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Кыргыз Республикасынын (Кыргызстандын)  өкмөтү адамдарды соодалоону жок 
кылуунун минималдуу стандарттарына толугу менен жооп бербейт; ошентсе да 
мамлекет бул үчүн болгон мүмкүнчүлүгүн жумшоодо.  
Өлкө мурунку отчеттук мезгилге салыштармалуу аракеттердин күч алгандыгын 
көрсөтө алды жана ошондуктан Кыргыз Республикасы 2- категорияда калды. 
Отчеттук мезгил аралыгында өкмөт 2017- 2020- жылдарга жаңы Улуттук иш- 
аракеттер планын иштеп чыгууну баштап, адамдарды соодалоо менен күрөшүү 
боюнча беренелерди эларалык стандарттарга ылайык келтирүү үчүн кылмыш 
кодексине түзөтүүлөрдү киргизүү жолу менен активдүү аракеттерин көрсөттү. 
Өкмөт мурда анын адамдарды соодалоо менен күрөшүү боюнча аракеттерин 
баалаган парламенттик комитеттин рекомендацияларын ишке ашыруу үстүндө 
иштеди жана отчеттук мезгил аралыгында комитет кийинки баалоону жана 
жакшыртуу боюнча сунуштарды берди. Өкмөт жапа чеккендердин адилетсиз 
кылмышкерлерге теңелишинин алдын алуу боюнча чараларды камтыган жана 
аларды  аныктоо критерияларын бекитти, адамдарды соодалоо иштери менен 
күрөшүү боюнча аракеттерди координациялоо максатында мекемелер аралык 
органды тузду. Бирок, өкмөт бир нече негизги багыттардагы минималдуу 
стандарттарга жооп берүүгө жетише алган жок. Жапа чеккендерди аныктоо 
боюнча мурдагыдай эле даярдыктары жетишсиз тартип коргоо органдарынын 
кызматкерлерин окутууда өкмөт өкмөттүк эмес уюмдарга (ӨЭУ) жана эларалык 
уюмдарга бир топ даражада таянды. Анда адамдарды соодалоодон жапа 
чеккендерди кармоодо жана эксплуатациялоодо мамлекеттик кызматкерлердин 
катышуусу менен адамдарды соодалоого көмөктөшкөн олуттуу жана эндемикалык 
коррупция жөнүндөгү ишенимге татыктуу отчетторго карабай, адамдарды 
соодалоога байланышкан кылмыштарга айрым мамлекеттик кызматкерлердин 
болжолдуу катышуулары иликтелген эмес.  
 
 
 
 

 
 
 
  



