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შესავალი
ორგანიზაცია - ,,ქალები საერთო მომავლისათვის (Woman Engage for a
Common Future – WECF)" წარმოადგენს ქალების, ჯანმრთელობისა და
გარემოსდაცვით სფეროში მომუშავე 150 ორგანიზაციისაგან შემდგარ
ქსელს,
რომლის
საქმიანობა
ისტორიულად
ფოკუსირებულია
აღმოსავლეთ
ევროპასა
და
ცენტრალურ
აზიაში.
WECF-ის
არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი ადამიანებს აერთიანებს
მდგრადი განვითარებისა და ჯანსაღი გარემოს ხელმისაწვდომობის
უზრუნველსაყოფად,
მთელი
მსოფლიოს
მასშტაბით.
ორგანიზაცია„ქალები საერთო მომავლისათვის (WECF)“ საქართველოს
ფილიალი მუშაობს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში, რათა პარტნიორ
ორგანიზაციებთან ერთად ხელი შეუწყოს ქალებისგაძლიერებასა და
კაცების ძალისხმევას, მდგრადი მომავალის ფორმირებისთვის, ასევე,
გენდერული თანასწორობის, გარემოსა და ჯანმრთელობის დაცვის
კანონმდებლობის გასაუმჯობესებლად.
სახელმძღვანელო შექმნილია ტრენერებისთვის, რომლებიც ქალების,
(ეთნიკური) უმცირესობებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა თანაბარი მონაწილეობის შესახებ ჩაატარებენ ტრეინინგებს.
მიღებული ცოდნა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალების ჩართულობის,
საკუთარი
პრიორიტეტების
მიხედვით
მუნიციპაური
ბიჯეტის
დაგეგმვისა და პროექტების განხორციელების შესაძლებლობას
მისცემს
მონაწილეებს,
რაც
ქალებისა
და
უმცირესობების
წარმომადგენლების ტრადიციულ როლებს სხვა პერსპექტივაში
წარმოაჩენს.
სახელმძღვანელო შედგება რამდენიმე ნაწილისგან: ფემინიზმისა და
გენდერული თანასწორობის ძირითადი ასპექტები; გენდერი და
შეზღუდული
შესაძლებლობები;
გენდერული
ბიუჯეტირება;
ადვოკატირება
ქალთა
გაძლიერებისთვის
და
ინტერაქციული
სწავლების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები. ყველა თემატური ნაწილი
მოიცავს, როგორც პრაქტიკულ, ისე თეორიულ მასალას.
სახელმძღვანელო მომზადებულია „ქალების ძალა - ეკონომიკური და
პოლიტიკური
მონაწილეობაინკლუზიური
საზოგადოებისთვის
საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში, ევროკავშირის ფინანსური
მხარდაჭერით.
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ტრენინგის ხანგრძლივობა
5 დღე

ტრენინგის მიზანი:
სამიზნე ჯგუფის ცნობიერების ამაღლება გენდერული თანასწორობის საკითხებზე,
ინტერსექციური
მიდგომით,
რათა
მონაწილეებმა
შეძლონ
გენდერული
თანასწორობის
საკითხებთან დაკავშირებით პრობლემის იდენტიფიცირება და პოლიტიკის
შექმნის,
განხორციელებისა და მონიტორინგის პროცესებში სრულფასოვანი მონაწილეობა.

ტრენინგზე განსახილველი საკითხები:
გენდერული თანასწორობის არსი; ინტერსექციურობა
გენდერული
მეინსტრიმინგის
ინსტრუმენტები;
პოლიტიკის
დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება
შეზღუდული შესაძლებლობის გენდერული ასპექტები
გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირება
ადვოკატირება ქალთა გაძლიერებისთვის
ანალიზი, დაგეგმვა, განხორციელება, შეფასება

გენდერული

ანალიზი;

მონაწილეები გაიგებენ:
რა განსხვავებაა გენდერსა და სქესს შორის; გენდერული ნორმები; ძალების
დინიმიკას; გენდერულუთანასწორობას პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნის დროს;
გენდერულ ანალიზს და მის მნიშვნელობას პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნის
დროს.
პოლიტიკის დოკუმენტის და გენდერული თანასწორობის ძირითად დეფიცინებს;
პოლიტიკის
დოკუმენტში
გენდერული
საკითხების
ინტეგრირების
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას; მთავრობის წევრების და სამოქალაქო
სექტორის
ლიდერების
გამოკვეთილ
როლს
პოლიტიკის
დოკუმენტის
შემუშავებისას.
საერთაშორისო დოკუმენტებისა და შეთანხმებების ძირითად ასპექტებს და მათ
მოთხოვნას, გენდერული საკითხების უფრო მეტი ინტეგრაციისკენ. ასევე,
ინტერსექციური მეთოლოდოგიის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება მოვახდინოთ
სხვადასხვა ჯგუფების, განსაკუთრებით კი მრავალჯერადად ჩაგრული ჯგუფების
ინტერესების ასახვა პოლიტიკის დოკუმენტში.
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1
ფემინიზმისა და
გენდერული
თანასწორობის
ძირითადი
ასპექტები
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რა არის გენდერი? (40 წუთი)
ურთიერთმიმართება გენდერსა და სქესს შორის
სიტყვა “გენდერი” თავდაპირველად დამკვიდრდა ქალურობისა და მამაკაცურობის
სოციალურ-კულტურული, ბიოლოგიური სქესისაგან განსხვავებული, კონსტრუქტის
აღსანიშნავად. გენდერს ასევე ,,სოციალური სქესს’’ უწოდებენ - მიიჩნევა, რომ
ურთიერთობები, როლები და ამ ურთიერთობებისა და როლების შეშაბამისად
სოციალიზაციააის, რაცქალებადდაკაცებადაყალიბებსადამიანებს.
ერთ-ერთმა ფრანგმა ფემინისტმა ავტორმა, სიმონ დე ბოვუარმა, 1949 წელს
გამოსცა წიგნი ,,მეორე სქესი’’, სადაც იგი ამბობს ცნობილ ფრაზას, რომ “ქალად კი
არ იბადებიან, არამედ, ქალად იქცევიან”. ამ ფრაზით მან თქვა, რომ თვითონ
ქალად
ყოფნის
მახასიათებლები
სოციალურად
აიგება,
ანუ
პიროვნება
ჩამოყალიბების გზაზე იძენს იმ თვისებებს, რომლებიც მას საზოგადოებაში ქალად
განსაზღვრავს და რომ დაბადებიდანვე არ არსებობს ქალისთვის, ან კაცისთვის
დამახასიათებელი აუცილებელი ნიშნები. თუმცა, რა თქმა უნდა, დაშვება, რომ
ბიოლოგიური სქესი არ განსაზღვრავს მასკულინობისა და ფემინურობის
სოციალურ
ფორმებს
განსხვავებულ
საზოგადოებებში,
ბოვუარის
ამ
დაკვირვებამდეც გაჟღერებულა.
რა თქმა უნდა, როგორც სქესზე (რომელიც მხოლოდ ბიოლოგიურ ქალს და
ბიოლოგიურ კაცს გამოყოფდა), ასევე გენდერზე საუბრისას მალევე აღმოჩნდა,
რომ გენდერიც ან კაცს გამოხატავდა ან ქალს - ანუ უგულებელყოფდა იმ აზრს,
რომ არსებობს ორზე მეტი გენდერი.

ჯგუფური სავარჯიშო:
ტრენერი ორ ჯგუფად ყოფს მონაწილეებს. ერთ ჯგუფს
გენდერულ, მეორეს კი სქესობრივ მახასიათებლებზე.

ევალება

ისაუბროს

შენიშვნა ტრენერისთვის:
დისკუსიისას
სქესობრივი
მახასიათებლების
ყურადღება
გამახვილდეს
ინტერსექსი
და
არსებობაზე და მათ გათვალისწინებაზე, რომ
დაკავშირებულ ბინარულობაში.

განხილვისას,
აუცილებელია
ტრანსგენდერი
ადამიანების
ისევ არ მოვექცეთ სქესთან

გენდერული იდენტობა და სექსუალური ორიენტაცია
გენდერული იდენტობა და სექსუალური ორიენტაცია ერთი და იგივე არ არის.
„გენდერული იდენტობა“ აღნიშნავს ადამიანის აღქმას იმის შესახებ, თუ ვინაა
თვითონ: კაცი, ქალი თუ სხვა. ტერმინი „სექსუალური ორიენტაცია“ აღნიშნავს
ადამიანის ღრმა ემოციურ და სექსუალურ მიზიდულობას, ინტიმურ და სექსუალურ
ურთიერთობებს იმავე, საპირისპირო ან ორივე სქესის მიმართ.

სექსუალობა
სექსუალური ორიენტაცია და სექსუალობა სხვადასხვაა. სექსუალობა უფრო მეტია,
ვიდრე მხოლოდ სექსუალური ურთიერთობები. ის ასევე მოიცავს იმას, თუ რას
გრძნობს და როგორ გამოხატავს ადამიანი საკუთარ თავს, როგორც სექსუალური
არსება. სექსუალური ურთიერთობები და სექსუალური ორიენტაცია სექსუალობის
უფრო ფართო ცნების ნაწილია.
სექსუალობა უკავშირდება სიამოვნების ცნებებსა და სოციალურ და სხეულებრივ
ურთიერთქმედებებს, როგორიცაა ეროტიულობა, სურვილი და მოწონება. ის
მოიცავს სექსუალურ ქმედებებს, სექსუალურ ურთიერთობებს, ინტიმურობასა და
ჩვენს არჩევანს, გამოვავლინოთ თავი.

კითხვა დისკუსიისთვის:
რომელია გენდერული იდენტობა და რომელი სექსუალური ორიენტაცია?
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ლგბტქ+ აკრონიმი
ლგბტქ+ აერთიანებს სხვადასხვა გენდერული იდენტობისა და სექსუალური
ორიენტაციის - ლესბოსელ, გეი, ბისექსუალ, ტრანსგენდერ ადამიანებს. „ქ“ ამ
აბრევიატურაში გამოხატავს „ქვიარს“ ან/და „ძიებას“ (questioning), „ი“ კი
მიემართება
ინტერსექს
ადამიანებს.
წარმოდგენილ
აკრონიმს
შეიძლება
დაემატოს სხვაც. + ნიშანი აღნიშნავს ღიაობას და გათვალისწინებას ყველა
ადამიანის, ვინც თავს განსხვავებულად მონიშნავს.
ლგბტ მოძრაობა სხვადასხვა კონტექსტში სხვადასხვა მიზნებით ერთიანდებოდა,
თუმცა ეფუძნებოდა დაშვებას, რომ არსებობას ადამიანთა განსაზღვრული ჯგუფი
და ჯგუფები, რომლებიც იჩაგრებიან არსებულ დომინანტურ წესრიგში და
რომლებიც უნდა გაუთანაბრდნენ დომინანტურ ჯგუფს საკუთარი უფლებებით. ამ
და სხვა მოთხოვნების საპასუხოდ ფორმა მიეცა კონკრეტულ პოლიტიკას,
რომელსაც იდენტობის პოლიტიკას უწოდებენ (ტრენერის შენიშნვნა: ტერმინი
უფრო
ფართო
მნიშვნელობითაც
გამოიყენება,
კონკრეტულ
შემთხვევაში
უკავშირდება ლგბტ მოძრაობას) და დაკავშირებულია აღიარების პოლიტიკასთან,
რაც გულისხმობს მოთხოვნას, რომ ჩაგრული ჯგუფები აღიარებულ იქნეს მათი
განსხვავებების გამო.
იდენტობის პოლიტიკის დაწინაურებასთან ერთად მალევე გაჩნდა კრიტიკა, რომ
მარგინალიზებული იდენტობების უფლებების დაცვა ხელს უწყობდა დომინანტური
ჯგუფებისა და სახელმწიფოს, როგორც ერთადერთი „მფარველის“,
ლეგიტიმაციას. კრიტიკის მიხედვით,, იდენტობის პოლიტიკამ შესაძლოა, ხელი
შეუწყოს მსხვერპლის კატეგორიაში ჩაკეტვას, გათავისუფლების ნაცვლად და
დომინანტური წესრიგის პირობებში შექმნილი იდენტობების განმტკიცებას.

ქვიარ აქტივიზმი და პოლიტიკა
სიტყვა “ქვიარი” ამერიკაში გამოიყენებოდა შეურაცხმყოფელ, გასალანძღ სიტყვად,
რომელიც უფრო მეტად ხაზს უსვამდა ადამიანის თუ კონკრეტული ქცევების
შეუსაბამობას, უცნაურობას (უცნაურის არც თუ ისე კარგი გაგებით), ნორმიდან
გადახვევას. ქვიარ თეორიამ და შემდგომ ქვიარ აქტივიზმა შეძლო, რომ ქვიარის
მნიშვნელოვა შეცვლილიყო.
ქვიარ აქტივიზმი აკრიტიკებს იდენტობის პოლიტიკას და ლგბტ მოძრაობაში
არსებულ იერარქიებსა და პრივილეგიებს. იგი წინ წამოწევს ლგბტ მოძრაობის
მიერ „დავიწყებულ“ და მეორეხარისხოვნად მიჩნეულ პრობლემებს და არ ენდობა
მთლიანად სისტემას - მას არ უნდა სისტემასთან თანამშრომლობა, რამდენადაც
ეს სისტემა ძალადობრივია.
ზოგიერთი ქვიარ თეორეტიკოსი ტერმინ “ქვიარუს” სხვადასხვა მნიშვნელობაზე
საუბრობს.
თუმცა,
მნიშვნელოვანია
გამოვყოთ
ქვიარობის
თეორიული,
პოლიტიკური და კულტურული ასპექტები. ქვიარის თეორიული გამოყენება
სექსუალობისა და გენდერის შესახებ არსებულ კრიტიკულ ნაშრომებსა და
თეორიებს აერთიანებს. მისი პოლიტიკური ასპექტი ქვიარ აქტივიზმს უკავშირდება,
რაც წინააღმდეგობის აქტივისტურ პოლიტიკას გამოხატავს, რომელიც ღიად
უპირისპირდება ჰეტერონორმატიულ ინსტიტუტებსა და პრაქტიკებს. „ქვიარის“
კულტურული გამოყენება ტერმინის ერთგვარი კრებით სახელად გამოყენებაა
ლგბტქი ადამიანების აღსანიშნად. ხშირად ამგვარი გამოყენება პრობლემური
ხდება, რადგან ტერმინთან დაკავშირებულ თეორიულ თუ ისტორიულ ფაქტორებს
არ ითვალისწინებს და არ საუბრობს და აღწერს გეოგრაფიულ, კულტურულ,
კლასობრივ, რასობრივ განსხვავებს ქვიარ მოძრაობაში.

სექსიზმი, ჰომოფობია და გენდერის ნიშნით ძალადობა (40 წუთი)
გენდერის ნიშნით დისკრიმინაცია გულისხმობს პიროვნების ინტერესების
საწინააღმდეგოდ მოქცევას მხოლოდ
იმიტომ, რომ ის კონკრეტული გენდერის წარმომადგენელია.
ის ძირითადად მომდინარეობს იმ სტერეოტიპებიდან, რომელთა მიხედვითაც ერთი
სქესის ადამიანი მეორე სქესის ადამიანზე უფრო მაღლა დგას. გენდერის ნიშნით
დისკრიმინაცია შესაძლოა შეგვხვდეს, როგორც პირად ურთიერთობებში, ისევე
საჯარო სფეროში.
ადამიანები ხშირ შემთხვევაში დისკრიმინაციას განიცდიან არა მხოლოდ
თავიანთი
გენდერის
გამო,
არამედ
თავიანთი
არაჰეტერონორმატიული
სექსუალობის/არანორმატიულობის გამო.

კითხვა დისკუსიისთვის:
დაასახელეთ
გენდერის
ნიშნით
ურთიერთობებსა და საჯარო სფეროში.

