. Мен жұрттың бұлай 
ойлағанын қаламаймын, ал ондай парадқа шықсақ, бәрі ала-құла киініп алса, түрлері қалай болса солай, ішіп, 
шегіп, есірткі салып алған, әрине, мен біз туралы бұлай ойлағанына қарсымын, мен есі дұрыс адамдар, 
оларды қалай атаушы еді? Гетеросексуалдар ма? Солар біз туралы жаман ойлап, теріс қарағанын қаламаймын. 
Егер өз пікіріңді дәлелдегің келсе, дәлелде, бірақ мен содан кейін гетеросексуалды адамдар бізге қоғамды 
аздыратындар ретінде қарағанына қарсымын. Сондықтан мен сондай бояулы парадтарға қарсымын! 
Мен пошымы ондай адамдарды сынағаным емес, менің де түрім көп уақыт бойы сондай болған, түрім ұл 
сияқты болғам, қыз болғым келмеген” (сұхбаткер Т.)
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Қазақстанда гей прайд (ағылшынша pride — мақтан) туралы теріс пікір қалыптасқаны, мүмкін, оның 
өтпеуінен, қоғам ол туралы тек ой-қиял білдіре алатынына байланысты болса керек. Ресейлік болсын, 
қазақстандық болсын масс медиа осындай құқық қорғау оқиғаларын 100% дерлік эпатаж бен шатақ 
түрінде көрсетеді, жаңалық материалдары мен репортаждар әркім қалағанынша жарқын киінген 
карнавалдар мен фестивальдердің суреттерімен бірге беріледі. Еуропада, АҚШ немесе Жапонияда 
өтетін, дипломат, музыка майталмандары, гетеросексуалды отбасылар балаларымен қоса қатысатын 
миллионнан көп адам жиналған гей прайдтарға бұл ақпараттың еш қатысы жоқ. Шара өтіп болған соң 
қатысушылар үйлеріне аман есен келіп қана қоймай, гомосексуалдық “вирусын” да жұқтырмай қайтып 
келеді.
Басқа жағынан қарағанда ниеттестік шерулері, кез келген жалғыз адам пикеті немесе бейбіт жиындар 
қатысушыларды (ұранының мағынасына, қатысушының жасына қарамастан) ұстап әкетуге жалғасады, 
бұл қоғамда қорқыныш пен үрей туғызады. Сондықтан кез келген азаматтық белсенділік осылайша әдейі 
шеттетілгендіктен, не болатынын көріңдер дегендей басып-жаншу 
арқылы баршаға мысал етіп көрсетіледі. 
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Бұл Қазақстан мен Орталық Азия көлемінде ерекше және масштабы бойынша алғашқы,  сандық және 
сапалық әдістер арқылы ЛБК әйелдердің қажеттілігіне баға беруге арналған зерттеудің арнайы фокусы 
жалпы ЛГБТ зерттеулері тұсында көрінбей қала беретін осы лесбиан, бисексуал, квир әйелдерге көзделген. 
География бойынша солтүстік, оңтүстік, батыс пен шығыс қалаларын қамтуға мүмкіндік болды, қала аралық 
айырмашылықтың қыр сырын жағалай отырып, осылайша барлық аймақтардағы ЛБК әйелдердің 
нарративін өзекті етуге тырыстық. Шеттетілген әйел топтарының қазіргі Қазақстандағы дауысын “үні жоқ 
айқай” деп қарауға болады — бұл дауысқа саяси болсын, академиялық болсын дискурста бар күшімен 
шығуына жол берілмей тұр.

“Феминита” тобы ЛБК әйелдер туралы түсінікті әртүрлі, қозғалыстағы, ылғи өзгеріп отыратын қоғамдастық 
етіп көрсетуді мақсат етті. Әйелдердің өзін ЛБК деп сәйкестендіруі зерттеудің ешбір жетіп тоқтайтын нүктесі 
емес шығатын нүктесі болды. Топқа қатысы бары болғанымен бұл қоғамдастыққа қатысты атаулар, 
категориялар мен терминдер тұрақты емес. Бұл құрылған есеп ЛБК әйелдердің өмір тәжірибесін жақсырақ 
түсінуге және маңыз беруге мүмкіндік береді.