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ҮЧҮН РЕКОМЕНДАЦИЯЛАР 
 
Мамлекеттик кызматкерлердин адамдарды соодалоо иштерине катышуусу 
жөнүндөгү бейрасмий мааалыматтарды чечкиндүү териштирүү жана аларды, 
ошондой эле адамдарды соодалоодон жапа чеккендердин укуктарын бузгандар 
менен экплуатациялагандарды сот аркылуу жазалоо; күнөөлүүлөрдү соттоо жана 
жазалоо; адамдарды соодалоо иштерине байланышкан кылмыштарды жасады 
деп шектелгендерди соттук тартипте, юридикалык процедураларды сактоо менен 
териштирүү жана иликтөө, ошондой эле адамдарды соодалоо иштерине күнөөлүү 
деп табылгандардын басымдуу бөлүгүн белгиленген мөөнөткө эркинен 
ажыратылышын камсыздоо жолу менен жазалоо; жашы жете элек өспүрүмдөрдү 
сойкулукка тарткандыгы үчүн жоопко тартууда күч колдонуунун, алдоонун же 
мажбурлоонун болгондугунун далилдерин талап кылбаган, эларалык укукка 
ылайык келген мыйзамдык актыларды кабыл алуу; өзгөчө аялуу топтордо, анын 
ичинде сойкулук менен алектенген адамдардын арасында, адамдарды соодалоо 
иштеринен жапа чеккендерди аныктоо боюнча аракеттерди активдештирүү жана 
жапа чеккендерди коргоо кызматтарына жөнөтүү; жапа чеккендерди аныктоо 
боюнча колдонмолорду бекитүү жана ишке киргизүү, аларды колдонууга 
кызматтагы адамдарды окутуу; адамдарды соодалоо иштеринен жапа чеккендер 
балдар болгон учурларда тергөөнү жана кылмыштык иликтоо процедураларын 
балдардын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен өткөрүү; милиция 
кызматкерлерин, тергөөчүлөрдү жана сотторду даярдоо боюнча эларалык 
уюмдардын аракеттерине көмөк көрсөтүү жолун кошуп, тартип коргоо органдары 
үчүн адамдарды соодалоо маселелери боюнча окутуу курстардын санын көбөйтүү; 
айласыздан адамдарды соодалоо иштеринен жапа чегүүчүгө айланып калуунун 
натыйжасында жасаган мыйзамсыз аракеттери үчүн адамдарды соодалоодон 
жапа чеккендерди жазадан бошотуу; ошондой эле жапа чеккендерге жардам 
көрсөткөн ӨЭУлардын ишмердиктерине колдоо көрсөтүүнү улантуу.  
 
 
СОТТУК КУУГУНТУК 
 
Өкмөт тартип коргоо органдарынын аракеттерин колдоого алды, бирок 
мамлекеттик кызматкерлердин адамдарды соодалоого катышы жөнүндөгү олуттуу 
такталбаган маалыматтар боюнча териштирүү жүргүзгөн жок. “Адамдарды 
соодалоо” деп аталган Кылмыш кодексинин 124- беренесинде сексуалдык жана 
эмгектик эксплуатациялоо максатында чоң кишилерди жана балдарды соодалоо 
үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган, ошондой эле бул беренеге адамдарды 
соодалоого байланышпаган кылмыш - “коммерциялык максатта бала асырап алуу” 
да камтылган. Эларалык укуктан айырмаланып, 124- берене жапа чеккендердин 
чоң киши же бала болгондугуна карабастан, сексуалдык экплуатациялоо 
максатында адамдарды соодалоо боюнча иштерде прокурордон кылмышкер 
тарабынан күч колдонуу, опузалоо, алдамчылык же уурдап кетүү болгондугун 
далилдөөнү талап кылат.  
Бирок, мындай кемчиликтерди четтетүү максатында, отчеттук мезгилде Президент 
124- беренени эларалык стандарттарга ылайыкташтыра турган толуктоолорду 



Кылмыш кодексине киргизүү жөнүндөгү мыйзамга кол койду, бирок өкмөт бул 
толуктоолорду иш жүзүндө колдонууну баштай элек. 124- беренеде адамдарды 
соодалоо үчүн, зордуктоо сыяктуу башка олуттуу кылмыштар үчүн белгиленген 
жазаларга барабар кылынып, беш жылдан жыйырма жылга чейин эркинен 
ажыратуу түрүндө жаза каралган. Прокурорлор адамдарды саткан деп 
шектелгендерге, мындан тышкары, айып пул төлөө же үч жылдан беш жылга 
чейин, оорлотуучушарттар бар учурларда андан да узагыраак мөөнөткө эркинен 
ажыратууга жол берген “күч колдонуу, күч колдонуу коркунучу же алдамчылык 
жолу менен адамдарды сойкулукка тартууга мажбурлоо” деген аталыштагы 260- 
берененени колдонуп, күнөө коё алышат. Эгерде жапа чеккен адам 14төн 17 
жашка чейинки бала болсо, анда жаза 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен 
ажыратуу, эгер жапа чеккен адам 14кө жашы толо элек болсо анда жаза мөөнөтү 
10 жылдан 15 жылга чейин созулат.  261- берене боюнча физикалык күч же аны 
пайдалануу коркунучун колдонбой сойкулук уюштуруу же сойкукана кармоо үчүн 
кылмыш жоопкерчилиги каралган, эгерде жапа чеккен адам бала болсо 260- 
беренеде көрсөтүлгөн жазалар колдонулат. Балдар жөнүндөгү кодекстин 15- 
беренеси балдарды мажбурлап иштетүүгө тыюу салат.   
 