დისკრიმინაციის

მაგალითები

პირად
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სექსიზმი
ტერმინი „სექსიზმი“ სოციალური წესრიგის იმ სისტემური და სტრუქტურული
თავისებურების აღსანიშნავად დამკვიდრდა,, რომელიც საფუძვლად უდევს
ქალების ჩაგვრას. უფრო ვიწრო მნიშვნელობით, „სექსიზმი“ ნიშნავს ადამიანის
დისკრიმინაციას ან მის წინასწარგანწყობით შეფასებას მისი სქესის/გენდერის
საფუძველზე. სექსისტური პრაქტიკები მრავალფეროვანი და კომპლექსურია ზოგი მარტივად იდენტიფიცირებადია, ზოგი კი იმდენადაა ფესვგადგმული
ყოველდღიურ ურთიერთობებში, რომ რთულია მისი აღმოჩენა და გამოწვევის
წინაშე დაყენება.
მაგალითისთვის, სექსიზმია, როდესაც ქალის გონებრივი შესაძლებლობები
შეფასებულია, როგორც ნაკლებად ღირებული. სისტემურ სექსიზმთან გვაქვს საქმე,
როდესაც ქალი გამორიცხულია ცხოვრებისა და საქმიანობის გარკვეული
სფეროებიდან ან მათი წვლილი გაუფასურებულია.

კითხვა დისკუსიისთვის:
თქვენი
აზრით,
რა
ტიპის
სექსისტურ
დამოკიდებულებებს
შეიძლება
გულისხმობდეს ინსტიტუციური, ინტერპრესონალური და არაცნობიერი სექსიზმი?
გამოყოფენ სექსიზმის სხვადასხვა დონეს: ინსტიტუციურს, ინტერპრესონალურს და
არაცნობიერს. ინსტიტუციური სექსიზმი გულისხმობს იმ სექსისტურ წესებს,
რომლებიც დაკანონებულია სოციალური ინსტიტუტებით. ინტერპერსონალური
სექსიზმის
შემთხვევაში
სექსისტურ
პრაქტიკას
კონკრეტული
ადამიანები
ახორციელებენ გარკვეული ტიპის პირად ურთიერთობებში. მაგალითად, როდესაც
მასწავლებელი მიუთითებს გოგო მოსწავლეს, რომ ტექნიკურ საგნებში სათანადოდ
ძლიერი ვერ იქნება. არაცნობიერი სექსიზმი მოიცავს იმ ფსიქოლოგიურ
მექანიზმებს, ემოციებსა და წინასწარგანწყობებს, რომლებიც ქმნიან და ხელს
უწყობენ სექსიზმს. მაგალითისთვის, თუ ძალაუფლების მქონე ადამიანებს/
გადაწყვეტილების
მიმღებებს
გაუცნობიერებლად
აქვთ
სექსისტური
წინასწარგანწყობები - მათ შეიძლება დაუშვან, რომ ქალს არ შეუძლია
კონკრეტული მოვალეობების შესრულება და უპირატესობა კაცს მიანიჭონ; ამით კი
ხელი შეუწყონ კაცების დაწინაურებას და ქალების ჩამორჩენას ამა თუ იმ
სფეროში. შესაძლოა, ცნობიერ დონეზე არც აღიარონ და გაიკვირვონ მსგავსი
სექსისტური სტერეოტიპებით ხელმძღვანელობა.

ჰომოფობია და ინტერნალიზებული ჰომოფობია
ჰომოფობია გამოიყენება ჰომოსექსუალი, ბისექსუალი, ტანსგენდერი თუ ქვიარ
ადამიანების
მიმართ
არსებული
ირაციონალური
და
ნეგატიური
დამოკიდებულებების
აღსაწერად.
მიუხედავად
იმისა,
რომ
ჰომოფობია,
გარკვეულწილად, აერთიანებს სხვადასხვა ტიპის ირაციონაურ შიშს ქვიარ
ადამაინების მიმართ, აუცილებელია გამოვყოთ ბიფობიისა და ტრანსფობიის
მახასიათებლები. ბიფობია გულისხმობს ირაციონალურ შიშს, მიუღებლობას
ბისექსუალი ადამიანების მიმართ, ბიფობიის სპეციფიური მახასიათებელი ისაა,
რომ ერთი მხრივ, მათ არ იღებს ჰეტერონორმატიული საზოგადოება, მეორე მხრივ
კი, ეჭვის თვალით უყურებს ლესბოსელი და გეი თემი - მათ არ სჯერათ
ბისექსუალი ადამიანის გულწრფელობის და მიიჩნევენ, რომ ეს ერთგვარი თამაშია.
ბისექსუალობა სექსუალობის არალეგიტიმურ კატეგორიად აღიქმება სწორედ
იმიტომ, რომ აქაც ბინარულ ოპოზიციებთან გვაქვს საქმე - ჰომოსექსუალობა და
ჰეტეროსექსუალობა
ადგილს
არ
ტოვებს
ბისექსუალობისა
და
“არამდგრადობისთვის”. ტრანსფობია აღნიშნავს ტრანსგენდერი ადამიანების
მიმართ შიშსა და სიძულვილს, დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებასა და ნეგატიურ
სტერეოტიპებს.
ძირითადად,
ეს
დამოკიდებულებები
ნასაზრდოებია
საზოგადოებაში ფესვგადგმული გენდერულi მოლოდინებით.
ჰომოფობიას ხშირად სექსიზმის იარაღს უწოდებენ. იგი ასევე საზრდოობს ქალის
ბუნებასთან
დაკავშირებული
სექსისტური
წარმოდგენებით
და
ზოგადად,
მიზოგინიით.
ინტერნალიზებული ჰომოფობია საკუთარი ჰომოსექსუალობის გამო განცდილ
სირცხვილს და შიშს აღნიშნავს. ასეთ შემთხვევაში ადამიანებზე ზემოექმედებს
გარემოში
არსებული
დამოკიდებულებები
ჰომოსექსუალობის
მიმართ.ინტერნალიზებული ჰომოფობია საზიანო იმ ადამიანისთვის, ვინც ამას
განიცდის, რადგან ამძაფრებს საკუთარი თავის მიმართ მიუღებლობას. ამასთან
ერთად, ამ ტიპის ჰომოფობიას ახასიათებს სხვა ჰომოსექსუალების მიმართ
განსაკუთრებული ზიზღი, რაც დევნასა და ხშირად დისკრიმინაციაშიც კი
გამოიხატება.
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პოლიტიკური ჰომოფობია
პოლიტიკური ჰომოფობია აღნიშნავს პოლიტიკური მიზნების მიღწევისთვის
გამოყენებულ ჰომოფობიას. ამ ტიპის ირაციონალური მიუღებლობის საფუძველი
ჰომოსექსუალების მიმართ ზიზღი კი არაა (მხოლოდ), არამედ
პოლიტიკური განწყობები და გეგმები. ხშირად პოლიტიკური ძალები ჰომოფობიას
თავიანთი პოლიტიკური მიზნებისთვის და ოპონენტების დისკრედიტაციისათვის
იყენებენ. პოლიტიკურად მოტივირებული ჰომოფობია იყენებს ფსიქოლოგიურ და
კულტურულ ფაქტორებს და მათ იდეოლოგიად და პოლიტიკურ სვლად აქცევს.
პოლიტიკური
ჰომოფობიის
მაგალითია
წინასაარჩევნოდ
ჰომოფობიური
პოსტულატების გაჟღერება ამომრჩეველთა მიმხრობის მიზნით.

ქალები და შრომა (40 წუთი)
შრომის გენდერული გადანაწილება და საშინაო შრომის დანაწილება
ვიდეო განხილვისთვის: ტრენერი სესიის დაწყებამდე რთავს ანიმაციურ ვიდეოს
(https://www.youtube.com/watch?v=t2JBPBIFR2Y&t=1s) და ანიმაციის დასრულების
შემდეგ სთხოვს მთელ ჯგუფს, რომ გააზიარონ შთაბეჭდილებები და გამოკვეთონ
ძირითადი სათქმელები

შრომის გენდერული გადანაწილება
შრომის გადანაწილება ნიშნავს იმას, თუ როგორ ანაწილებს საზოგადოება შრომას
კაცებსა და ქალებს, ბიჭებსა და გოგოებს შორის სოციალურად მიღებული
გენდერული როლების მიხედვით. ამ გადანაწილებაში ასევე გათვალისწინებულია,
თუ რა არის თითოეული სქესისთვის მისაღები და ფასეული. ყველამ, ვინც აპირებს
საზოგადოებაში ცვლილებების შეტანას, უნდა იცოდეს, როგორაა გადანაწილებული
შრომა და აქტივები სქესისა და ასაკის მიხედვით. მაგალითად, პანდემიის
პროცესში იზრდება ქალებისა და გოგოების მიერ გაწეული შრომა, მათ შორის,
პროდუქტიული, რეპროდუქტიული და სათემო საქმიანობები უფრო ინტენსიური
ხდება. ქალებს უფრო მეტად უწევთ საოჯახო საქმის შესრულება, ჰიგიენის
ნორმების დაცვა, ოჯახის ხანდაზმულ, თუ არასრულწლოვან წევრებზე ზრუნვა.
იგივე ითქმის მოსწავლე გოგონებზე, რომლებიც ინაწილებენ ხოლმე საოჯახო
საქმიანობას. აგრეთვე, პანდემიის დროს შეიძლება გოგოები აღმოჩნდნენ
რეპროდუქტიული
ჯანმრთელობის
პრობლემების
წინაშე,
არ
ჰქონდეთ
ხელმისაწვდომობა ჰიგიენაზე, საჭირო სერვისებზე, მედიკამენტებზე. აგრეთვე
ცნობილია, რომ პანდემიის დროს იზრდება ოჯახში ძალადობის რიცხვი, რადგან,
როცა ოჯახებში ასეთ დროს ეკონომიკური კრიზისი იწყება, იმატებს დაძაბულობა
და ხშირად გოგოებზე წნეხიც იზრდება. მნიშვნელოვანია ასეთ დროს სწორედ იმის
გათვალისწინებაც, რომ ონლაინ სწავლების პარალელურად, ვიდეო კამერისა და
აუდიო ჩანაწერის მიღმა, გოგოები საკმაოდ რთულ და შრომატევად საქმეს
შეიძლება ასრულებდნენ, რომელიც დიდ დროს მოითხოვს. აუნაზღაურებელი
შრომის ტვირთი ხშირად იმდენად უხილავია, რომ მასზე საუბარი ადამიანებს
უჭირთ, უფრო მეტიც, არც კი ფიქრობენ, რომ რაიმე განსაკუთრებულს ასრულებენ.
ამის საილუსტრაციოდ გამოგვადგება ქალების სამმაგ როლზე დაკვირვება:

პროდუქტიული როლები:
პროდუქტიული სამუშაო ნებისმიერი ტიპის სამუშაოა, რომელისაც პიროვნება
ასრულებს,მიუხედავად იმისა, ამ საქმიანობისაგან მას აქვს, თუ არა ფინანსური
სარგებელი, ან პირადი მოხმარება. მაგალითად,ფერმაში მუშაობა, ან კალათების
დაწნა. როგორც წესი, როცა ადამიანებს ეკითხებიან მათ საქმიანობაზე, ისინი
ძირითადადსაუბრობენ
პროდუქტიულ
საქმეზე,
განსაკუთრებით,
კი
იმ
უკანასკნელზე, რომელიც მისთვის შემოსავლის წყაროა. მიუხედავად იმისა, რომ
ქალებსაც და კაცებსაც თანაბრად შეუძლიათ პროდუქტიული აქტივობების
შესრულება, უმეტესწილად, მათი ფუნქციები და მოვალეობები განსხვავებულია
შრომის გენდერული დანაწილების გამო. ქალების პროდუქტიული საქმიანობა
ნაკლებად ხილვადია და ნაკლებად დაფასებული კაცებთან შედარებით. ერთი და
იმავე საქმიანობისთვის ქალებს უხდიან უფრო ნაკლებს, ვიდრე კაცებს.
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რეპროდუქტიული როლები:
ამ ტიპის საქმიანობა მოიცავს ოჯახის წევრებზე ზრუნვას, ბავშვების აღზრდას,
საკვების
მომზადებას,
რეცხვას,
წმენდას,
წყლის,
შეშის
მოტანას,
საყოფაცხოვრებო ნივთების/საკვების შეძენას, ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე
ზრუნვას. რეპროდუქტიული საქმიანობა ადამიანების გადარჩენისათვის ძალზედ
მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტია. მიუხედავად ამისა, ამ ტიპის საქმიანობა
,,ნამდვილ სამუშაოდ’’ იშვიათად აღიქმება.
განვითარებად ქვეყნებში რეპროდუქციული საქმიანობის დიდი წილი ხელით
შესასრულებელ სამუშაოზე მოდის და შესაბამისად, შესასრულებლად დიდი დრო
სჭირდება.

სათემო საქმიანობა:
აღნიშნული
მოიცავს
სოციალური
ღონისძიებებში,
სათემო
აქტივობებში,
ორგანიზაციებსა და სამუშაო ჯგუფებში, ადგილობრივ პოლიტიკურ აქტივიზმში
ჩართულობას. ამ შემთხვევაში ადამიანები მოხალისეობრივად ერთვებიან თემის
კულტურულ, პოლიტიკურ, თუ სულიერ ცხოვრებაში. მიუხედავად იმისა, რომ
გოგოებიცა და ბიჭებიც ერთვებიან სათემო საქმიანობაში, როგორც წესი,
განსხვავებული როლები აკისრიათ ხოლმე მათ ამ მიმართულებით.
კითხვა დისკუსიისთვის: რა იცვლება თანამედროვე საზოგადოებებში ქალების
მიერ შრომითი ბაზრის მეტნაკლები ათვისების შემდეგ?

შრომის და სიღარიბის ფემინიზაცია
შრომის ფემინიზაცია აღნიშნავს, როგორც ანაზღაურებად შრომით ბაზარზე
ქალების მეტ ჩართულობას, ასევე პროცესს, როცა მეტი სამუშაო ადგილი იძენს
ისეთ თვისებებს, რაც გულისხმობს ქალის შრომას. ასეთი შრომის რამდენიმე
მაგალითია: არასრულგანაკვეთიანი შრომა (ქალის რეპროდუქციული უნარის,
ბავშვებსა და ოჯახზე ზრუნვის გათვალისწინებით), ფორმალური ზრუნვის შრომა
და
არაფორმალური
ზრუნვის
შრომა.
შრომის
ფემინიზაციაზე
საუბრისას
მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება - თუ რა სფეროებში ხდება ქალების
დასაქმება და როგორ ანაზღაურდება მათი შრომა. შრომის ფემინიზაციის
თანმდევი პროცესია მიგრაციის ფემინიზაცია, რაც გულისხმობს ქალების შრომით
მიგრაციაში ჩართულობის ზრდას. მიგრაციის ფემინიზაციის მახასიათებელია
ქალების ისეთ სფეროებში შედინება, რომელიც გულისხმობს საშინაო საქმეს და
მოვლას (დამლაგებლობა, ძიძობა, მომვლელობა). მიგრაციის ფემინიზაცია
უკავშირდება
მიგრანტთა
ქვეყნებში
არსებულ
სოციალურ-ეკონომიკურ
მდგომარეობას, მასპინძელ ქვეყნებში შრომითი ბაზრის ცვლილებებს და სხვა
სოციალურ და პოლიტიკურ მახასიათებლებს.
ფენომენს, რომლის მიხედვითაც სიღარიბეში მცხოვრები ქალების რაოდენობა
კაცებისაზე მაღალია სიღარიბის ფემინიზაცია ეწოდება. სიღარიბეში მცხოვრები
ქალებს ხელი არ მიუწვდებათ ისეთ სიკეთეებზე, როგორიცაა მიწა ან საკუთრება ისინი, კაცებისგან განსხვავებით, ქონებას მემკვიდრეობით არ იღებენ. ქალების
სიღარიბესთან უკავშირდება ბავშვთა სიღარიბეს - რაც უფრო მეტი ქალი
ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბეში, მით მეტი ბავშვი იკვებება არასრულფასოვნად.
ქალთა სიღარიბის აღმოსაფხვრელად მნიშვნელოვანია, რომ მათ მიეცეთ წვდომა
ეკონომიკურ და საგანმანათლებლო რესურსებზე.