Жиналған деректер негізінде Қазақстандағы ЛБК әйелдер өте жоғары кемсітушілік деңгейін көріп, күнделікті 
психологиялық, вербалды, әлеуметтік, экономикалық және физикалық зорлық-зомбылыққа тап болып, 
полицейлер мен әріптестер, таныс пен құрбы-құрдас тарапынан зәбірленіп, шеттетіліп, бопсаланып, аутинг 
жасалып, үйқамаққа алынып немесе психиатр не бақсы-балгерге еріксіз баруға мәжбүр болып, сексуалды 
бағытына байланысты жұмыстан айрылып, БАҚ беттерінде мемлекеттік қызметкерлердің сөздеріндегі 
лесбофобия объектісі болып жатады. Деректер массиві ЛБК әйелдерге әртүрлі институттардың қолдауы 
қажетін көрсетеді: әкімдік, АХАЖ (қазір АХАТ — азаматтардың хал актілерін тіркеу болып аталады — ред. 
ескер.),
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полиция, жұмысқа орналастыру ұйымдары, медициналық ұйымдар, мектептер, колледждер мен 
университеттер. Бұлайша ауқымды шеттету траекториясына алғашқы болып, өз балаларына зорлық-
зомбылық көрсететін, психологиялық зақым келтіретін ЛБК әйелдердің ата-анасы кіреді. 

Қазақстанда ЛБК әйелдердің көбі (64%) өздерінің денсаулыққа қатысты ерекше тәуекелдер барынан 
хабарсыз екенін атап өтті, оның ішінде жүрек ауыруы, кеуде не жатыр рагы, эндокринологиялық ауруларға 
қатысты жоғары тәуекелдер бар. Сауалнамаға қатысқандардың жартысына жуығы (48%) кеуделерінің 
рагын ертерек анықтау үшін өздік тексеру жасамайды, 67% маммография өтпейді, 68% жатыр мойнының 
рагына қатысты скрининг өтпеген. Денсаулығына бұлай қарау — жасқа және денсаулыққа дер кезінде 
көңіл бөліп, назар аударып отыру керегіне мән бермеуге байланысты.

Зерттеуге қатысушыларға тек қана репродуктивтілікке қатысты мәселелер емес, психологиялық жағдайға 
қатысты сұрақтар өзекті екен. Сауалнама нәтижесінде 55% сұралған қатысушы өздерінің бойында 
депрессия байқайтыны, 30% жиі жылап немесе тамақтарына өксік тірелетіні, 40% ұйқысы қашатыны, 
23% астамы ләззатқа қатыссыз өздерінің денелеріне жарақат жасағаны (селф-харминг), 35% көбі суицид 
жасауға талпынғаны немесе сол туралы ойланғаны белгілі болды. 

Зерттеу арқылы ЛБК қоғамдастығының бейнесін салу мүмкін болғанын айтуымыз керек, қазақ қыздары 
лесбиан, бисексуал, квир болмайды деген стереотипті терістеу мүмкін болды, ЛБК әйелдерге сенситивтірек 
және ниеті түзу қатынас пен қызмет көрсететін мамандар керегі жөніндегі алаңдаушылық пен абыржуын 
медицина қызметкерлеріне жеткізу, ЛБК әйелдерді АИТВ және жыныс жолымен жұғатын инфекцияларды 
профилактика жасауға қатысты бағдарламаларға енгізу мәселесін көтеру, 
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қоғамдастықпен байланыс орнату, ЛБК қоғамдастығының мұқтажы мен қажетін түсіне отырып тиімді 
адвокациалық жұмыс жүргізу, ЛБК әйелдерге азаматтық қоғамда серіктестер тауып, заңгерлік, 
психологиялық, медициналық көмек көрсету мәселелерін жолға қоюға осы зерттеу мұрындық болып 
отырғанын айтып өту керек.