Өкмөт 2016- жылы 124- беренеге ылайык адамдарды соодалоо учурлары боюнча 
сегиз тергөө ишин ачкан, анын ичинде бешөө сексуалдык, экөө балдарды эмгектик 
экплуатациялоо  максатында адамдарды соодалоо боюнча;  акыркы иштин 
сексуалдык же эмгектик экплуатация боюнча экендиги же эместиги белгисиз. 
Салыштыруу максатында, 2015- жылы өкмөт адамдарды соодалоо фактыларынын 
үстүнөн төрт тергөө ишин жүргүзгөн. Бийлик органдары жашы жете элек 
өспүрүмдөрдү сойкулукка тартуу үчүн башка беренелер боюнча иликтөөлөрдүн 
жүргүзүлгөндүгү жөнүндө  билдиришкен эмес.  2015- жылы болсо мындай 18 
иликтөө жүргүзүлгөн. 
Башкы прокуратура (БП) 2016- жылы 124- берене боюнча саны аныкталбаган 
шектелген адамдардын катышуусу менен беш кылмыш ишин ачкан – алардын 
ичинен экөө эмгектик экплуатациялоо максатында адамдарды соодалоо боюнча, 
ал эми 2015- жылы белгисиз сандагы шектелген адамдардын үстүнөн алты иш 
козголгон.  
Адамдарды соодалоодон жапа чеккен тогуз адам катышкан, кылмышты 
териштирүү боюнча беш иште 2016- жылы 124- берене боюнча 10 укук бузуучуга 
сот күнөөлөөчү чечим чыгарды, 2015- жылы эки иш боюнча төрт укук бузуучу 
күнөөлүү деп табылган. Өкмөт чечимдердин деталдары жана соттолгондордун 
чындыгында эле абакка камалгандыктары тууралуу билдирген эмес.  
 
Жапа чеккендердин жактоочулары алдын алуучу териштирүү иштеринин 
жетишпегендигин билдиришти. Жактоочулар мындан сырткары, эгер жапа 
чеккендер конкреттүү, так далилдүү маалыматтар камтылган арыз менен 
кайрылышпаса, милиция тергөө иштерин ачпай тургандыктарын да билдиришти.  
Ички иштер министрлигинин (ИИМ) алдындагы улуттук деңгээлдеги бөлүм 
отчеттук мезгил аралыгында тартип коргоо органдарынын мамлекеттин ичиндеги 
адамдарды соодалоо иштери менен күрөшүү аракеттерине көзөмөл жүргүзүүнү 
уланткан; бирок ал учурда ИИМде кеңири реструктуризациялоо иштери 



улантылып жаткандыктан кадрлар менен толуктоонун деңгээли азырынча 
белгисиз. Мындай белгисиздикке карабастан, бөлүм жапа чеккендерди аныктоо 
үчүн критерийлерди иштеп чыккан жана мекеме аралык жумушчу топторго 
катышкан.    
Жарандык коомдун өкүлдөрү тартип коргоо органдарынын кызматкерлери, 
тергөөчүлөр жана судьялар үчүн жапа чеккендерди аныктоо жана алар менен күбө 
катары иш алып баруу сыяктуу темалардын тегерегинде системалуу окутуу 
курстарын өткөрүүнүн зарылдыгы жөнүндө билдиришти.  
Бийлик тартип коргоо органдарынын кызматкерлери, тергөөчүлөр жана судьялар 
үчүн курстарды өткөрүүдө жарандык коом жана чет өлкөлүк өнөктөштөр менен 
кызматташып иш алып барды; 2016- жылы кол коюлган меморандумдун 
негизинде, өкмөт бир эларалык уюм менен 2017- жылдын январь айында 24 судья 
жана 2017- жылдын февраль айында 23 прокурор үчүн 3 күндүк окутуу жүргүзүү 
боюнча кызматташты. Жогорку сот жана БП эки тренинг үчүн окутуучу персоналды 
камсыз кылышты.  
 