ქალები და გენდერული სახელფასო ცვლილება
ვიდეო დისკუსიისთვის:
https://www.youtube.com/watch?v=5BSG2ne-V-c
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გენდერული
სახელფასო
სხვაობა
კაცებისა
და
ქალების
ეკონომიკური
უთანასწორობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია.
გენდერული სახელფასო სხვაობა ქალებისა და კაცების ხელფასებს შორის
განსხვავების საზომია, რომელიც, როგორც წესი, კაცის ხელფასის პროცენტული
წილით გამოისახება. ნედლი თვიური გენდერული სახელფასო სხვაობა ეფუძნება
კაცებისა და ქალების თვიური ხელფასების ნახვასა და შედარებას. შესწორებული
სახელფასო სხვაობა ითვალისწინებს განსხვავებულ საზოგადოებებსა თუ სამუშაო
სექტორებში დასაქმებულ კაცებსა და ქალების განსხვავებულ განათლებასა და
პროფესიულ გამოცდილებებს და ამის შესაბამისად ითვლის სახელფასო
სხვაობას.
გენდერული სახელფასო სხვაობის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
ფაქტორია, რომ ის სექტორები და საქმიანობები, სადაც ძირითადად ქალები
მუშაობენ ნაკლებ ხელფასებს სთავაზობენ დასაქმებულებს, ვიდრე კაცების
სიჭარბით გამორჩეული სექტორები და საქმიანობები.
გენდერული სახელფასო სხვაობის მიზეზებში გამოყოფენ ჰორიზონტალურ
სეგრეგაციას და ვერტიკალურ სეგრეგაციას, ე.წ. შუშის ჭერს. ჰორიზონტალური
სეგრეგაცია.
ჰორიზონტალური
სეგრეგაცია
გულისხმობს
საქმიანობების/
სექტორების ქალური და კაცური საქმიანობების კვლავწარმოებას, რასაც თავის
მხრივ, განსხვავებები მოყვება ანაზღაურებაში. ტერმინი “შუშის ჭერი” კი
გამოხატავს იმ ბარიერებს, რომლებსაც ქალები აწყდებიან დაწინაურებისას. ეს
გულისხმობს, რომ მიუხედავად კვალიფიკაციისა, ქალებისთვის არსებობს
წინაღობების წყება, რომელიც მათ მუდმივად ქვემოთკენ ექაჩება და არ აძლევს
საშუალებას მაღალი რგოლის თანამდებობები დაიკავონ.

პატრიარქატი და მასკულინობა (30 წუთი)
პატრიარქალური სისტემა და ნორმები
პატრიარქალური ეწოდება სოციალურ სისტემას, რომელშიც მამაკაცურობა
პრივილეგირებულია. ასეთ საზოგადოებებში კაცებს უფრო მეტი ავტორიტეტი,
რესურსებზე წვდომა და ძალაუფლება აქვთ. პატრიარქალური ძალაუფლება
შეიძლება გამოვლინდეს, როგორც კერძო (ქალების სექსუალობის, შრომის,
რეპროდუქციის, გადაადგილების კონტროლი), ასევე საჯარო სფეროში (აბორტის
აკრძალვა, ქალების გამორიცხვა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებიდან და
ა.შ.).
პატრიარქალურ საზოგადოებაში ასევე არსებობს გაბატონებული წარმოდგენა და
ნორმა მასკულინობის შესახებ.მამაკაცებისთვისაც სავალდებულოა მასკულინობის
კონკრეტული,
პატრიარქალური
ნორმა,
რომლის
ვერშესრულების
ან
დარღვევისთვისაც მამაკაცები ისჯებიან (გარიყვა, მარგინალიზაცია).

ჰეგემონური მასკულინობა
ჰეგემონური მასკულინობა პატრიარქატის ლეგიტიმაციის მნიშვნელოვანი წყაროა.
ჰეგემონური მასკულინობის ცნება ეკუთვნის რეივინ კონელის, რომელიც
ახასიათებს სხვადასხვა ტიპის მასკულინობას და აკეთებს დაშვებას, რომ
მასკულინობები განსხვავდებიან საზოგადოებიდან საზოგადოებაში. კონელი ასევე
გვთავაზობს გარკვეულ იერარქიას მასკულინობებს შორის, რითიც გვეუბნება, რომ
მასკულინობის იდეალურ ტიპთან მიმართებით, როგორც ქალები, ასევე გარკვეული
ტიპის მასკულინობები დაქვემდებარებულ მდგომარეობაში არიან.
პატრიარქალურ
საზოგადოებებში
არსებობს
რწმენა
იმის
შესახებ,
რომ
მასკულინობის მხოლოდ ერთი და სწორი ტიპი არსებობს და მამაკაცები მუდმივად
ადარებენ საკუთარ თავს და სხვებს მასკულინობის ამ იდეალურ ტიპს. ისინი
ცდილობენ, საკუთარ თავსა და სხვებს იერარქიულ საფეხურზე მიუჩინონ ადგილი.
ჰეგემონური მასკულინობის წარმომადგენელები, ძირითადად, არარეალური
არსებები, ფილმის გმირები, პერსონაჟები არიან. ის, ვინც ფლობს ძალაუფლებას
(პატრიარქალურ სისტემაში), შორს არის მასკულინობის ამ წარმოსახვითი
ხატისგან, თუმცა, ეს არასოდესაა ამ ძალაუფლების განხორციელებისთვის
ბარიერი.

კითხვა განხილვისთვის:
რა
პატრიარქალური
ნორმა/ნორმები
არსებობს
მასკულინობისთვის? ჩამოთვალეთ და დაახასიათეთ.

დომინანტური

ქართული
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გენდერული მეინსტრიმინგის ინსტრუმენტები
წუთი) - საკითხები ფასილიტაციისთვის:

(1

საათი

და

30

რას ნიშნავს გენდერული მეინსტრიმინგი?
გენდერის ინტეგრაცია ან მეინსტრიმინგი პოლიტიკის შემუშავების პროცესში ეს
არის სტრატეგია, რომელმაც უნდა აქციოს ქალების, ისევე როგორც კაცების,
დამოკიდებულება და გამოცდილება განუყრელ კომპონენტად პოლიტიკის
შემუშავების,
განხორციელებისა
და
მონიტორინგის
პროცესში
პოლიტიკა
შეიძლება იყოს როგორც გენდერულად სპეციფიკური (მაგალითად, პოლიტიკა,
გენდერული
თანასწორობის
უზრუნველყოფისთვის
პარლამენტში)
ისე
გენდერულად ინტეგრირებული (მაგალითად, პოლიტიკა ბუნებრივი რესურსის
მენეჯმენტში, რომელიც მოიცავს ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებების სფეციფიკურ
ელემენტებს).
გენდერული
მეინსტრიმინგის
ინსტრუმენტებია
ცნობიერების ამაღლება; გენდერული ბიუჯეტირება;
გენდერული სტატისტიკა, ინდიკატორები და ა.შ.

გენდერული
გენდერული

აუდიტი;
ანალიზი,

კითხვა განხილვისთვის:
გენდერული
მეინსტრიმინგის
თვითმმართველობების დონეზე?

რა

საშუალებები

გვაქვს

ადგილობრივი

(შენიშვნა
ფასილიტატორისთვის:
ჯერ
დასვით
კითხვა
და
შემდეგ,
მონაწილეებთან ერთად გაარჩიეთ არსებული მეინსტრიმინგის საშუალებების
ეფექტიანობა კონკრეტული ტრენინგის კონტექსტიდან გამომდინარე)
გენდერული ანალიზი გენდერული მეინსტრიმინგის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია. ის
გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის შექმნის მნიშვნელოვანი ასპექტია,
ამიტომ დღეს მას განვიხილავთ დეტალურად.
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რა არის გენდერული ანალიზი?
რა არის გენდერული ანალიზი? (შენიშვნა ფასილიტატორისთვის: ჰკითხეთ
მონაწილეებს, რომ გიპასუხონ)
დეფინიცია:გენდერული ანალიზი ეს არის მექანიზმი, რომელსაც გენდერული
უთანასწორობა ზედაპირზე მთავარ საკითხად გამოაქვს. ეს არის სწავლება
გენდერულ იდენტობებს შორის განსხვავებებზე მათთან ასოცირებული
გენდერული
როლების
პირობებში,
მათი
მდგომარეობის,
საჭიროების,
მონაწილეობის დონის, რესურსებზე წვდომის, აქტივების კონტროლის და
გადაწყვეტილების
მიღების
ძალაუფლების
შესახებ.
(ეს
უკანასკნელი
განსხვავდება სხვადასხვა სოციალურ და პოლიტიკურ კონტექსტში).
გენდერული ანალიზი უთანასწორობის ძირითად მიზეზებს ავლენს და მიზნად
ისახავს არახელსაყრელ მდგომარეობაში მყოფთათვის უფრო მეტი თანასწორობის
მიღწევას პოლიტიკის ცვლილებით, რომელიც გენდერული ნორმების და როლების
უკეთეს გააზრებაზე იქნება დაფუძნებული. გენდერული ანალიზი ჩაქსოვილი უნდა
იყოს პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავების ყველა ეტაპზე არა როგორც დანამატი,
არამედ როგორც პროცესის განუყოფელი ნაწილი. გენდერული ასპექტის მუდმივი
ასახვა და ანალიზი განსხვავებულ სექტორებსა და კონტექსტში უზრუნველყოფს,
რომ გენდერული თანასწორობის მიღწევა დარჩეს პრიორიტეტულ საკითხად
მთელი პროცესის განმავლობაში.
გარკვეულ
შემთხვევებში
პოლიტიკისსაკითხებიგენდერულთემატიკაზეშეიძლებაიყოსკონცენტრირებული,მა
გრამ უმეტეს შემთხვევაში, გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული
საკითხების
რელევანტურობა
ან
გენდერული
შედეგები
პოლიტიკაში
თავდაპირველად აშკარა შეიძლება არ იყოს. მნიშვნელოვანია, რომ არც ერთ
შემთხვევაში არ მოხდეს უარის თქმა გენდერულ ანალიზზე ან/და არ მოხდეს
დაშვება, რომ პოლიტიკის დოკუმენტს არ აქვს გენდერული შედეგები. გენდერული
განზომილება
შეიძლება
გამოჩნდეს
მოგვიანებით,
როდესაც
გენდერული
ანალიზის და პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავების პროცესს დაასრულებთ.
კარგი პრაქტიკა - გენდერული თანასწორობის კუთხით გავლენებისა და
შედეგების მუდმივი შესწავლა პოლიტიკის შემუშავების სრულ პროცესში.
(შენიშვნა ფასილიტატორისთვის: სთხოვეთ მონაწილეებს დაასახელონ ისეთი
პოლიტიკის საკითხების მაგალითები, რომელთაც ერთი შეხედვით არ აქვთ
გენდერული შედეგი - მაგალითად, ჰესების მშენებლობა ან გარემოს დაბინძურება
და გენდერული ნიშნით ძალადობა). გენდერული ანალიზი შესაძლოა პროცესის
„გართულებად“ ჩანდეს, მაგრამ ის უბრალოდ სწორი ინსტრუმენტია ეფექტიანი
პოლიტიკის დასაგეგმად.
იდენტიფიკაცია: გენდერული ანალიზი ხელს უწყობს გენდერული განსხვავებებისა
და მრავალფეროვნების უკეთ გააზრებას.
მტკიცებულება: გენდერული ანალიზი განსხვავებული გენდერული იდენტობის
მქონე ადამიანებისთვის პოლიტიკის,პროგრამების და სერვისების აქტუალობას
და მათ გავლენაზე აგროვებს მტკიცებულებებს.
ეფექტურობა: გენდერული ანალიზის მექანიზმი შედეგების პროგნოზირებას
აუმჯობესებს და გაუთვალისწინებელ შედეგების მინიმუმამდე დაყვანას ახდენს.
მოქმედება: გენდერული ანალიზი პოლიტიკის/სერვისის ადრესატის მიერ მათ
უკეთ გაგებას და ეფექტური და სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღებას უწყობს
ხელს.
ჩართულობა:
გენდერული
ანალიზი
პოლიტიკასა
და
პროგრამების
განხორციელების დროს გენდერული უთანასწორობის გამოცდილების მქონე
ადამიანების
პროცესში
ჩართვას
უზრუნველყოფს,
რათა
მათთვის
უფრო
სამართლიანი სერვისების მიწოდება გახდეს შესაძლებელი.
სისტემა: გენდერული ანალიზი დაგეგმას,
შეფასებას და ანგარიშგებას აუმჯობესებს.

განხორცილებას,

მონიტორინგს,

ინოვაცია: გენდერული ანალიზი განსხვავებულ კითხვებს აჟღერებს, აზროვნების
ძველ გზებს ახალ გამოწვევებს უყენებს და ახალ პასუხებს კარნახობს.
ცხოვრების ხარისხი: გენდერული ანალიზი საბოლოოდ ყველა გენდერული
იდენტობის მქონე ადამიანის ცხოვრების ხარისხს აუმჯობესებს და ზრდის
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათ ჩართულობას.
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ვის სჭირდება გენდერული ანალიზი ?
გენდერული ანალიზის განხორციელება ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე
პოლიტიკის შექმნის პროცესში ჩართულ
ყველა მონაწილეს სჭირდება, როგორც მთავრობაში, ისე სამოქალაქო სექტორში.
როდის უნდა მოხდეს გენდერული ანალიზის გამოყენება?
გადამწყვეტია,
პოლიტიკის
შემუშავების
ყველაზე
ადრეული
ეტაპიდან
(პრობლემის იდენტიფიცირება) მოხდეს გენდერული ანალიზის გამოყენება.
გენდერული
ანალიზი
მთელი
პროცესის
განმავლობაში
სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, გენდერული ანალიზიდან გამომდინარე მიგნებები კი
ყველა ეტაპზე უნდა იყოს პოლიტიკის შექმნის პროცესში გათვალისწინებული

რამდენად აქტუალურია გენდერული ანალიზი
ძირითადი კითხვები რომელსაც გენდერული ანალიზის შედეგად უნდა უპასუხოთ,
შემდეგია:
როგორ გავლენას მოახდენს კონკრეტულ გეოგრაფიულ ერთეულში / სოციალურ
და კულტურულ რეალობაში არსებული გენდერული ნორმები პოლიტიკური
საკითხების შედეგების მიღწევაზე ?
როგორ
გავლენას
მოახდენს
მოცემული
პოლიტიკის
განხორციელების
პოტენციური შედეგები, განსხვავებული გენდერული იდენტობის მქონე
ადამიანებზე?
გენდერულ ურთიერთობების უფრო კონკრეტულად გააზრებისათვის, გენდერული
ანალიზის სამუშაო ჩარჩო ხშირად ირჩევს, რომ მოცემულ კონტექსტში სოციალურ
და კულტურულ ურთიერთობების სპეციფიკურ ასპექტებზე კონცენტრირდეს.
მნიშვნელოვანია შემდეგ ასპექტებზე კონცენტრირება:
რესურსებზე წვდომა და კონტროლი: აანალიზებს ვინ რას აკონტროლებს, ვინ
რა
გადაწყვეტილებას
იღებს
და
როგორ.
ის
მიმდინარე
გენდერულ
განსხვავებებს და/ან რესურსებზე წვდომას აანალიზებს - აქტივებზე (მიწა,
საცხოვრებელი სახლი), შემოსავალზე, სოციალური ბენეფიტებზე (სოციალური
დაზღვევა, პენსია), დასაქმებაზე (შრომის განაწილებაზე), საჯარო სერვისებზე
(ჯანმრთელობა, წყალი) და ტექნოლოგიებზე წვდომის კუთხით.
ძალაუფლება და გადაწყვეტილის მიღების პროცესი: აანალიზებს ადამიანების
შესაძლებლობას
გავლენა
მოახდინოს,
გააკონტროლოს
და
მიიღოს
ინდივიდუალური და საჯარო ძალაუფლება. იკვლევს ვინ აკონტროლებს
გადაწყვეტილების მიღების პროცესს საჯარო სფეროში, იკვლევს ქალთა
პოლიტიკური მონაწილეობის შეზღუდვის ფორმალურ თუ არაფორმალურ
მეთოდებს და განსაკუთრებით, რა ალტერნატიული მექანიზმები არსებობს
ქალთა ჩართულობისთვის. ეს ასპექტი ასევე მიმართულია ქალთა და გოგონათა
თავისუფალი გადაადგილების, დროის, რესურსების და განსაკუთრებით,
არჩევანის კონტროლის საკითხების მოცვაზე.
უფლებები და სტატუსი: ეს ასპექტი მოიცავს შეფასებას თუ როგორი აღქმადობა
და დამოკიდებულება არსებობს ქალისა და კაცის მიმართ ყოველდღიურ
ურთიერთობებში,
და
ფორმალურ
კანონმდებლობასა
და
სასამართლო
სისტემაში, მათ შორის მემკვიდრეობაზე, სექსუალურ და რეპროდუქციულ
ჯანმრთელობასა და უფლებებზე, დასაქმების პრაქტიკაზე და ა.შ.
პრაქტიკა და მონაწილეობა: აანალიზებს თუ როგორ გავლენას ახდენს
სტერეოტიპული გენდერული როლები განსხვავებული გენდერული იდენტობის
მქონე ადამიანების ქცევაზე, განსაკუთრებით, პოლიტიკურ პროცესებში ან
სერვისის მიღების კუთხით ჩართულობის საკითხებში.
ცოდნა, რწმენა და აღქმა: მნიშვნელოვანია, თუ რა ტიპის ცოდნა და
ინფორმაცია აყალიბებს გენდერულ იდენტობებს და განსხვავებულ ქცევას
ყოველდღიურ
ცხოვრებაში.
განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანი
ხდება
ამ
ასპექტისთვის მედია საშუალებების ანალიზი, სწორი რეპრეზენტაცია და
განათლების საკითხები.
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ყველა ამ ასპექტის საფუძველი, მოცემულ კონტექსტში, გენდერული ურთიერთობის
და ნორმების კოპლექსურობის გააზრებაა, როგორ შეიძლება მათ შეაფერხონ ან
პირიქით ხელი შეუწყონ პოლიტიკის შედეგებს და როგორ უნდა იყოს მიმართული
ეს
ურთიერთობები
პროაქტიულად
პოლიტიკის
განვითარებასა
და
იმპლემენტაციაში. პოლიტიკის საკითხიდან გამომდინარე გენდერული ანალიზი
შეიძლება სხვადასხვანაირად გამოიყურებოდეს და პოლიტიკური თემიდან
გამომდინარე
ზოგიერთი
ასპექტი
უფრო
მეტად
ან
ნაკლებად
იქნება
რელევანტური.
ინფორმირებული გადაწყვეტილების მისაღებად, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია,
დაინტერესებული მხარეების და განსხვავებული გამოცდილების მქონე პირების
(შშმ პირები, სოფლად მცხოვრები ქალები, კონფლიქტით დაზარალებული პირები
- გააჩნია ვის ეხება პოლიტიკის დოკუმენტი რომლის გენდერულ ანალიზსაც
ვახორციელებთ)ჩართულობა, საჭირო მონაცემების შეგროვებისთვის.