Бұл зерттеу “Феминита” Қазақстан феминистік бастамасының негізгі мақсатына — шеттетілген әйелдер 
қоғамдастығы құрылып және бірігуі арқылы өздерінің қажеттілігі мен талаптарын қоғамдық тізімге қоса 
отырып, әлеуметтік, саяси, экономикалық және мәдени салаларда өзгерістер жасауға, адам құқығы 
туралы түсініктерін кеңітіп, өзіндік білімін жоғарылату, оқу және әлеуметтік процесстерге қатысу үшін 
қорларын толықтыруға мүмкіндік береді.
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Қазақстандағы лесбиан, бисексуал және квир әйелдердің жағдайын жүргізілген 
зерттеу негізінде жақсартуға ұсыныстар:

Азамат әйелдің сексуалдық бағыты және/немесе гендерлік сәйкестігіне байланыссыз әділ сотқа 
қол жеткізуге кепілдік беру.

Кеңейтілген және тәтпіштелген антидискриминациялық құқықтық негізді, сонымен қатар 
сексуалды бағыт пен гендерлік сәйкестікті тікелей көрсететін жек-көрушілік негізіндегі қылмысқа 
қатысты кешенді заңнаманы жасап, енгізу.
 

Сексуалды бағыт пен гендерлік сәйкестікке байланысты кемсітушілік пен адам құқығын бұзғаны 
үшін мемлекеттік қызметкерлерді жауапқа тарту.

Қазақстан азаматтарының сексуалдық, гендерлік және басқа да сәйкестіктеріне қатысты 
кадрлардың ақпарат алуын жоғарылатуды ұйымдастырып, сезімталдығын арттыру. 
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Құқыққорғаушы және сот органдарына:

Қорытынды

ЛБК әйелдердің арыз-шағымына қатысты дискриминация мен жек көру негізіндегі қылмыс фактілерін 
сотқа дейінгі және сот кезіндегі барлық деңгейде, оның ішінде, дегенмен мұнымен ғана шектеліп 
қалмай, арыз-шағым қабылдағанда, куәгерден, тараптардан мәлімет алғанда, соттық-медициналық 
экспертиза жүргізгенде тиімді зерттеу жұмыстарын жүргізу.
 

Құқыққорғаушы органдарда кең тараған зиянды тәжірибелерді, атап айтқанда қасақана ЛБК әйелдерге 
қарсы іс қозғау, қысымға алу арқылы екі жақты келістіру, қорқыту, бопсалау, құқыққорғау органдарынан 
ЛБК әйелдердің жеке басына қатысты ақпаратты тарату, СБГС, аутинг жасаймыз деп қорқытып, арыз-
шағымын алып кетуге мәжбүрлеуді жоюға нақты қадамдар жасау, сонымен қатар осындай құқық бұзуға 
“нөлдік төзім” білдіру тәжірибесін қамтамасыз ету керек.

ЛБК әйелдерді СБГС бойынша кемсітушілік пен жек көру негізіндегі қылмыс фактілерін анықтау біліктілігін 
арттыру мақсатында құқыққорғаушы органдар мен сот қызметкерлерінің, сонымен қатар, прокуратура 
мен сот-эксперті мамандарының потенциалы мен сезімталдығын күшейту үшін нақты шаралар жасау.
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Қорытынды

Медициналық мекемелерге:

Қазақстандағы лесбиан, бисексуал және квир әйелдердің өздеріне тән қажеті мен мұқтажына 
қатысты медициналық қызметкерлерге арналған ақпарат пен сезімталдықты арттыру.

Жыныс жолымен жұғатын инфекция, АИТВ профилактикасы бағдарламаларына мақсатты 
топ ретінде лесбиан, бисексуал және квир әйелдерді қосу.

ЛГБТИК бастама және ұйымдарға:

Қоғамдастықтағы әйелдердің аймақтық қарым-қатынасы мен коммуникациясын арттыру.

Елдің аймақтары мен қалаларында тұрақты жұмыс істейтін орталықтарында жылы ниетті қызмет 
көрсетудің психологиялық және заң бойынша кеңес берудің кең таңдауын қамтамасыз ету. 

Грант және донор ұйымдарына:

Орталық Азия аймақтарында ЛБК әйелдер мен басқа да шеттетілген әйел 
топтарына арнайы гранттар беруді өз портфолиоларына енгізу.

Грант алып тұратын ұйымдар мен бастамалар тізіміне ЛБК 
әйелдерді де енгізуге кепіл болу.
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