Коррупция мурдагыдай эле Кыргыз Республикасында системалуу көйгөй бойдон 
калды. ӨЭУ жана эларалык уюмдар тартип коргоо органдарынын кызматкерлери 
ишти жабуу үчүн пара алган учурлар болгондугу жөнүндө билдиришти, айрым 
учурларда рейд боло тургандыгы жөнүндө шектелген адамдарга алдын ала 
билдирилгендиги да көрсөтүлгөн.    
 
Адамдарды соодалагандар жапа чеккен адамдарга арыздарын кайра алуу үчүн 
акча сунуштап, жазадан кутулуп кеткен учурлар да байкалган. Балдарды 
соодалоо, балдар сойкулугу жана балдар порнографиясы маселелери боюнча  
БУУнун атайын баяндамачысынын 2013- жыл боюнча докладында адамдарды 
соодалоого тартип коргоо органдарынын кызматкерлеринин катышкандыгы 
жөнүндөгү ырастоолор катталган;  анда болжолдонгондой милиция 
кызматкерлери,  балдарды опузалашкан, алардан акча талап кылышкан жана 
сойкулук максатында балдарды соодалоодон жапа чеккендерди зордукташкан.  
 
Ошентсе да, өкмөт докладда камтылган бул ырастоолорду иликтөөгө алган эмес,  
адамдарды соодалоого байланышкан кылмыштарга тиешеси бар деп шектелген 
мамлекеттик кызматкерлердин үстүнөн иликтөө, соттук куугунтуктоо же чыккан 
чечимдер тууралуу билдирүү жасалган эмес.  
 
КОРГОО 
 
Өкмөт адамдарды соодалоо иштеринен жапа чеккен адамдарды аныктоо жана 
аларга жардам көрсөтүү боюнча аракеттерди колдоого алды жана ошондой эле 
аныктоо жана кайра багыттоо механизмдерин жакшыртуунун үстүндө иштеди. 
2015- жылдын мониторинги жөнүндөгү Парламенттик отчеттун 
рекомендацияларына негизденип, бийлик, жарандык коом жана чет өлкөлүк 
өнөктөштөр менен биргелешип, адамдарды соодалоодон жапа чеккендерге 
жардам көрсөтүү үчүн багыттоонун улуттук механизмин жана стандарттык 
оперативдүү процедураларды иштеп чыкты.  



Бул механизмдерди ишке ашыруу үчүн Адамдарды соодалоо менен күрөшүү 
жөнүндөгү мыйзамга түзөтүүлөрдүн үстүнөн иштеди; бирок отчеттук мезгилдин 
аягына чейин ал түзөтүүлөр толук иштелип чыкпай калды да ишке киргизилген 
жок.  
Эларалык уюмдар менен ӨЭУлар 2016- жылы 86 жапа чеккен адамга жардам 
көрсөтүлгөндүгү жөнүндө билдиришти, анын ичинен 68 адам мажбурлап иштетүүгө 
кабылса, 11и – сойкулукка, 7си- сойкулукка жана мажбурлап иштетүүгө 
кабылышкан; жапа чеккен адамдардын арасында бир бала болгон жана алардын 
47си эркек жынысындгы адамдар.    
 