რა
არის
ინტერსექციურობა
და
როგორ
ინტერსექციური პოლიტიკის დოკუმენტი?

უნდა

შევქმნათ

ინტერსექციურობა არის მეთოდოლოგიური ინსტრუმენტი, რომელიც პირველად
ქიმბერლი ქრენშოუმ, შავკანიანმა ფემინისტმა იურისტმა გააჟღერა, როდესაც
თქვა,
რომ
შავკანიანი
ძალადობის
მსხვერპლი
ქალების
გამოცდილება
განსხვავდება ზოგადად ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და შავკანიანების
პრობლემებისაგან, ის ინტერსექციურია და კონკრეტულ, ახალ სამუშაო ჯგუფს
წარმოშობს,
რომელსაც,
შედეგის
მისაღწევად,
კონკრეტული
სტრატეგიით
სჭირდებათ გენდერული და რასისტული ჩაგვრის შედეგებისგან თავის დაღწევა.
ინტერსექციურობა ჩაგვრის სხვადასხვა გამოხატულების ერთად დანახვის უნარია,
რომელიც სპეციალურ ცოდნას გვაძლევს კონკრეტული პრობლემის არსის შესახებ
და რომელიც საშუალებას გვაძლევს სხვადასხვა ჯგუფების სპეციალური
საჭიროებები გავაცნობიეროთ და მათი გადაჭრისაკენ სპეციალური ღონისძიებები
მივმართოთ.

ჯგუფური სავარჯიშო:
ვინ შეიძლება იყვნენ ასეთი ჯგუფები? რა სპეფიციური მახასიათებლები/
პრობლემები/საჭიროებები შეიძლება ჰქონდეთ მათ რომელიც გენდერული
მეინსტრიმინგის ჩვეულებრივი ინსტრუმენტებით არ იქნება დაფარული?
გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის შემუშავება: (1 საათი, 15 წუთი)
ფასილიტატორის სალაპარაკო საკითხები:
პოლიტიკის წარმოების ძირითადი ელემენტების განხილვა:
რა არის პოლიტიკა? ( შენიშვნა ფასილიტატორისთვის: ჰკითხეთ მონაწილეებს,
რომ გიპასუხონ)
პოლიტიკა არის სამოქმედო გეგმა ან პრიციპების ერთობლიობა, რომელიც მიიღო
მთავრობამ ან სხვა ინსტიტუციამ,რომელიც განსაზღვრავს გადაწყვეტილებებს და
პროცედურებს.
რა არის პოლიტიკის მაგალითი? ( ფასილიტატორის შენიშვნა: თხოვეთ
მონაწილეებს უპასუხონ. თუ არ არის პასუხი, მიეცით მაგალითი კოტექსტიდან
გამომდინარე)

პოლიტიკის შექმნის პროცესი;
ფაზა 1: პრობლემის იდენტიფიკაცია
პირველი ფაზა პრობლემის განსაზღვრა და გენდერული ანალიზის
გამოყენებით მათი გადაწყვეტის გზების წინასწარი იდენტიფიცირება.

ჩარჩოს

ფაზა 2: პოლიტიკის შემუშავება
მეორე
ეტაპი
თქვენი
პრობლემების
გადაწყვეტის
გზების
განსაზღვრაა,
დამატებითი ანალიზის და მონაცემთა შეგროვების მეშვეობით და ამ მიგნებებზე
დაფუძნებით,
პოლიტიკის
გაუმჯობესებაზე
ორიენტირებული
პოლიტიკის
მონახაზის ან რეკომენდაციების შექმნა.
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ფაზა 3: პოლიტიკის მიღება
მესამე ფაზა ეს არის პოლიტიკის მიღებისთვის ან მისი შეცვლისთვის
მოკავშირეების მობილიზაციის საშუალებით
ადვოკატირება, თქვენი გზავნილის შექმნა და კომუნიკაციის სტრატეგიის
შემუშავება.

ფაზა 4: განხორციელება და ზედამხედველობა
მეოთხე ფაზა არის პოლიტიკის ქმედებაში მოყვანა და პროგრესის მონიტორინგი
მიმდინარე აქტივობების მონაცემთა შეგროვებით, რათა გაანალიზებულ იქნას
მიღწეულია თუ არა პირველ ეტაპზე დასახული მიზნები, რა გავლენა მოახდინა
პოლიტიკის განხორციელებამ სამიზნე ჯგუფებზე ან სხვა პირებზე.

ვინ რა როლს ასრულებს პოლიტიკის შემუშავების პროცესში?
პოლიტიკის შექმნაში მონაწილეობას იღებენ გარე და შიდა აქტორები. შიდა
აქტორებად მოიაზრებიან პოლიტიკოსები,არჩეული თანამდებობის პირები და
სამთავრობო ინსტიტუტები, რომლებიც პირდაპირ არიან ჩართულები პოლიტიკის
განვითარებასა და განხორცილებაში.
გარე აქტორები ძირითადად გულისხმობს არასამთავრობო ორგანიზაციებს
(საერთაშორისო ან ადგილობრივი), მედიას, აკადემიურ წრეებს და სხვა
პარტნიორებს, რომელიც არ არიან მთავრობის ან რომელიმე ინსტიტუციის ნაწილი,
მაგრამ ისინი თამაშობენ მნიშვნელოვან როლს. გარე და შიდა აქტორების როლები
იცვლება მთელი პროცესის განმავლობაში და უფრო დეტალურად შემდეგ
მოდულებში იქნება განხილული. (ამ ტრენინგის მიზნისთვის, ჩვენ განვიხილავთ
გარე აქტორებს, როგორც სამოქალაქო საზოგადოებას)

მთავრობა:
- კონსულტაცია ყველა მხარესთან
- კვლევების შეგროვება
- პოლიტიკის შემუშავება
- პოლიტიკის მიღებისთვის ადვოკატირება - პოლიტიკის მიღება
- პოლიტიკის შესრულება
- პოლიტიკის განხორციელების პროგრესის გაზომვა და საჭიროების შემთხვევაში
მისი გადახედვა

სამოქალაქო საზოგადოება:
- გამოცდილების გაზიარება და პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში ან მის ცვლილებაში
საკუთარი წვლილის შეტანა - პოლიტიკის შემუშავებლებთან შეხვედრების
მოძიება და მათი დაკავშირება სოციალურ ჯგუფებთან
- ჭკვიანური ადვოკატირების კამპანიის შემუშავება პოლიტიკის მიღებისთვის
- პოლიტიკის განხორციელების მიმდინარეობის და შედეგების მონიტორინგი
სავარჯიშო: ფასილიტატორი მონაწილეებს ყოფს 4 ჯგუფად, აძლევს მათ
პოლიტიკის შექმნის პროცესში სხვადასხვა აქტორების როლს (არასამთავრობო
ორგანიზაცია, ადგილობრივი მთავრობა, დამოუკიდებელ აქტივისტთა ჯგუფი, ა.შ)
და ავალებს პოლიტიკის შექმნის სხვადასხვა პროცესში ჩართულობას - მაგ. ერთ
ჯგუფს ევალება პრობლემის იდენტიფიცირება, მეორეს აღსრულების გეგმის
გაწერა, მესამეს ადვოკატირების გეგმის გაწერა. პროცესში მონაწილეები უნდა
მიხვდნენ რომ აუცილებელია ერთმანეთთან თანამშრომლობა. ბოლოს პოლიტიკის
შექმნის პროცესების გათვალისწინებით ყველა ჯგუფი აკეთებს პრეზენტაციას
(ჯერ იწყებს ის გუნდი ვისაც ევალებოდა პრობლემის იდენტიფიცირება), აღწერს
პროცესს და თუ ეს პროცესი თანმიმდევრულია, ესეიგი ჯგუფმა წარმატებით
იმუშავა. თუ აცდენებია, ფასილიტატორი მონაწილეებს აძლევს უკუკავშირს.
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როგორია გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის დოკუმენტი?
გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკა ითვალისწინებს ყველა გენდერული
იდენტობის მქონე ადამიანის ინტერესებსა და საჭიროებებს. ეს არის ინკლუზიური
პოლიტიკა, რომელიც მოიაზრებს პოლიტიკურ ჩარჩოში ქვე-ჯგუფების უნიკალურ
საჭიროებებს (მაგალითად ახალგაზრდები, მოხუცები, არა-ბინარული პირები,
განსხვავებული
სექსუალური
ორიენტაციის
მქონე
პირები,
შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირები, ინტერსექსი ადამიანები, ტრანსგენდერები,
ადგილობრივი მაცხოვრებლები, და ა.შ.) ის ცნობს, რომ მაგალითად ახალგაზრდა
სისგენდერ
ქალს
შეიძლება
ჰქონდეს
განსხვავებული
საჭიროებები
და
ინტერესები, ვიდრე მაგალითად ახალგაზრდა ტრანსგენდერ კაცს ან სოფლად
მცხოვრებ მარტოხელა ქალს.
გენდერული პოლიტიკის სხვადასხვა კლასიფიკაცია არსებობს, მაგრამ საბოლოო
მიზანია
გენდერულად
გადააზრებული
პოლიტიკის
შექმნა.
გენდერული
კომპონენტის ინტეგრაცია ან მეინსტრიმინგი პოლიტიკის შემუშავების პროცესში
ეს არის სტრატეგია, რომელმაც უნდა აქციოს ქალების, ისევე როგორც კაცების,
დამოკიდებულება
და
გამოცდილება
განუყრელ
ნაწილად
პოლიტიკის
შემუშავებაში, განხორციელებაში, მონიტორინგსა და შეფასებაში.
ქალებს და კაცებს ხშირად განსხვავებული უფლებები და კულტურული სტატუსი
აქვთ და ეს განაპირობებს განსხვავებულ წვდომას რესურსების კონტროლზე,
სერვისებზე თუ გადაწყვეტილების მიღების ძალაუფლებაზე. ამიტომ არის
მნიშვნელოვანი პოლიტიკის შექმნის ყველა ფაზის დროს ეს განსხვავებები იყოს
ადეკვატურად ასახული და მთელი პროცესის პერიოდში განიხილებოდეს
გენდერული საკითხები.
გენდერულად პასუხისმგებლიანმა პოლიტიკას შეუძლია შექმნას გენდერული
თანასწორობა საზოგადოებაში. პოლიტიკა შეიძლება იყოს როგორც გენდერულად
სპეციფიკური
(მაგალითად,
პოლიტიკა,
გენდერული
თანასწორობის
უზრუნველყოფისთვის
პარლამენტში)
ისე
გენდერულად
ინტეგრირებული
(მაგალითად, პოლიტიკა ბუნებრივი რესურსის მენეჯმენტში, რომელიც მოიცავს
ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებების სფეციფიკურ ელემენტებს).

პოლიტიკის გენდერული კლასიფიკაცია
გენდერულად ბრმა პოლიტიკა:
ის არ აღიარებს გასნხვავებული გენდერული იდენტობის მქონე პირების
განსხვავებულ საჭიროებებს. გენდერულად ბრმა პოლიტიკა, როგორც წესი
გამორიცხავს ან არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს ქალებს და სხვა
მოწყვლად ჯგუფებს რადგან მორგებულია სისგენედერი ჰეტეროსექსუალი
საშუალო ასაკის შესაძლებლობების მქონე კაცის ინტერესებზე.
გენდერულად
ნეიტრალური
პოლიტიკა:
ის
მუშაობს
რესურსების
და
პასუხისმგებლობების არსებული გენდერული დაყოფის ფარგლებში. ამასთან, მან
შეიძლება შეინარჩუნოს არსებული გენდერული უთანასწორობა ან განსხვავებული
გავლენა მოახდინოს ქალზე და კაცზე. გენდერულად ნეიტრალური პოლიტიკა არ
წარმოშობს თვითმყოფად გენდერულ თანასწორობას და ხშირად განიხილება,
როგორც გენდერულად ბრმა.

გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკა:
პოლიტიკის ეს ტიპი ცნობს, რომ პოლიტიკის შექმნის პროცესში ჩართულობის
ბუნება ხშირად განპირობებულია გენდერული ურთიერთობებით, რაც ხდის
ჩართულობას განსხვავებულს და ხშირად უთანასწოროს; და რომ შესაბამისად
სხვადასხვა გენდერული იდენტობის მქონე ადამიანებს აქვთ განსხვავებული
საჭიროებები, ინტერესები და პრიორიტეტები, რომელიც ხშირად ეწინააღმდეგება
სისგენდერი ჰეტეროსექსუალი კაცების ინტერესს. გენდერულად სპეციფიკური და
გენდერულად გადანაწილებული პოლიტიკა გამოიყოფა ამ კატეგორიაში. კერძოდ
:

გენდერულად სპეციფიკური პოლიტიკა:

იყენებს გენდერულ განსხვავებებზე არსებულ ცოდნას მოცემულ კონტექსტში, რომ
უპასუხოს განსხვავებულ გენდერულ საჭიროებებს; ის მუშაობს რესურსების და
პასუხისმგებლობების არსებულ დაყოფის ფარგლებში.

