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Гендерлік зорлық-зомбылық
Гендер мен жыныс
Зиян шектіру
Зорлық
Билік 
Адам құқықтарын бұзу 

Негізгі
теминдер

«Бұл басылымды (есепті) Қазақстандағы Ұлыбритания елшілігінің техникалық көмегі
арқылы Біріккен Ұлттар Ұйымының Халықты қоныстандыру қоры дайындап,

жариялады. Басылымдағы пікір авторларға тиесілі және ЮНФПА мен Ұлыбритания
елшілігінің көзқарасын білдірмеуі мүмкін».



«Жыныс» пен
«гендер»

терминдерінің
анықтамасы

«Жыныс» термині ерлер мен әйелдер арасындағы
биологиялық айырмашылықты білдіреді. Олар әдетте

перманентті және әмбебап».



Гендер

«Гендер» терминін қолданғанда біз ерлер мен әйелдер
арасындағы әлеуметтік қатынастарды назарға аламыз.
Сондықтан бұл сөз әйел мен ер адамға емес, олардың
арасындағы қарым-қатынасқа және олардың
әлеуметтік тұрғыдан қалай құрылатынына қатысты
қолданылады. Гендерлік рөлдер өзгеруі мүмкін».



Әйелге зорлық-
зомбылық

көрсету деген
не?

«Физикалық зорлық-зомбылық әйелге дене жарақатын келтіру
мақсатында тікелей немесе жанама әсер ету әрекетін қамтиды,
дене жарақатын алу, денеге ауыр зиян келтіру, ұрып-соғу,
тепкілеу, шапалақпен соғу, соғу, ұру, заттарды лақтыру және
т.с.с. физикалық жаза тұрмыстық зорлық-зомбылықтың бір
түріне жатады. Алғашқы медициналық көмектен бас тартқызу,
ұйқының қанбауы, өмірлік маңызды функцияларды орындау
мүмкіндігінен айыру (мысалы, душ пен дәретханадан бас тарту),
алкоголь мен есірткіні жәбірленушінің еркінен тыс қолдануға
мәжбүрлеу де физикалық зорлық-зомбылық болып есептеледі».

 (Біріккен Ұлттар Ұйымы, 1993)
 



Әйелге зорлық-зомбылық көрсету = Гендерлік зорлық-зомблық (БҰҰ)
 



Әйелге
зорлық-
зомбылық
көрсету :

Жыныстық жұптың нашар қарым-қатынас орнатуы;
Сексуалды зорлық;
Зорлау, оның ішінде әйелін күйеуі зорлауы;
Зорлық-зомбылықтың қосылуы;
Ересек жәбірленушіні қыспаққа алу үшін балаларды
пайдалану;
Жыныс мүшесінің зақымдануы;
Адам саудасы;
Жезөкшелікке мәжбүрлеу;
Жұмыс орнындағы сексуалды қысым;
Мемлекет жасаған немесе мемлекеттің
салғырттығынан жасалған зорлық-зомбылық
(мысалы, соғыс кезіндегі зорлық).
Дәстүрлі тәжірибелер (мысалы, қалыңдықтарды
олардың келісімінсіз ұрлау).



Физикалық
зорлық-

зомбылық

«Физикалық зорлық-зомбылық әйелге дене жарақатын
келтіру мақсатында тікелей немесе жанама әсер ету
әрекетін қамтиды, дене жарақатын алу, денеге ауыр зиян
келтіру, ұрып-соғу, тепкілеу, шапалақпен соғу, соғу, ұру,
заттарды лақтыру және т.с.с. физикалық жаза тұрмыстық
зорлық-зомбылықтың бір түріне жатады. Алғашқы
медициналық көмектен бас тартқызу, ұйқының қанбауы,
өмірлік маңызды функцияларды орындау мүмкіндігінен
айыру (мысалы, душ пен дәретханадан бас тарту),
алкоголь мен есірткіні жәбірленушінің еркінен тыс
қолдануға мәжбүрлеу де физикалық зорлық-зомбылық
болып есептеледі».