Ош жана Бишкек шаарларынын жергиликтүү бийлик органдары ӨЭУларды 
адамдарды соодалоодон жапа чеккен адамдарга кызмат көрсөтүүчү баш 
калкалоочу жай катары колдонулуучу имараттар менен акысыз камсыздашкан. 
Күбөлөрдү коргоо боюнча ИИМдин бөлүмү адамдарды соодалоодон жапа чеккен 
адамдарга жардам көрсөтүлгөндүгү тууралуу билдиришкен эмес. 2015- жылы 
ИИМдин бул бөлүмү жети жапа чеккен адамга жардам көрсөтүп, аларга жана 
алардын үй бүлө мүчөлөрүнө физикалык коргоо көрсөткөн, ошондой эле аларга 
мамлекеттин эсебинен жактоочулардын кызматын колдонууга жардам беришкен. 
Консулдуктардын кызматкерлери чет өлкөдөгү белгисиз сандагы жапа чеккендерге 
көмөк көрсөтүшүп, жол жүрүүгө зарыл документтер менен акысыз камсыздашкан.  
 
Милиция териштирүү иштеринин жүрүшүндө жапа чеккен балдар менен иштөөдө 
балдардын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алган процедураларды колдонгон эмес; 
соттор купуялыкты жана балдарды коргоо чараларын камсыз кылган эмес; бирок 
жакында иштелип чыккан багыттоо механизми, ал ишке ашып калса, балдарды 
дарылоо жана тийиштүү жардам көрсөтүү маселелерин карайт.   
Күбөлөргө сый мамиле жасоо мыйзам тарабынан каралса да, бийлик ал 
мыйзамды дайыма эле тутуна берген эмес. Өкмөт күбөлөрдүн көп сандаган ачык 
угууларга катышуусун жана адамдарды соодалоодо шектелгендер менен чогуу 
отурууларын талап кылат, мындай талап жапа чеккендердин милиция менен 
кызматташуусун чектеди. Билдирүүлөр боюнча, өкмөт тарабынан берилген 
жактоочулар, адамдарды соодалоо иштери боюнча тийиштүү билимге ээ 
болушкан эмес. Адамдарды соодалагандардын активдерин конфискациялоо жана 
жапа чеккендерге компенсация төлөөгө мыйзам жол бергендигине карабастан, 
бийлик зыяндын ордун толтуруунун мындай жолу колдонулгандыгы жөнүндө 
билдирген эмес. БУУнун Атайын баяндамачысынын 2013- жыл үчүн докладына 
ылайык, милиция кызматкерлери балдарды соодалоодон жапа чеккендерди 
кармап жана аларды өздөрү менен жыныстык катнашка баргандан кийин гана 
бошоткондуктары тууралуу болжолдоолор да болгон; өкмөт докладдагы мындай 
болжолдоолорго ушул убакытка чейин жооп катары иш алып барган эмес. 
Бекемдөөлөргө таянсак, милиция кызматкерлери сойкулук максатында балдарды 
соодалоодон жапа чеккендерден коммерциялык секс үчүн аларды камайбыз деп 
опузалап пара талап кылышкан, бул коммерциялык секс кылмыштык дагы,  
административдик дагы укук бузууларга кирбегенине карабай жасалган. 
Адамдарды соодалоо маселелери боюнча эларалык жана жергиликтүү эксперттер 
менен милициянын кызматашуусунун активдешүүсү милиция кызматкерлеринин 



сойкуканаларда кармалган балдарга жасаган мамилелеринин жакшырышына 
алып келген.   
Ошентсе да даярдыктын жетишсиздиги жана адамдарды соодалоодон жапа 
чегиши мүмкүн болгон адамдарды аныктоо жана коргоо боюнча расмий жазуу 
түрүндөгү процедураларынын жоктугу сойкуканаларды текшерүү учурунда жапа 
чеккендердин камалуу жана жазалоого кабылуу тобокелчилигин күчөтөт.   
 