გენდერული გადანაწილების პოლიტიკა:
მიზნად
ისახავს
გარდაქმნას
არსებული
ძალაუფლების
და
რესურსების
გადანაწილება, რომ შექმნას უფრო დაბალანსებული ურთიერთობები ქალებსა და
კაცებს შორის, სტრატეგიულ ინტერესებზე დაყრდნობით.
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როგორია გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის დოკუმენტი?
გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკა ითვალისწინებს ყველა გენდერული
იდენტობის მქონე ადამიანის ინტერესებსა და საჭიროებებს. ეს არის ინკლუზიური
პოლიტიკა, რომელიც მოიაზრებს პოლიტიკურ ჩარჩოში ქვე-ჯგუფების უნიკალურ
საჭიროებებს (მაგალითად ახალგაზრდები, მოხუცები, არა-ბინარული პირები,
განსხვავებული
სექსუალური
ორიენტაციის
მქონე
პირები,
შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირები, ინტერსექსი ადამიანები, ტრანსგენდერები,
ადგილობრივი მაცხოვრებლები, და ა.შ.) ის ცნობს, რომ მაგალითად ახალგაზრდა
სისგენდერ
ქალს
შეიძლება
ჰქონდეს
განსხვავებული
საჭიროებები
და
ინტერესები, ვიდრე მაგალითად ახალგაზრდა ტრანსგენდერ კაცს ან სოფლად
მცხოვრებ მარტოხელა ქალს.
გენდერული პოლიტიკის სხვადასხვა კლასიფიკაცია არსებობს, მაგრამ საბოლოო
მიზანია
გენდერულად
გადააზრებული
პოლიტიკის
შექმნა.
გენდერული
კომპონენტის ინტეგრაცია ან მეინსტრიმინგი პოლიტიკის შემუშავების პროცესში
ეს არის სტრატეგია, რომელმაც უნდა აქციოს ქალების, ისევე როგორც კაცების,
დამოკიდებულება
და
გამოცდილება
განუყრელ
ნაწილად
პოლიტიკის
შემუშავებაში, განხორციელებაში, მონიტორინგსა და შეფასებაში.
ქალებს და კაცებს ხშირად განსხვავებული უფლებები და კულტურული სტატუსი
აქვთ და ეს განაპირობებს განსხვავებულ წვდომას რესურსების კონტროლზე,
სერვისებზე თუ გადაწყვეტილების მიღების ძალაუფლებაზე. ამიტომ არის
მნიშვნელოვანი პოლიტიკის შექმნის ყველა ფაზის დროს ეს განსხვავებები იყოს
ადეკვატურად ასახული და მთელი პროცესის პერიოდში განიხილებოდეს
გენდერული საკითხები.
გენდერულად პასუხისმგებლიანმა პოლიტიკას შეუძლია შექმნას გენდერული
თანასწორობა საზოგადოებაში. პოლიტიკა შეიძლება იყოს როგორც გენდერულად
სპეციფიკური
(მაგალითად,
პოლიტიკა,
გენდერული
თანასწორობის
უზრუნველყოფისთვის
პარლამენტში)
ისე
გენდერულად
ინტეგრირებული
(მაგალითად, პოლიტიკა ბუნებრივი რესურსის მენეჯმენტში, რომელიც მოიცავს
ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებების სფეციფიკურ ელემენტებს).

პოლიტიკის გენდერული კლასიფიკაცია
გენდერულად ბრმა პოლიტიკა:
ის არ აღიარებს გასნხვავებული გენდერული იდენტობის მქონე პირების
განსხვავებულ საჭიროებებს. გენდერულად ბრმა პოლიტიკა, როგორც წესი
გამორიცხავს ან არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს ქალებს და სხვა
მოწყვლად ჯგუფებს რადგან მორგებულია სისგენედერი ჰეტეროსექსუალი
საშუალო ასაკის შესაძლებლობების მქონე კაცის ინტერესებზე.
გენდერულად
ნეიტრალური
პოლიტიკა:
ის
მუშაობს
რესურსების
და
პასუხისმგებლობების არსებული გენდერული დაყოფის ფარგლებში. ამასთან, მან
შეიძლება შეინარჩუნოს არსებული გენდერული უთანასწორობა ან განსხვავებული
გავლენა მოახდინოს ქალზე და კაცზე. გენდერულად ნეიტრალური პოლიტიკა არ
წარმოშობს თვითმყოფად გენდერულ თანასწორობას და ხშირად განიხილება,
როგორც გენდერულად ბრმა.

გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკა:
პოლიტიკის ეს ტიპი ცნობს, რომ პოლიტიკის შექმნის პროცესში ჩართულობის
ბუნება ხშირად განპირობებულია გენდერული ურთიერთობებით, რაც ხდის
ჩართულობას განსხვავებულს და ხშირად უთანასწოროს; და რომ შესაბამისად
სხვადასხვა გენდერული იდენტობის მქონე ადამიანებს აქვთ განსხვავებული
საჭიროებები, ინტერესები და პრიორიტეტები, რომელიც ხშირად ეწინააღმდეგება
სისგენდერი ჰეტეროსექსუალი კაცების ინტერესს. გენდერულად სპეციფიკური და
გენდერულად გადანაწილებული პოლიტიკა გამოიყოფა ამ კატეგორიაში. კერძოდ
:

გენდერულად სპეციფიკური პოლიტიკა:

იყენებს გენდერულ განსხვავებებზე არსებულ ცოდნას მოცემულ კონტექსტში, რომ
უპასუხოს განსხვავებულ გენდერულ საჭიროებებს; ის მუშაობს რესურსების და
პასუხისმგებლობების არსებულ დაყოფის ფარგლებში.

გენდერული გადანაწილების პოლიტიკა:
მიზნად
ისახავს
გარდაქმნას
არსებული
ძალაუფლების
და
რესურსების
გადანაწილება, რომ შექმნას უფრო დაბალანსებული ურთიერთობები ქალებსა და
კაცებს შორის, სტრატეგიულ ინტერესებზე დაყრდნობით.

20

2
გენდერი და
შეზღუდული
შესაძლებლობები
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*ტრენინგის მეორე დღესთან დაკავშირებული პრეზენტაციის
სლაიდები
და
შეფასების
ტესტები
იხილეთ
თანდართული(დანართი N2.1, N2.2)
ნაწილი
I:
შეზღუდული
პრინციპები (95 წუთი)

შესაძლებლობა

-

მიდგომები

და

გონებრივი იერიში: რა არის შეზღუდული შესაძლებლობა (10 წთ)
ფლიპჩარტის დაფაზე ტრენერი ხატავს წრეს და წრის შიგნით წერს „შეზღუდული
შესაძლებლობა“. წრის გარეთ ტრენერი წერს ყველა იმ ასოციაციას, რომელიც
მონაწილეებს უჩნდებათ შეზღუდულ შესაძლებლობასთან დაკავშირებით.

აქტიური ლექცია: შეზღუდული შესაძლებლობა: მიდგომები და
პრინციპები (15 წთ)
ტრენერი განმარტავს შეზღუდული შესაძლებლობის ფორმებს და გამოხატვის
ხარისხებს;
შესაბამის
ლექსიკას
და
ტერმინოლოგიას;
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებულ სამედიცინო, სოციალურ,
საქველმოქმედო და უფლებადაცვით მიდგომებს; სეგრეგაციულ, ინტეგრაციულ და
ინკლუზიურ პრინციპებს

ჯგუფში მუშაობა:
მითები და რეალობა
ქალების შესახებ(25 წთ)

შეზღუდული

შესაძლებლობის

მქონე

ტრენერი მონაწილეებს ყოფს 3-4 ჯგუფად. თითოეულ ჯგუფს აქვს დებულებები,
რომელიც
უკავშირდება
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
ქალებს.
მონაწილეები მსჯელობენ, წარმოდგენილი დებულებებიდან რომელი მიეკუთვნება
მითს და რომელი რეალურ ფაქტს. ყოველი მომდევნო დებულების განხილვამდე,
ტრენერი აჯამებს დისკუსიას და აძლევს მონაწილეებს შესაბამის განმარტებებს
შეზღუდული შესაძლებლობის გენდერულ ასპექტებზე.
1. თუ
ადამიანს
შეზღუდული
შესაძლებლობა
აქვს,
მთავარი
პრობლემა
არაადაპტირებული გარემოა და მის სქესს მნიშვნელობა არ აქვს;
2. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების და კაცების დასაქმების
მაჩვენებლები თანაბარია;
3. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების და კაცების განათლების
მაჩვენებლები თანაბარია;
4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონები და ქალები უფრო ხშირად
ცხოვრობენ სიღარიბეში ვიდრე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე კაცები
5. შეზღუდული შესაძლებლობის მამაკაცები უფრო ხშირად ქორწინდებიან ვიდრე
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები;
6. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები 10-ჯერ უფრო ხშირად ხდებიან
ძალადობის ობიექტები ვიდრე ტიპური განვითარების მქონე ქალები;
7. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები იძულებითი სტერილიზაციის,
აბორტისა და კონტრაცეფციის მაღალი რისკის ქვეშ იმყოფებიან

შემთხვევის ანალიზი:
დისკრიმინაცია მრავალი ნიშნით/ჯვარედინი დისკრიმინაცია (30
წთ)
ტრენერი ყოფს მონაწილეებს 3-4 ჯგუფად, თითოეულ ჯგუფი განიხილავს
შემთხვევას, რომელიც წარმოადგენს ინტერსექციური დისკრიმინაციის მაგალითს.
მას შემდეგ, რაც მონაწილეები წარადგენენ მცირე პრეზენტაციებს, ტრენერი
აკეთებს შეჯამებას და აკავშირებს წარმოდგენილ მიზეზებს შესაბამისი ჯგუფის
გამოცდილებასთან (ახალგაზრდა; ბოშა; ქალი; შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე
პირი).
ტრენერი
აძლევს
მონაწილეებს
განმარტებას
ჯვარედინი
დისკრიმინაციის შესახებ.
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შემთხვევის ანალიზი:
მარია 23 წლის ბოშა ქალია, რომელსაც ზომიერად გამოხატული შეზღუდული
შესაძლებლობა აქვს. მარია არასდროს ყოფილა ქორწინებაში და არც შვილები
ყავს. მას პროფესიული განათლება აქვს მიღებული, თუმცა უკანასკნელი წლების
მანძილზე, უშედეგოდ ცდილობდა სამსახურის დაწყებას.
განიხილეთ ჯგუფში ყველა ის შესაძლო მიზეზი, რაც შესაძლოა პოტენციური
დამსაქმებლის მხრიდან გამხდარიყო მარიასთვის სამსახურის შეთავაზებაზე
უარის თქმის მიზეზი.

აქტიური ლექცია: საკანონმდებლო და პოლიტიკური ჩარჩო.
(15 წთ)
ტრენერი მიმოიხილავს იმ ძირითად სამართლებრივ და პოლიტიკურ დოკუმენტებს,
რომელიც
უკავშირდება
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
ქალებს.
ინტერექციული ანალიზი / ეკონომიკური გაძლიერება შემთხვევის განხილვა:
ინტერსექციული

ანალიზი(45 წთ)
ტრენერი ყოფს მონაწილეებს 3 ჯგუფად. თითოეული ჯგუფი განიხილავს ერთ
შემთხვევას და წარმოადგენს მცირე პრეზენტაციებს ბარათებში დასმულ
კითხვებთან დაკავშირებით. პრეზენტაციების დასრულების შემდეგ, ტრენერი
ჯგუფთად
ერთად
განიხილავს
თითოეული
შემთხვევის
საერთო
და
განმასხვავებელ ნიშნებს და აძლევს მონაწილეებს განმარტებას ინტერსექციული
ანალიზის უპირატესობასთან დაკავშირებით.

შემთხვევა #1
ანა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონექალია, რომელსაც სურს, რომ საკუთარი
მცირე ბიზნესი დაიწყოს. ამ მიზნით, ანა აპირებს მიმართოს კონკრეტულ ბანკს
ბიზნეს სესხის მოთხოვნით.
რა წინააღმდეგობები შეიძლება შეხვდეს ანას?
რაშეიძლებაგააკეთოს სახელმწიფომ ამ წინააღმდეგობების დაძლევისთვის?

შემთხვევა #2
ანა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონექალია. იგი მაღალმთიანი რეგიონის ერთერთ სოფელში ცხოვრობს და სურს, რომ საკუთარი მცირე ბიზნესი დაიწყოს. ამ
მიზნით, ანა აპირებს მიმართოს კონკრეტულ ბანკს ბიზნეს სესხის მოთხოვნით.
რა წინააღმდეგობები შეიძლება შეხვდეს ანას?
რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ ამ წინააღმდეგობების დაძლევისთვის?

შემთხვევა #3
ანა ეთნიკურად აზერბაიჯანელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალია. იგი
მაღალმთიანი რეგიონის ერთ-ერთ სოფელში ცხოვრობს და სურს, რომ საკუთარი
მცირე ბიზნესი დაიწყოს. ამ მიზნით, ანა აპირებს მიმართოს კონკრეტულ ბანკს
ბიზნეს სესხის მოთხოვნით.
რა წინააღმდეგობები შეიძლება შეხვდეს ანას?
რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ ამ წინააღმდეგობების დაძლევისთვის?

ვიდეო ჩვენება/დისკუსია: ინტერსექციულობა(15 წთ)
ტრენერი
მონაწილეებს
აჩვენებს
ვიდეოს,რომელიც
განსაზღვრავს
ინტერსექციულობის ძირითად არსს კონკრეტულ მაგალითებზე დაყრდნობით.
ვიდეო ჩვენების დასრულების შემდეგ, ტრენერი მონაწილეებთან ერთად
განიხილავს ვიდეოში გადმოცემულ სხვადასხვა გამოცდილებას და იმ მიდგომებს,
რომელთა დანერგვით ნაკლებად პრივილეგირებულ ჯგუფებს შეუძლიათ სხვათა
თანასწორად ისარგებლონ საკუთარი უფლებებით.
ვიდეო ხელმისაწვდომია ბმულზე:
https://www.youtube.com/watch?v=w6dnj2IyYjE&feature=emb_logo
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გონებრივი იერიში:
ეკონომიკური ძალადობა/ეკონომიკური გაძლიერება(15 წთ)
ფლიპჩარტის დაფაზე ტრენერი ხატავს 2 წრეს. პირველ წრეში ტრენერი წერს
„ეკონომიკური ძალადობა“, მეორე წრეში „ეკონომიკური გაძლიერება“. წრის გარეთ
ტრენერი წერს ყველა იმ ასოციაციას, რომელიც მონაწილეებს უჩნდებათ
აღნიშნულ ტერმინებთან დაკავშირებით.

აქტიური ლექცია:
აქტიური ლექცია/დისკუსია:
ბარიერები
შეზღუდული
შესაძლებლობის
ეკონომიკური გაძლიერებისთვის(20 წთ)

მქონე

ქალების

დისკუსიის დამხმარე კითხვების მეშვეობით, ტრენერი მონაწილეებთან ერთად
განიხილავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების წინაშე არსებულ
ბარიერებს
ინკლუზიური
განათლების
და
ეკონომიკური
გაძლიერების
მიმართულებით.

ინკლუზიური მონაწილება / ინკლუზიური გადაწყვეტილება
ჯგუფში მუშაობა: ინკლუზიური მონაწილეობა (70 წთ)
ტრენერი ყოფს მონაწილეებს 4 ჯგუფად. თითოეულ ჯგუფს აქვს განსხვავებული
როლი (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა ორგანიზაცია; ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანო; ქალთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო
ორგანიზაცია; ახალგაზრდული ორგანიზაცია;). მათი დავალებაა, ხელი შეუწყონ
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
გოგონების/ქალების
გაძლიერებას
სხვადასხვა კუთხით. ჯგუფში მუშაობის დასრულების შემდეგ თითოეული ჯგუფი
წარადგენს პრეზენტაციას. ტრენინგის დანარჩენი მონაწილეები ამატებენ
წარმოდგენილ პრეზენტაციებს მიზნის მისაღწევად განსაზღვრულ ნაბიჯებს,
ბარიერებს და მათი დაძლევის გზებს.