Психологиялық
зорлық-

зомбылық

Психологиялық, эмоционалдық зорлық-зомбылық –
әйелді оқшаулау және қорлау. Үнемі сынау, қорлау,
жек көру және кемсіту әйелдің әлеуметтік ортасы
мен байланыстарын біртіндеп бұзады.
Психологиялық зорлық-зомбылық көбінесе
физикалық және сексуалдық зорлық-зомбылықтан
бұрын жасалады.



Экономикалық
зорлық-

зомбылық

Экономикалық зорлық-зомбылық – бір отбасы мүшесінің
басқа отбасы мүшесін қасақана баспанадан, тамақтан,
киім-кешектен және жәбірленушінің заңмен белгіленген
құқығы бар басқа мүліктен немесе қаражаттан айыруы.
Бұл жағдай жәбірленушіні өлімге итермелеуі, физикалық
немесе психикалық денсаулығын бұзуы мүмкін.



Сексуалды
зорлық-

зомбылық

Сексуалды зорлық – кез келген мәжбүрлі жыныстық
қатынас немесе басқа адамның сексуалдылығын
пайдалану. Сексуалды зорлық-зомбылық физикалық-
психикалық денсаулыққа ауыр соққы әкелуі мүмкін.
Жарақат, қалаусыз жүктілік және жыныстық жолмен
жұғатын аурулар физикалық зардаптар болып есептеледі.



«Тұрмыстағы
зорлық-

зомбылық»
терминін
анықтау

Тұрмыстық зорлық-зомбылық «агрессивті және
зорлықшыл мінез-құлық, оның ішінде физикалық,
сексуалды-психологиялық зорлық-зомбылық. 
Ересектер немесе жасөспірімдердің отбасы мүшелеріне,
көбінесе олардың қазіргі немесе бұрынғы жыныстық
жұбына қарсы қолданатын экономикалық мәжбүрлеу
мінез-құлқы» деп есептеледі.

«Сол кезде мен көрпемді алып, балаларыммен бірге суық түнде далада жатамыз.
Себебі ол мені көп ұрады. Оларды да ұрып жібермеуі үшін балаларды өзіммен

сыртқа алып кетемін. Далаға шығып, түнімен сонда ұйықтаймыз. Оннан көп рет
осылай ітедім…»

 
 Әйелдің сұхбатынан



Жыныстық
жұптың зорлық-

зомбылығы

«Физикалық, жыныстық немесе психологиялық зиян
келтіретін, соның ішінде физикалық агрессияны, сесуалды

зорлық-зомбылықты, психологиялық зорлық-зомбылықты
және басқарудың әрбір түрін біріктіретін жақын қарым-

қатынастағы мінез-құлық болып есептеледі, бұл қазіргі және
бұрынғы ерлі-зайыптылардың, сондай-ақ жақын жыныстық

жұптың зорлық-зомбылығы».
 



Отбасылық
немесе

отбасындағы
зорлық-

зомбылық
 

Тұрмыстық зорлық-зомбылық немесе отбасындағы
зорлық-зомбылық – «отбасының бір мүшесінің екіншісіне
қарсы кез-келген қасақана әрекеті, бұл әрекет отбасы
мүшесінің заңды құқықтары мен бостандықтарын бұзса,
отбасының кәмелетке толмаған мүшесіне физикалық
немесе психикалық зиян шектірсе, моральдық зиян
келтірсе, сондай-ақ физикалық немесе жеке дамуына қауіп
төндірсе, бұл жағдай тұрмыстық зорлық-зомбылық немесе
отбасындағы зорлық-зомбылық болып саналады».



Жыныстық
жұптың зорлық-

зомбылығы
қаншалықты
кең тараған?

 

Зорлық-зомбылық көрген 5 әйелдің 4-еуі жыныстық
жұбынан зорлық-зомбылыққа ұшырағанын айтқан.
  
                                                                                      (ДДҰ, 2008)



Жәбірленушіге
психологиялық

консультация беру

Психологиялық кеңес «емдеу процесіне кедергі
келтіретін, өмір сүру сапасын төмендететін негізгі
психологиялық проблемаларды шешу процесі. Зорлық-
зомбылық құрбандарында жиі кездесетін психологиялық
проблема – өзін-өзі бағалаудың төмендігі, ұялу мен кінәлі
сезіну, дәрменсіздік, тәнін жек көру, өзіне және әлемге
сенімі азаюы, жақын қарым-қатынастан қорқу.