АЛДЫН АЛУУ 
 
Өкмөт адамдарды соодалоонун алдын алуу боюнча аракеттерин күчөттү. 2016- 
жылдын май айында өкмөт миграция маселелери боюнча, анын ичинде 
адамдарды соодалоого каршы күрөшүү максатында, өкмөттүн аракеттерин 
координациялаган Миграция иштери боюнча координациялык кеңеш түздү.  
Координациялык кеңештин курамына президенттик аппараттын, тийиштүү 
министрликтердин, эларалык уюмдардын жана ӨЭУлардын өкүлдөрү кирет. 
Отчеттук мезгил аралыгында Кеңеш бир сессиясын адамдарды соодалоо 
темасына арнады жана үч отурум өткөрдү. Октябрь айында премьер- министр 
убактылуу мекемелер аралык жумушчу топ түзүү жөнүндө буйрук чыгарды. Ал топ 
отчеттук мезгил аралыгында адамдарды соодалоо менен күрөшүү боюнча 2013- 
2016- жылдарга Улуттук иш- аракеттер планына анализ жүргүздү жана 2017- 2020- 
жылдарга жаңы Улуттук иш- аракеттер планын иштеп чыкты. Эларалык уюм 
өкмөттүн 2013- 2016- жылдарга адамдарды соодалоого каршы күрөш боюнча 
Улуттук иш- аракеттер планында каралган максаттардын болжол менен 70 
пайызынын аткарылышына жеткендигин эсептеп чыкты. 2017- жылдын январь 
айында парламенттик комиссия, эларалык уюм жана ӨЭУ менен биргелешип, 
адамдарды соодалоо менен күрөшүү боюнча өкмөттүн жалпы аракеттерин 
баалоону аяктады. Бул 2005- жылдан берки адамдарды соодалоого каршы күрөш 
боюнча улуттук мыйзамды ишке ашыруунун экинчи анализи болду, бирок 
комиссия өзүнүн отчетун жарыялай элек.  
 
Эл аралык уюмдун жардамы менен өкмөт, мурда ишке орноштуруу борбору деп 
аталган маалымат жана консультация берүүчү эки борборду иштетип жатат. Бул 
борборлор коопсуз миграцияны камсыз кылуу үчүн 2016- жылы белгисиз сандагы 
адамдарга ишке орноштуруу кызматтарын көрсөтүшкөн, вакансиялар жөнүндө 
жарнамаларды чыгарышкан, чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу боюнча лицензиясы 
бар агенттиктердин тизмесин беришкен жана жумуш издегендер менен башка 
өлкөгө кетүүнүн алдында багыт берүүчү талкууларды жүргүзүшкөн (адамдарды 
соодалоонун алдын алууга арналган талкууларды дагы). Өкмөт ошондой эле 
улуттук акысыз телефон линиясынын ишин улантып келе жатат жана чет өлкөдө 
эмгектенүү боюнча консультация жана жардам берген ӨЭУ тарабынан тейленген 
түз байланышты кызматтык имарат менен камсыз кылып жатат; 2016- жылы 
ӨЭУнун түз байланышына 2997 жолу телефон чалышкан жана мунун жардамы 
менен чет өлкөдө эксплуатацияланган 3 адам табылган.  
 
Отчеттук мезгил аралыгында Мамлекеттик миграция кызматы (ММК) ишке 
орноштуруу боюнча жеке агенттиктердин иштерин, өлкөдө иштөө үчүн ММК 



тарабынан лицензия берүү жолу менен жөнгө салууга багытталган мыйзам 
долбоорун иштеп чыккан. 2016- жылдын сентябрь айында парламенттин 
адамдарды соодалоо боюнча жумушчу тобу жана жергиликтүү ӨЭУ Таласта, 
Ысык- Көлдө жана Бишкектин тегерегинде “Адамдарды соодалоого каршы 
чыгармачылык кербени” деп аталган, маалымдуулукту жогорулатууга арналган 
долбоорду ишке ашырып башташты. 2017- жылдын январь айында ММК 
телефондор үчүн эмгек мигранттарынын укуктары тууралуу маалыматты жана 
адамдарды соодалоо менен күрөшүү боюнча түз байланыштардын жана башка 
мамлекеттердеги Кыргызстандын элчиликтеринин байланыш телефондорун 
камтыган мобилдик тиркемени ишке киргизди. Өкмөт дипломатиялык кадрларга 
адамдарды соодалоо менен күрөшүү боюнча жана коммерциялык секске жана 
мажбурлаган эмгекке болгон суроо- талапты кыскартуунун зарылдыгы жөнүндө 
көрсөтмөлөрдүн берилиши тууралуу маалымдаган жок.  
 