25

აქტიური ლექცია:
ინკლუზიური გადაწყვეტილების მიღება (20 წთ)
ტრენერი წარადგენს პრეზენტაციას ინკლუზიური გადაწყვეტილების მიღების
პროცესზე, ინკლუზიური პროექტების დაგეგმვის და შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე
ქალების
გადაწყვეტილების
მიღების
პროცესში
ჩართულობასთან
დაკავშირებულ სხვადასხვა ასპექტებზე.
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3
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტი:
არსებული პრაქტიკა
და შესავალი
გენდერულად
მგრძნობიარე
ბიუჯეტირებაში
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შესავალი
ეს გზამკვლევი ემსახურება გავიგოთ, როგორ ხდება ადგილობრივი თვითმმართველი
ორგანოს ბიუჯეტის ფორმირება. დავინახოთ, რა პრაქტიკას იყენებენ საქართველოში.
როგორ, რა ვადებში და ვინ არის ბიუჯეტის ფორმირების, აღსრულების და მონიტორინგის
პროცესში ჩართული.
მნიშვნელოვანია, გავიგოთ ბიუჯეტირების ძირითადი პრინციპები და გავიაზროთ
არსებული პრაქტიკის ცვლილების აუცილებლობა იმისთვის, რომ ბიუჯეტირების
პროცესი გახდეს გენდერულად სენსიტიური.
ჩვენი საბოლოო მიზანია, არსებული პრაქტიკის ტრანსფორმაცია გენდერულად
მგრძნობიარე ბიუჯეტირების პროცესამდე, რათა მივაღწიოთ ქალების პოზიციების
გაძლიერებას საზოგადოებაში, რაც საბოლოო ჯამში ემსახურება კეთილდღეობის
გაზრდას და საზოგადოების ყველა წევრისთვის ღირსეული და ხარისხიანი ცხოვრების
წესის უზრუნველყოფას.
ბიუჯეტის ფორმირების პროცესი როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე არის
ნეიტრალური და ძირითადად არ გამოყოფს მხარეს, რომელიც იღებს ბენეფიტს.
ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი დამოკიდებულია იმ პრიორიტეტებზე და არჩევანზე,
რომელსაც საბოლოო ჯამში გავლენა აქვს კაცის და ქალის ცხოვრებაზე.
ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი და ზოგადად გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირების
კონცეფცია არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას
ქალისა და კაცის ინტერესები გათვალისწინებული იყოს დაგეგმვის და მთლიანად
ბიუჯეტირების პროცესში.
სწორედ
ამიტომ,
GRB
არის
საშუალება
რომელსაც
მივყავართ
გენდერული
თანასწორობისკენ და ემსახურება ქალთა უფლებების დაცვას, განსაკუთრებით კი ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას.
UN women კონცეფციის მიხედვით, გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირების საბოლო
მიზანია ქვეყანას ჰქონდეს და ახორციელებდეს ბიუჯეტს, რომელიც ითვალისწინებს
როგორც კაცის, ასევე ქალის, ბიჭისა და გოგოს საჭიროებებს. აქ საუბარია, რამდენად
სწორად ხდება რესურსების ალოკაცია - სწორად დგება პრიორიტეტების დასახვა და
გადაწყვეტილების მიღება.
ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი ემსახურება იმის დადგენას, რომ ნეიტრალური
მიდგომები არათანაბარ პირობებში ამყოფებს ქალებს და ამას აქვს მრავლობითი
მიზეზი. საგულისხმოა, რომ ქალებს აქვთ სხვა საჭიროებები, ინტერესები და
პრიორიტეტები, რისი რეფლექსიაც სამწუხაროდ არ ხდება. ამ მიდგომას აქვს აგრეთვე
უფრო ფართო მნიშვნელობაც სოციალური კაპიტალის შენების პროცესში და
მნიშვნელოვანია, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს მარგინალიზებულ
ჯგუფებს.
მუნიციპალურ დონეზე ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი რამდენიმე კომპოტენტისგან
შედგება:
ანალიზი შესაძლებელია რომ მოხდეს ბიუჯეტის შემოსავლების, გადასახადების და
დაბეგვრის სისტემის გათვალისწინებით. თუმცა, ეს ნაწილი ნაკლებ მნიშვნელოვანია,
განსაკუთრებით მუნიციპალურ დონეზე. ამიტომ, ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის
განაწილება იქნება ჩვენი ფოკუსი და გამოვყოფთ რამდენიმე მნიშვნელოვან
მიმართულებას:
1. სფეროებისმიხედვითბიუჯეტისგანაწილებადაიმისდადგენა,არის თუ არა სპეციალური
პროგრამები ფოკუსირებულად ქალებისთვის (სოციალური სერვისები, ჯანდაცვა და
განათლება);
2. შრომის ანაზღაურების განაწილება - ხელფასები (სახელფასო დანამატები) ამ
ნაწილში მოხდება აგრეთვე პოზიციების ანალიზი და შეფასდება ორგანიზაციულ
დონეზე ქალების და კაცების გადანაწილება მენეჯერული პოზიციების მიხედვით;
3. გამოვლინდება კონკრეტული პროგრამები, რომლებიც ფოკუსირებულია ქალთა
გაძლიერებაზე და შეფასდება ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი.
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*ტრენინგის მესამე დღესთან დაკავშირებული პრეზენტაციის
სლაიდები
და
შეფასების
ტესტები
იხილეთ
თანდართული(დანართი N3.1, N3.2, N3.3, N3.4)
I სესია
რა არის ბიუჯეტირება? (75 წუთი)
ტრენერი განმარტავს რა არის ბიუჯეტი. რატომ არის ბიუჯეტირება მნიშვნელოვანი
ინსტრუმენტი, რომელიც ემსახურება სოციალური კაპიტალის გადანაწილებას და
რა როლი აქვს მას ქვეყნის კეთილდღეობის მიღწევაში. ტრენერს შემოაქვს
ბიუჯეტთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტერმინი; განმარტავს მას; ხსნის
ბიუჯეტის ციკლს, როგორც ერთ მთლიან პროცესს და ხსნის დეტალურად ციკლის
თითოეულ
შემადგენელ
ნაწილს,
თითოეულის
ფუნქციას,
როლსა
და
დანიშნულებას.

ჯგუფში მუშაობა:
ბიუჯეტირების პროცესში
ფორმები

ჩართულობა

-

შესაძლებლობები

და

ტრენერი მონაწილეებს ჰყოფს 3-4 ჯგუფად. თითოეულ ჯგუფს აქვს 15 წუთი, რათა
იმსჯელოს საკითხზე - რა მნიშვნელობა აქვს სამოქალაქო სექტორის ბიუჯეტის
ციკლში ჩართულობას და არსებობს თუ არა ფორმები.

პრაქტიკული სამუშაო:
საკანონმდებლო და პოლიტიკური ჩარჩო
სად ვნახოთ ბიუჯეტი და როგორ დავუკავშიროთ ის პოლიტიკასა და პროგრამებს?
როგორ შეიძლება გაძლიერდეს მათი როლი ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში.
ბიუჯეტის ციკლის გათვალისწინებით სად, რა კვალიფიკაციის მქონე მოქალაქეები
და რა ფორმით შეიძლება იყოს ჩართული; რა სავარაუდო შედეგები შეიძლება
დადგეს ამ პროცესის გამართულად მუშაობის შემთხვევაში.
თითოეული ჯგუფი მუშაობს ფლიპჩარტზე და 15 წუთის შემდეგ თანმიმდევრულად
წარმოადგენს თავის ნააზრევს, რისთვისაც აქვს 3 წუთი.

აქტიური ლექცია:
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი;
ტრენერი განმარტავს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის
შედგენის, დამტკიცების და აღსრულების პროცესს, პასუხისმგებელ პირებს.
ბიუჯეტის შემოსულობებისა და დანახარჯების რაობას, კლასიფიკაციას; ბიუჯეტში
ცვლილებების შეტანის წესს;

პრაქტიკული სამუშაო:
საკანონმდებლო და პოლიტიკური ჩარჩო
სად ვნახოთ ბიუჯეტი და როგორ დავუკავშიროთ ის პოლიტიკასა და პროგრამებს?
ტრენერი აცნობს მსმენელებს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსს,
საქართველოს საარჩევნო კოდექსს, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსს და
მათთან ერთად ნახულობს საძიებო სისტემაში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტს და პროგრამებს. ასევე ხსნის, როგორ შეუძლიათ მათთვის საინტერესო
მუხლებისა და ინფორმაციის მოძიება და ამოღება შესაბამისი წყაროებიდან.
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ტრენინგის პროგრამა, II სესია
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ბიუჯეტის
შედგენის,
დამტკიცების და მონიტორინგის პრაქტიკა VS გენდერულად
მგრძნობიარე ბიუჯეტირება (75 წუთი)
აქტიური ლექცია:
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროცესი დროში - როდის
და როგორ ხდება ბიუჯეტის შედგენა, დამტკიცება, იმპლემენტაცია
და მონიტორინგი;
ტრენერი დეტალურად აღწერს თვითმმართველი
არსებულ პრაქტიკას. განმარტავს როდის და როგორ
დამტკიცება, იმპლემენტაცია და მონიტორინგი;
ხარჯების დისტრიბუციის პრინციპებზე და განმარტავს
ბიუჯეტირების პროცესი გენდერულად ბრმა.

ერთეულის ბიუჯეტირების
ხდება ბიუჯეტის შედგენა,
ყურადღებას ამახვილებს
თუ რატომ არის არსებული

აქტიური ლექცია/დისკუსია:
გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირება
ტრენერი ხსნის თუ რა არის გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირება. როგორ
ეხმარება ის ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას და საბოლოო ჯამში ზრდის ქვეყნის
კეთილდღეობას. ტრენერი აცნობს მსმენელებს გენდერულად მგრძნობიარე
ბიუჯეტირების
საუკეთესო
პრაქტიკებს
და
კონკრეტულ
მაგალითებზე
დაყრდნობით მათთან ერთად განიხილავს მოსალოდნელ შედეგებს.

სიმულაციური თამაში:
სათემო
აქტივიზმის
როლი
გენდერულად
ბიუჯეტირების ფორმირების პროცესში.

მგრძნობიარე

ტრენერი მონაწილეებს ყოფს კონკრეტულ დაინტერესებულ მხარეებად:
1. ბიუჯეტის პროექტზე მომუშავე ჯგუფი, რომელიც შედგება 4 წევრისგან
(1. მერი, 2. ფინანსისტი, 3. განათლების და 4. სოციალური სამსახურის უფროსები);
2. მოქალაქეების ჯგუფი, რომელიც შედგება 6 წევრისგან (1. მრავალშვილიანი
უმუშევარი ქალი; 2. შშმ ქალი; 3. ფერმერი კაცი; 4. ახალგაზრდა დაუოჯახებელი
ქალი, რომელიც დასაქმებულია საჯარო სამსახურში; 5. ახალგაზრდა კაცი,
რომელიც დასაქმებულია ბანკში; 6. მასწავლებელი ქალი ორი მცირეწლოვანი
შვილით);
4. ქალთა უფლებებზე მომუშავე ჯგუფი, რომელიც შედგება 4 წევრისგან (1.
ძალადობის მსხვერპლ ქალებთან მომუშავე NGO-ს წარმომდაგენელი; 2. დონორი
ორგანიზაციის
წარმომადგენელი,
რომელიც
მუშაობს
ქალთა
ეკონომიკურ
გაძლიერებაზე; 3. შშმ პირების უფლებებზე მომუშავე ადგილობრივი NGO-ს
წარმომადგენელი; 4. ქალთა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და განათლებაზე
მომუშავე NGO-ს წარმომადგენელი).
განაწილებული როლების მიხედვით მოხდება ბიუჯეტის პროექტის მომზადების
პროცესის
სიმულაცია;
ჩართული
ჯგუფების
მიხედვით
გამოვლენილი
საჭიროებების
გათვალისწინებით
მოხდება
ბიუჯეტის
ხარჯვითი
ნაწილის
დისტრიბუცია კონკრეტული მუხლების მიხედვით და შემუშავდება მონიტორინგის
სავარაუდო მექანიზმების დადგენა. პროცესს მოდერაციას გაუწევს ტრენერი და
მიღებული
შედეგების
ანალიზით
თვალსაჩინო
გახდება
გენდერულად
მგრძნობიარე ბიუჯეტირების პროცესის მნიშვნელოვნება.
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III სესია
გენდერულად
მგრძნობიარე
ინსტრუმენტები (90 წუთი)

ბიუჯეტირების

მიდგომები

და

აქტიური ლექცია:
გენდერულად
მგრძნობიარე
ბიუჯეტირების
მიდგომები
და
ინსტრუმენტები ბიუჯეტის გენდერული ანალიზის ჩარჩოების
განხილვა:
1. გენდერულად გაცნობიერებული პოლიტიკის შეფასება;
2.სქესის ნიშნის მიხედვით
კოეფიციენტების ანალიზი;

დანახარჯების

შედეგად

მიღებული

სარგებლის

3.საჯარო სერვისისა და ბიუჯეტის პრიორიტეტების სქესის ნიშნის მიხედვით
ბენეფიციარების შეფასება;
4.გენდერულად გაცნობიერებული საჯარო ხარჯების ტრექინგის კვლევა;
5. დროის მიხედვით ბიუჯეტის გავლენის სქესის ნიშნით ანალიზი;
6. სქესის ნიშნის მიხედვით შემოსავლების კოეფიციენტების ანალიზი;
7.გენდერულად გაცნობიერებული საშუალოვადიანი გეგმა;
8. გენდერულად გაცნობიერებული ბიუჯეტის უწყისები.

პრაქტიკული სამუშაო:
ჯგუფური სამუშაო მუნიციპალიტეტების მიხედვით თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტის შეფასება და ჩართულობის სიმულაცია.
ტრენერი მონაწილეებს ყოფს 3-4 ჯგუფად. თითოეული ჯგუფი მუშაობს
კონკრეტული მუნიციპალიტეტის მიმდინარე ბიუჯეტზე და აკეთებს კრიტიკულ
ანალიზს. აფასებს, თუ რამდენად არის გათვალისწინებული გენდერული
საკითხები ბიუჯეტირების პროცესში და გამოყოფს მინიმუმ ერთ მიმართულებას,
სადაც
შესაძლებელია,
გათვალისწინებული
იყოს
ქალების
და
კაცების
საჭიროებები ცალ-ცალკე და მათი პრიორიტეტები და შესაბამისად მოხდეს
ხარჯვითი კომპონენტის განაწილება. ჯგუფები დამოუკიდებლად მუშაობენ 30
წუთის განმავლობაში და თითოეული ჯგუფი აკეთებს 10 წუთიან პრეზენტაციას
საკუთარი მიგნებების წარსადგენად.
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რა არის ბიუჯეტი
ბიუჯეტი არის ფინანსური გეგმა, რომელიც დროის გარკვეულ პერიოდს მოიცავს
და შედგება მოსალოდნელი შემოსულობებისა და დანახარჯებისგან. ბიუჯეტის
მთავარი
ამოცანაა,
სწორად
დაგეგმოს,
ეფექტურად
დააორგანიზოს,
წინასწარგანსაზღვრული
ინდიკატორებით
შეაფასოს
და
აკონტროლოს
ფინანსური რესურსის გამოყენება.
ბიუჯეტის მართვის პროცესის მთავარი ამოცანაა, ოპტიმალურად განკარგოს
ფინანსური რესურსი. ის ემსახურება დასახული მიზნების განხორციელებას და
წარმოადგენს მართვის ინსტრუმენტს.
საქართველოს
საბიუჯეტო
სისტემა
არის
საქართველოს
ცენტრალური,
ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი ხელისუფლებების ფუნქციების
შესასრულებლად ფულადი სახსრების მობილიზებისა და გამოყენების მიზნით
სამართლებრივი აქტებით რეგულირებულ საბიუჯეტო
1
საქართველოში
არსებული
ამჟამინდელი
ბიუჯეტირების
პრაქტიკა
არის
გენდერულად ბრმა, სადაც რესურსების განაწილება ხდება არასეგრეგირებულად
სქესის მიხედვით.
გენდერული ბიუჯეტი - თანამედროვე სოციალური ტექნოლოგიაა, რომელიც
საშუალებას იძლევა დაინერგოს სამთავრობო პოლიტიკის მიერ
ინტერესთა
გათვალისწინების
დიფერენცირებადი
აღრიცხვის
პრინციპი
სოციალურ-გენდერული ნიშნის მიხედვით.
გენდერული ბიუჯეტი არ წარმოადგენს განსხვავებულ ბიუჯეტებს ქალებისა და
კაცებისთვის. ის ითვალისწინებს საბიუჯეტო პროცესში გენდერულ ასპექტებს.
გენდერული ბიუჯეტი არის ფინანსური მექანიზმი თანასწორობის პოლიტიკის
განსახორციელებლად.
მმართველობის ყველა დონეზე ვხვდებით ბიუჯეტს. არსებობს:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტი
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტი

▪
▪
▪

ბიუჯეტის ციკლი
ბიუჯეტის სრულ პროცესს ეწოდება ბიუჯეტის ციკლი და მოიცავს იმ ფაზებს ან
ნაბიჯებს, რომელსაც ორგანიზაცია გადის დაგეგმვიდან - შეფასებამდე.
ბიუჯეტის ციკლი გვეხმარება ხარჯების კონტროლში, გამოიყენება ფინანსური
რეპორტების მომზადებისთვის და მენეჯმენტს აძლევს საშუალებას, მიიღოს
მეტად ინფორმირებული გადაწყვეტილებები.
პირველი ფაზა:
ბიუჯეტის ციკლის პირველი ფაზაა ბიუჯეტის პროექტის მომზადება. ამ ფაზის
ძირითადი
ამოცანაა,
შეგროვდეს
შესაბამისი
მონაცემები
და
წარსულ
გამოცდილებაზე დაყრდნობით ფინანსურმა ჯგუფმა დაგეგმოს მომდევნო
პერიოდი.
მეორე ფაზა:
ბიუჯეტის ციკლის მეორე ფაზაა ბიუჯეტის დამტკიცება. ბიუჯეტის პროექტის
განხილვა ხდება დაინტერესებული მხარეების მიერ. კეთდება შესაბამისი
კორექტირებები, ბიუჯეტს ეძლევა საბოლოო სახე და უფლებამოსილი ორგანოს/
პირის მიერ ხდება მისი დამტკიცება.
მესამე ფაზა:
ბიუჯეტის ციკლის მესამე ფაზაა ბიუჯეტის განხორციელება. როგორც წესი,
ბიუჯეტის განხორციელება ემთხვევა საანგარიშგებო წელიწადის დასაწყისს.
ბიუჯეტში გაწერილი ვადებისა და მუხლების მიხედვით, აღმასრულებელი
ვალდებული
და
უფლებამოსილია
მოახდინოს
ბიუჯეტით
განსაზღვრული
შემოსავლების გენერირება და შესაბამისი დანახარჯების გაწევა.
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მეოთხე ფაზა:
ბიუჯეტის ციკლის მეოთხე ფაზაა ბიუჯეტის შეფასება. ამ ეტაპზე ხდება ბიუჯეტის
მუდმივი მონიტორინგი და შეფასება. ხდება დაგეგმილი და რეალური
აქტივობების შედარება და საჭიროების შემთხვევაში ცვლილებების ინიცირება.
ბიუჯეტირების
ციკლს
შეგვიძლია
შევხედოთ
ალტერნატიულად
და
გავამრავალფეროვნოთ
ისეთი
მიდგომებით,
რომელთა
მეშვეობითაც
ის
გენდერულად სენსიტიური გახდება. შესაბამისად, ციკლის თითოეულ ეტაპზე
ხდება ალტერნატიული კითხვების დასმა და შესაბამისად, პროცესების
გამრავალფეროვნებით ვიღებთ თანასწორობაზე ორიენტირებულ ბიუჯეტს.
გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირების ციკლის პირველ ფაზაზე ხდება
მონაცემების შეგროვება და იმართება კონსულტაციები დაინტერესებულ
მხარეებთან.
მნიშვნელოვანია,
რომ
ამ
ფაზაზე
მოხდეს
გენდერული
საკითხების
იდენტიფიცირება და ანალიზი. კონსულტაციების პროცესში თანაბრად უნდა
იყვენენ ჩართული ქალები, კაცები, მოწყვლადი ჯგუფები. მოხდეს მათი
განსხვავებული
საჭიროებების
გამოვლენა
და
ამ
ინფორმაციის
გათვალისწინებით შემუშავდეს სამომავლო გეგმები, რომლებიც გარდაიქმნება
პროგრამებად.
იმისათვის, რომ შევაფასოთ ამ ეტაპზე გენდერული ასპექტი რამდენად იქნა
გათვალისწინებული, მნიშვნელოვანია დავსვათ შემდეგი კითხვები და ამ
ჭრილში გავაანალიზოთ პროცესი: მოხდა თუ არა დაგეგმვის პროცესში ქალების
პრიორიტეტების გათვალისწინება? როგორ არის გეგმაში გენდერის საკითხი
დაყენებული: უგულვებელყოფილია თუ ხდება გენდერზე აქცენტირება?
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შემდეგი ფაზა გულისხმობს ბიუჯეტის პროექტის შემუშავებას. ამ ფაზაზე
პროგრამებიდან
გამომდინარე
ხდება
ფინანსური
რესურსის
შესაბამისი
ალოკაცია და ფასდება, როგორ არის ბიუჯეტში ქალის და კაცის პრიორიტეტების
თანაფარდობა გათვალისწინებული.
ბიუჯეტის ციკლის შემდეგი ფაზა - განხორციელება და მონიტორინგია, სადაც
ვაანალიზებთ
პროგრამების
განხორციელებას
და
ვაფასებთ
რამდენად
ემსახურება ის გენდერულ თანასწორობას.
ციკლის ბოლო ეტაპზე ხდება შეფასება და იმის დადგენა, თუ განხორციელებული
ქმედებები რა გავლენას ახდენს ქალისა და კაცის ცხოვრებაზე. ვინ იღებს
სარგებელს და ვის აქვს ხელმისაწვოდომობა სერვისებზე.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ბიუჯეტის
სამართლებრივ
ჩარჩოს
არეგულირებს
საქართველოს
საბიუჯეტო
კოდექსი,
ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსი და საქართველოს საარჩევნო კოდექსი.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი არის შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
მიერ დამტკიცებული, მუნიციპალიტეტის ფუნქციებისა და ვალდებულებების
შესრულების მიზნით მიღებული შემოსულობების, გასაწევი გადასახდელებისა და
ნაშთის ცვლილებების ერთობლიობა.
თითოეულ ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოს აქვს დამოუკიდებელი
ბიუჯეტი; ბიუჯეტს ადგენს აღმასრულებელი ორგანო - მერია; ბიუჯეტს ამტკიცებს
წარმომადგენლობითი ორგანო - საკრებულო.
ბიუჯეტი შედგება ორი მსხვილი ნაწილისგან:
ბიუჯეტის შემოსულობები და ბიუჯეტის გადასახდელები.
ბიუჯეტის შემოსულობებია საანგარიშგებო პერიოდში მიღებული ფულადი
სახსრების ერთობლიობა, რომელშიც ერთიანდება შემოსავლები, არაფინანსური
აქტივები, ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები. ბიუჯეტის გადასახდელებია
საანგარიშგებო
პერიოდში
ბიუჯეტიდან
გასაცემი
ფულადი
სახსრების
ერთობლიობა, რომელშიც ერთიანდება ხარჯები, არაფინანსური აქტივები,
ფინანსური აქტივები და ვალდებულებები.
მუნიციპალიტეტის შემოსულობები იყოფა ორ კატეგორიად:
საკუთარი შემოსულობები (ადგილობრივი გადასახადები და მოსაკრებლები,
მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული დღგ და კანონმდებლობით განსაზღვრული
სხვა შემოსავლები);
არასაკუთარი შემოსულობები (სპეციალური, მიზნობრივი და კაპიტალური
ტრანსფერების და კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა შემოსავლები).
ბიუჯეტის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკატორი ხარჯებს ყოფს შემდეგ
ნაწილებად:
შრომის ანაზღაურება;
საქონელი და მომსახურება;
პროცენტი;
სუბსიდიები;
გრანტები;
სოციალური უზრუნველყოფა;
სხვა ხარჯები.

▪

▪
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არაფინანსური აქტივები მოიცავს:
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები, რომლითაც ხდება
საკანონმდებლო
და
აღმასრულებებლი
ხელისუფლების
საქმიანობის
უზრუნველყოფა;
ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც თავის თავში აერთიანებს საგზაო
ინფრასტრუქტურის, წყლის სისტემის განვითარებას, გარე განათებას,
მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარებას, ავარიული შენობებისა და
სახლების რეაბილიტაციას, კეთილმოწყობას და სოფლის მხარდამჭერ
პროგრამას;
დასუფთავება და გარემოს დაცვა, რომელიც აერთიანებს დასუფთავებისა და
ნარჩენების გატანის, მწვანე ნარგავების მოვლა- პატრონობის, განვითარების
ხარჯებს.
განათლება,
რომელიც
თავის
თავში
აერთიანებს
სკოლამდელი
დაწესებულებების ფუნქციონირების, რეაბილიტაციის მშენებლობის და
საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის ხარჯებს.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი, რომელიც თავის თავში აერთიანებს
სპორტის
და
კულტურის
სფეროს
განვითარებას,
ახალგაზრდობის
მხარდაჭერას, კულტურული ღონისძიებების და
საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობას.
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, რომელიც
თავის თავში აერთიანებს ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვას.

ადგილობრივი
თვითმმართველი
პასუხისმგებელი მხარეები

ბიუჯეტის

ვადები

და

აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადება და
წარდგენა ხდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პრიორიტეტების
დოკუმენტზე დაყრდნობით. 2020 წლიდან მუნიციპალიტეტები გადავიდნენ
პროგრამულ ბიუჯეტირებაზე, რომელიც შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების
ფორმაა და გულისხმობს პრობლემების წარმოჩენას და პრობლემის გადაჭრის
გზის დასახვას პროგრამისა და ქვეპროგრამების შემუშავებით. მას თან ახლავს
გაზომვადი ინდიკატორები, რის საფუძველზეც ხდება შედეგების შეფასება.
ბიუჯეტის შესრულებას უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის
აღმასრულებელი ორგანო. ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 1 თვის ვადაში,
მერია საკრებულოს წარუდგენს ბიუჯეტის შესრულების კვარტლურ მიმოხლვას,
რომელიც
შედარებულია
შესაბამისი
პერიოდის
გეგმიურ
მაჩვენებლთან.
ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს ამზადებს მერია და წარუდგენს
საკრებულოს საბიუჯეტო წლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 თვეში.
ცხრილში მოცემულია ბიუჯეტის მთლიანი ციკლი ვადების და პასუხისმგებელი
პირების გათვალისწინებით:
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ერთი საბიუჯეტო ციკლი მოიცავს 24 თვეს. მერი გამოსცემს ბრძანებას ბიუჯეტის
დამგეგმავი წევრების და ჯგუფის ფორმირების შესახებ და განსაზღვრავს
პერიოდს, რომელიც იწყება 1 მარტიდან.
ჯგუფი შედგება შესაბამისი დარგობრივი სამსახურების უფროსებისგან და
ბიუჯეტის სპეციალისტისგან. 15 ივლისს ფინანსთა სამინისტრო აცნობებს
მუნიციპალიტეტებს ქვეყნის ძირითად ეკონომიკურ პარამეტრებს.
საბოლოო მოცულობის დაფინანსების შესახებ მუნიციპალიტეტს ფინანსთა
სამინისტროსგან ეცნობება 5 ოქტომბრამდე წერილის საფუძველზე. ამის შემდეგ,
არაუგვიანეს 15 ოქტომბრისა, მერია წარუდგენს ბიუჯეტის პროექტს საკრებულოს.
საკრებულო 25 ნოემბრამდე უბრუნებს მერიას განხილული ბიუჯეტის პროექტს
შენიშვნებით.
მერია
თავის
შეხედულებისამებრ
ითვალისწინებს
საკრებულოს
მიერ
მომზადებულ ცვლილებებს და 10 დეკემბრამდე უკან ეგზავნება ბიუჯეტი
საკრებულოს. საკრებულო ვალდებულია თვის ბოლომდე დაამტკიცოს ბიუჯეტი.
იმ
შემთხვევაში,
თუ
საკრებულო
არ
ამტკიცებს
წლის
ბოლომდე
ბიუჯეტს,მომდევნო წლის დასაწყისში პროგნოზირებული ბიუჯეტის მხოლოდ 1/12ის გახარჯვის უფლება აქვს მერიას. იმ შემთხვევაში, თუ საკრებლო იანვარშიც არ
ამტკიცებს ბიუჯეტს, მაშინ საკრებულო იშლება და ინიშნება ახალი არჩევნები.
საბიუჯეტო წლის დასრულებიდან არაუგვიანეს ორ თვეში მერია ამზადებს
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს. პირველ მარტამდე ეგზავნება საკრებულოს
წლიური ანაგრიში. ამავდროულად, ყოველი კვარტლის ანგარიში წარედგინება
საინფორმაციო ფორმატში საკრებულოს, რასაც იღებს საკანონმდებლო ორგანო
ცნობად და ინფორმირებული არის ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის
შესახებ. ხოლო წლიურ ანგარიშს განიხილავს საკრებულო პირველ მაისამდე და
საკრებულო ანგარიშვალდებულია დაამტკიცოს წლიური შესრულებული ბიუჯეტი.

ტრანსფორმაცია არსებული საბიუჯეტო პრაქტიკიდან GRB-მდე
იმისათვის, რომ არსებული საბიუჯეტო პრაქტიკა გახდეს გენდერულად
სენსიტიური, მნიშვნელოვანია ქვეყანაში არსებობდეს პოლიტიკური ნება
როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე. ამ პროცესში უდიდესი როლი
აქვს სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან მიზანმიმართულ ადვოკატირებას, რაც
შეუძლებელია განხორციელდეს სხვადასხვა ჩართული მხარეების კოალიცური
შეთანხმებისა და ქმედებების გარეშე.
ბიუჯეტირების არსებული პრაქტიკის ტრანსფორმაცია შესაძლებელია მხოლოდ
საჭირო მონაცემების შეგროვებით, რომელზე პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს
ხელისუფლებამ. სამოქალაქო საზოგადოებამ,არასამთავრობო და დონორმა
ორგანიზაციებმა უნდა იმუშაონ ცნობიერების და წიგნიერების ამაღლებაზე.
თუ ინფორმაციაზე და მონაცემებზე ხელმისაწვდომობა არ იქნება, შეუძლებელია
სწორი სტრატეგიების შემუშავება, რომელიც მოემსახურება გენდერულად
თანასწორი გარემოს შექმნას.
მნიშვნელოვანია, რომ ბიუჯეტირების პროცესი გახდეს მეტად გამჭვირვალე და
ბიუჯეტირების ციკლში რაც შეიძლება მეტი დაინტერესებული მხარე იყოს
ჩართული.
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რა არის გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირება
გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირება არის ბიუჯეტირება, რომელიც მუშაობს
ყველასათვის - ქალი და მამაკაცი, გოგოები და ბიჭები - რესურსების
გენდერულად სამართლიანი განაწილების უზრუნველყოფითა და ყველასთვის
თანაბარი
შესაძლებლობების
შექმნით.
გენდერულად
მგრძნობიარე
ბიუჯეტირების შედგენა აუცილებელია როგორც გენდერული სამართლიანობის,
ასევე ფისკალური სამართლიანობისთვის.
გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირება გულისხმობს მთავრობის ბიუჯეტის
ანალიზს, თუ რა გავლენას ახდენს ის სხვადასხვა სქესის წარმომადგენელზე,
მათთან ასოცირებულ ნორმებსა და როლებზე და სქესთა შორის ურთიერთობაზე.
გენდერულად
მგრძნობიარე
ბიუჯეტირება
აგრეთვე
ითვალისწინებს
ამ
ბიუჯეტების
რეალურ
გარდაქმნას
და
ტრანსფორმაციას
გენდერული
თანასწორობის უზრუნვეყოფის მიზნით. ამ დროს უნდა გაანალიზდეს ყველა
ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს საზოგადოებაზე: ქალზე, კაცზე, გოგოსა
და ბიჭზე:
როგორ ხდება ფულის შეგროვება (მაგალითად, პირდაპირი ან არაპირდაპირი
გადასახადების, მოსაკრებლების, ჯარიმებისა და იმპორტის გადასახადების
საშუალებით) და როგორ ხდება შემოსავლების დაკარგვა (მაგალითად,
შეღავათიანი დაბეგვრის სისტემით, გადასახადის გადახდისგან თავის
არიდებითა და არაპროდუქტიული წახალისებით);როგორ იხარჯება ფული
(მათ შორის, საჯარო სამსახურებზე, სოციალური დახმარების პროგრამებზე ან
ინფრასტრუქტურაზე);
საკმარისად იხარჯება თუ არა თანხები, რათა დაკმაყოფილდეს მამაკაცების,
ქალების, გოგონების და ბიჭების პრაქტიკული და სტრატეგიული საჭიროებები
და ამავე დროს, რამდენად უწყობს ხელს ეს გადანაწილება გენდერული
უთანასწორობის აღმოფხვრას;
როგორ
მოქმედებს
ფულის
შეგროვებისა
და
განაწილების
შესახებ
გადაწყვეტილებები ზრუნვის ეკონომიკაზე და საარსებო მინიმუმზე მომუშავე
ადამინებზე;
რამდენად
ხდება
გენდერის
გათვალისწინება
ამ
გადაწყვეტილებებში;
იხარჯება თუ არა ბიუჯეტი გეგმის მიხედვით და რამდენად განსხვავებულია
რეალობა და პრაქტიკა დაგეგმილისგან.
გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირების ინიციატივას არ წარმოადგენს
„მაინცადამაინც ქალის ბიუჯეტი". აქ იგულისხმება, რომ ბიუჯეტი შედგეს ისე, რომ
შესწავლილ
იქნას
ქალების
საჭიროებები
და
ამ
სააჭიროების
დასკამყოფილებლად გამოიყოს შესაბამისი მომსახურებების ხარჯები.
გენდერულად მგრნობიარე ბიუჯეტი არ ნიშნავს საბიუჯეტო ხარჯების 50:50
დაყოფას ქალებსა და მამაკაცებზე. ამის ნაცვლად, ბიუჯეტი უნდა განალიზდეს
გენდერული თვალსაზრისით და გათვალისწინებული იყოს ყველა ჯგუფის
ინტერესი სქესის, ასაკის, სოციალური კლასის, რელიგიური და ა.შ. ნიშნის
მიხედვით.
GRB შესაძლებელია განხორცილედეს სხვადასხვა ფორმით როგორც ეროვნულ,
ასევე ადგილობრივ დონეზე. შესაძლებელია ფოკუსირება მოხდეს ბიუჯეტის
სხვადასხვა ნაწილზე, ან საუკეთესო შემთხვევაში მთლიანად დაიგეგმოს
გენდერულად მგრძნობიარე მიდგომით.
ამ პროცესში დიდი როლი აქვს თავად მთავრობას, ცალკეულ საჯარო მოხელეებს,
მთავრობის დანიშნულ ან არჩეულ წარმომადგენლებს. პარლამენტარებსა და
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შეუძლიათ დიდი როლი ითამაშონ
გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირების განხორციელებაში, მთავრობისთვის
სწორი კითხვების დასმით ან საკუთარი ანალიზის განხორციელებითა და
ადვოკატირებით.
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რისთვის არის საჭირო გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირება
ქალებს, მამაკაცებს, გოგონებსა და ბიჭებს ხშირად ძალიან განსხვავებული
პრაქტიკული და სტრატეგიული საჭიროებები და პრიორიტეტები აქვთ. ქალები
ნაკლებად არიან ჩართულები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. რაც ნიშნავს, რომ
სამთავრობო პოლიტიკამ, მათ შორის ეკონომიკურმა პოლიტიკამ, შეიძლება არ
გაითვალისწინოს მათი საჭიროებები და პრიორიტეტები. ეს ნიშნავს, რომ
პოლიტიკა, რომელიც ნეიტრალურია, შეიძლება იყოს არასასურველი შედეგების
გამომწვევი, მათ შორის გაზარდოს გენდერული უთანასწორობა.
მაგალითად, სახელმწიფო შეღავათები და პენსიები ხშირად გაიცემა მათზე, ვინც
დასაქმებულია ან ჰქონდა ანაზღაურებადი სამუშაო. ქალები, რომლებიც
მუშაობენ არაფორმალურად, ან რომლებსაც მთელი ცხოვრება უწევთ ბავშვებზე,
მშობლებზე ან ოჯახის სხვა წევრებზე ზრუნვა და ვერ მუშაობენ სრულ
განაკვეთზე, შესაბამისად ვერ იღებენ ამ სარგებელს.
ამავდროულად, მთავრობების უმეტესობა ბიუჯეტს ამყარებს ეკონომიკის იმ
ნაწილზე, სადაც არის შეგროვებული მონაცემები - ფორმალური შრომის ბაზარი
და ის სფეროები, რომლებსაც წვლილი შეაქვთ მშპ-ში.
ახალი პოლიტიკის ფორმირების პროცესში მხოლოდ ეს კლასკური ინდექსები და
მონაცემებია გათვალისწინებული და როგორც წესი, უგულებელყოფილია სხვა
ფაქტორები, რადგან არ ხდება მათი აღრიცხვა და მონაცემების შეგროვება.
აღსანიშნავია, რომ ცალკეული კვლევები ადასტურებს - აუნაზღაურებელი შრომა
და ეკონომიკა თავისი მასშტაბით არ ჩამოუვარდება ანაზრაურებად შრომას და
ეკონომიკას. თუმცა, იმიტომ რომ არ ხდება ბავშვზე ზრუნვის,
სახლის მოვლის, დასუფთავების, საჭმლის მომზადების პროცესში დახარჯული
ადამიანური რესურსის აღრიცხვა, როგროც წესი ეს ფაქტორები არ ხვდება დღის
წესრიგში, სადაც იქმნება პოლიტიკა.