АДАМДАРДЫ СООДАЛОО 
 
Акыркы беш жылдын маалыматы боюнча, Кыргыз Республикасы өз эркине каршы 
иштеген аялдардын, эркектердин жана балдардын жана сойкулукка кабылган 
аялдар менен балдардын келип чыгуучу жери, транзиттик өлкөсү жана дайындоо 
чекити болуп эсептелинет. Эмгек мигранты катары чет өлкөдө иштеген эркекетер 
үчүн адамдарды соодалоого кабылуу тобокелдиги жогору. Кыргызстандык 
эркектер, аялдар жана балдар Казакстанда, Россияда жана аз сандагылары 
Түркия менен Европа өлкөлөрүндө жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын 
өзүндө айыл чарба, курулуш, текстиль тармактарында эркине каршы эмгектенүүгө 
жана балдарды кароого мажбурланышат. Кыргызстандык балдар ошондой эле 
пахта терүүдө, өлкөнүн ичинде баңгизаттарды сатуу жана жайылтууда, Кыргыз 
Республикасында жана коңшу мамлекеттерде жүк ташууда өз эркине каршы 
эмгектенишет. Билдирүүлөр боюнча, аялдар жана кыздар Түркия, Бириккен Араб 
Эмираттары (БАЭ), Индия, Россия, Казакстан, Түштүк Корея сыяктуу чет 
өлкөлөрдө жана ошондой эле өлкөнүн ичинде сойкулукка  кабылышат. 
Билдирүүлөр боюнча, Кыргызстандын милиция кызматкерлери адамдарды 
соодалоодон жапа чеккен аялдарды, алардын ичинде 18ге толо элек кыздарды 
сауналарда, көчөлөрдө жыныстык катнашка барууга мажбурлашкан. Милиция 
кызматкерлеринин мыйзамга ылайыксыз  жүрүм туруму, коррупцияга 
малынгандыгы, адамдарды соодалоого кабылгандардан, алардын ичинде 18 
жашка толо электерден, акча талап кылгандыгы жана адамдарды 
соодалагандардан ишти жабуу үчүн пара алгандыгы тууралуу билдирүүлөр 
тынчсыздануу жаратат. Көчөдөгү кайырчы балдардын жана үй жумуштарында 
эмгектенген балдардын (көпчүлүк учурда туугандарынын үйлөрүндө) адамдарды 
соодалоо иштерине кабылуу тобокелдиги чоң. Өзбекстандык аялдар жана бойго 
жете элек кыздар Кыргыз Республикасынын түштүк аймактарында сойкулукка 
көбүрөөк деңгээлде кабыла башташты. Кээ бир Өзбекстандык, Тажикстандык жана 
Түркмөнстандык эркектер сексуалдык жана эмгек эксплуатациясына дуушар 
болушу мүмкүн болгон Россия, БАЭ, Түркияга миграцияга чыгуу максаты менен 
өлкөнү кесип өтүшөт. Эл аралык уюмдар жана ӨЭУлар билдиргендей, Сирияда 
экстремисттик топторго кошулган Кыргызстандын кээ бир жарандары ал жакта 



эркине каршы калууга аргасыз болушкан. Аларды чакыргандар Түркияда жумуш 
орундарын убадалап, алдоо жолу менен жаңы жарандарды Сирияга тартып, 
экстремисттик топтор аларды согушууга же сексуалдык кулчулукка мажбурлашы 
ыктымал. 
 