რას მოიცავს გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირება
GRB
შეიძლება
მოიცავდეს
მთავრობის,
სამოქალაქო
საზოგადოების
ან
საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ქმედებებს. ქვემოთ
მოცემულ დიაგრამაზე ნაჩვენებია ტიპური ბიუჯეტის ციკლი (შიდა წრე, მწვანე
ფერის)
და
მოქმედებები,
რომლებსაც
სხვადასხვა
ჩართული
მხარე
ახორციელებს ამ ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე, გენდერულად მგრძნობიარე
ბიუჯეტირების პოპულარიზაციის მიზნით. ის მიზნად ისახავს დაეხმაროს
გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირებაზე მომუშავე ჯგუფებს, ბიუჯეტის
პროცესის
თითოეულ
ეტაპზე
შესაბამისი
კითხვების
დასმაში
და
გადაწყვეტილებების
მიღებაში.
ეს
არის
შესაძლო
მოქმედებების
გამარტივებული ვერსია, რომლის განხორციელებაც შესაძლებელია ბიუჯეტის
თითოეულ ეტაპზე.
შუა წრე (იისფერ ფერში) გვიჩვენებს მოქმედებებს, რომლებიც მთავრობამ უნდა
განახორციელოს, ბიუჯეტის შედგენის პროცესის თითოეულ ეტაპზე გენდერულად
მგრძნობიარე ბიუჯეტირების უზრუნველსაყოფად.
გარე წრე (ნარინჯისფერი) გვიჩვენებს სამოქმედო ნაბიჯებს, რომლებიც
სამოქალაქო
საზოგადოების
ორგანიზაციებმა
შეიძლება
განახორციელონ
გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირების პოპულარიზაციის მიზნით.
მესამე ცალკეული წრე (ნაცრისფერი) არის ჩამონათვალი იმ ქმედებების,
რომლებიც მთავრობამ, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა და
საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უნდა განახორციელონ მთელი
ბიუჯეტის
ციკლის
განმავლობაში,
როგორიცაა
ტრენინგებისა
და
შესაძლებლობების განვითარება.
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გასათვალისწინებელი კითხვები
GRB გულისხმობს გენდერულ გავლენაზე ფიქრს საბიუჯეტო პროცესის ყველა
ეტაპზე, რათა სქესი გათვალისწინებული იყოს ბიუჯეტირებისას. სამოქალაქო
საზოგადოების ორგანიზაციებმა შეიძლება აიძულოს მთავრობა, რათა ჩაატაროს
გენდერული ანალიზი, ან თავად განახორციელოს ეს, რომ აჩვენონ მთავრობის
მიერ ამ საკითხების განხილვის აუცილებლობა. მიღებული ინფორმაცია
შეიძლება გამოყენებულ იქნას პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას, თუ
როგორ უნდა მოხდეს რესურსების შეგროვება და განაწილება.
პირველი სამი კითხვა ეხება ბიუჯეტის ციკლის მონიტორინგის ეტაპს
გადახედეთ სხვადასხვა სტრუქტურის პოლიტიკას, რათა გაანალიზოთ, თუ
როგორ ზრდის ან ამცირებს გენდერულ უთანასწორობას. მაგალითად,
სამხრეთ აფრიკაში მიწის რეფორმის პროგრამის ანალიზმა აჩვენა, რომ
ქალები
დაზარალდნენ,
რადგან
კანონმდებლობა
და
არსებული
სამართალებრივი ჩარჩო მათ საკუთრების უფლებას ართმევდა. ასეთი
საკითხები
ერთიანდება
გენდერულად
გაცნობიერებული
პოლიტიკის
შეფასების მიდგომაში.
ჰკითხეთ ადამიანებს, რომლებიც იყენებენ საჯარო სერვისებს, შეესაბამება
თუ არა ეს სერვისები მათ პრიორიტეტებს. გენდერულად მგრძნობიარე
პოლიტიკაც კი არ შეიძლება იყოს ის, რაც ხალხს სურს ან სჭირდება.
მაგალითად, მექსიკაში სიღარიბის საწინააღმდეგო პროგრამების შედეგების
კვლევამ აჩვენა, რომ ჯანმრთელობის, განათლებისა და კვების პროგრამაში
მონაწილეობისთვის ჩადებული ქალების ინვესტიცია (დრო რომელსაც ამ
პროგრამით განსაზღვრული სარგებელის მიღებაში ხარჯავდნენ ქალები) არ
იყო პროპორციული ბენეფიტისა. აუნაზღაურებელ შრომაში ჩართული ქალების
პასუხისმგებლობები
გაცილებით
მასშტაბური
იყო
და
უფრო
მძიმე
მდგომარეობაში აყენებდა მათ. ასეთი საკითხები ერთიანდება სქესის ნიშნის
მიხედვით სარგებლიანობის შეფასების მიდგომაში.
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შინამეურნეობებში მყოფი ადამიანებისგან მიღებული პასუხებით შეადარეთ,
თუ რა ხარჯი უნდა გაწიოს მთავრობამ გარკვეული პროგრამისთვის და როგორ
უნდა იყოს განაწილებული ის ქალსა და კაცს შორის. მაგალითად, განაში
ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ საგანმანათლებლო პროგრამებმა
ნაკლები სარგებელი მოუტანეს ქალებს და გოგოებს, კაცებსა და ბიჭებთან
შედარებით. მაგრამ ხარჯები, რომლებიც გაწეული იქნა ჯანმრთელობისთვის,
ერთნაირად სასარგებლო აღმოჩნდა, როგორც ღარიბი ქალებითვის, ისე
კაცებითვის. ასეთი საკითხები ერთიანდება სქესის ნიშნის მიხედვით
დანახარჯების შედეგად მიღებული სარგებლის კოეფიციენტების ანალიზის
მიდგომაში.

კითხვების
მეორე
ნაწილი
შემოსულობების გენერირებას

ეხება

ბიუჯეტის

ფარგლებში

გაანალიზეთ ბიუეჯტში მთლიანი შემოსავლების გენერირება, ვინ იხდის
გადასახადებს? (სქესის მიხედვით, კორპორაციული თუ ინდივიდუალური
პირების
მიხედვით).
როგორია
დაბეგვრის
სისტემა(რეგრესიული,
პროგრესული) და დასვით კითხვა რამდენად უსამართლოა საგადასახადო
სისტემა, რადგან ის კიდევ უფრო უსამართლო შეიძლება იყოს ქალებისთვის.
იქ, სადაც მონაცემები არსებობს, შეისწავლეთ გადასახადების რა ნაწილს
იხდიან ქალები, მამაკაცები. ამ სახის ანალიზის ინსტრუმენტს გენდერულად
განაწილებული საგადასახადო ინდიკატორების ანალიზს უწოდებენ. ამ დროს
შეგვიძლია მთლიან საგადასახადო სისტემაზე ან მის ნაწილებზე ფოკუსირება
და
ვაფასებთ
მთლიანი
გადასახდელების
გავლენას
გენდერული
უთანასწორობის აღმოფხვრის ან პირიქით გაძლიერების კუთხით.
გაანალიზეთ
საგადასახადო
სისტემის
მთლიანი
სტრუქტურა.
ხშირად
პირდაპირ გადასახადებს, როგორიცაა საშემოსავლო გადასახადი, ძირითადად
იხდიან მამაკაცები, რომლებიც უფრო მეტს გამოიმუშავებენ და სავარაუდოდ,
ფორმალურ ეკონომიკაში მეტად არიან ჩართულები. როდესაც ბიუჯეტში
შემოსულობების
დიდი
ნაწილი
მოდის
არაპიდაპირ
გადასახადებზე,
მნიშვნელოვან განსხვავებას ვხედვათ გენდერის მიხედვით. არაფორმალურ
ეკონომიკაში ჩართული ქალები, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ოჯახის
ბიუჯეტზე, უფრო მეტად ზარალდებიან არსებული საგადასახო პოლიტიკით და
მათზე მეტი წნეხი მოდის. მაგ: საკვები პროდუქტებისა და ძირითადი
მომსახურებების
შეღავათები
ხელს
შეუწყობს
ამ
ზემოქმედების
შემსუბუქებას. დიდ ბრიტანეთში, ქალი აქტივისტები წლების განმავლობაში
ატარებდნენ კამპანიას ჰიგიენურ პროდუქტებზე დამატებითი ღირებულების
გადასახადის არსებობის წინააღმდეგ. სადაც აპროტესტებდნენ, რომ საპარსი
საშუალებები,
რომლებსაც
მამაკაცები
იყენებენ,
თავისუფლდებოდა
გადასახადისგან,
ხოლო
ქალის
ჰიგიენური
საშუალებები
ჩვეულებრივ
იბეგრებოდა დღგ-თი. აგრეთვე გაითვალისწინეთ მომხმარებლის საფასური,
რომელიც გადასახადი არ არის, მაგრამ მთავრობისთვის შემოსავლის წყაროს
წარმოადგენს.
ჯანდაცვისა
და
განათლების
სფეროში
მომხმარებლის
საფასურმა შეიძლება უარყოფითი გავლენა იქონიოს განსაკუთრებით ღარიბ
ქალებზე.
გაანალიზეთ, თუ რამდენი შემოსავალი იკარგება ბიუჯეტში გადასახადების
თავიდან აცილების გამო (კორპორაციებისა და მდიდარი პირების მიერ) და
არაპროდუქტიული საგადასახადო წახალისების შედეგად, რომელიც ძირს
უთხრის
სახელმწიფოს
შესაძლებლობებს
სოციალურ
პოლიტიკაში
ინვესტიციების განსახორციელებლად, კაცთა და ქალთა, გოგონათა და ბიჭთა
სიღარიბისა და უთანასწორობის შემცირების მიზნით.
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ბოლო ორი კითხვა
საერთო ანალიზს

ეხება

ბიუჯეტის

პროექტის

მომზადების

გაანალიზეთ, ითვალისწინებს თუ არა ბიუჯეტი (შემოსავლები და ხარჯები) იმ
ფაქტს, თუ როგორ ხარჯავენ მამაკაცები და ქალები შინამეურნეობებში დროს:
ხდება თუ არა აუნაზღაურებელი შრომის გათვალისწინება. მაგალითად,
ეკვადორში ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ეკონომიკური სტრუქტრული
ცვლილებების პოლიტიკამ გაზარდა ქალების აუნაზღაურებელი სამუშაო,
რადგან ისინი მეტ დროს ხარჯავდნენ უფრო იაფი ნივთების შეძენასა და
საკვების მომზადებაში. გარდა ამისა, როდესაც ქალები უფრო მეტ დროს
ხარჯავდნენ ფულის შოვნაში, მათი საშინაო საქმეების გაკეთება უწევდათ
ახალგაზრდა
გოგოებს,
რომლებსაც
დრო
აღარ
რჩებოდათ
სკოლის
დავალებების შესასრულებლად და განათლების საშუალო მაჩვენებელი
გოგოებში შემცირდა. ამას ეწოდება დროის მიხედვით ბიუჯეტის გავლენის
სქესის ნიშნით ანალიზი.
შეეცადეთ გაანალიზოთ, რომ მთავრობის ეკონომიკური დაგეგმვის პოლიტიკა
და შესაბამისი დოკუმენტები, მათ მიერ გამოყენებული ეკონომიკური
მოდელები
მოიცავს
გენდერულ
ანალიზს
და
ბიუჯეტი
გენდერულად
მგრძნობიარეა. ამ მიდგომას ეწოდება გენდერულად გაცნობიერებული
საშუალოვადიანი ეკონომიკური პოლიტიკის ჩარჩოს და გენდერულად
გაცნობიერებული ბიუჯეტის დებულება/უწყისები.

გენდერული
გამოყენება

რეაგირების

მქონე

ბიუჯეტის

პრაქტიკაში

სხვადასხვა მხარეებს, მათ შორის მთავრობას, სამოქალაქო საზოგადოებას,
კვლევით ინსტიტუტებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, შეუძლიათ ჩაერთონ
გენდერულად
მგრძნობიარე
ბიუჯეტირებაში.
გენდერულად
მგრძნობიარე
ბიუჯეტირება საუკეთესოდ მუშაობს, როცა:
არსებობს სტრატეგია გენდერული ანალიზის პოლიტიკის ცვლილებაში
გამოსაყენებლად;
მოქმედებები ადაპტირებულია პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კონტექსტში;
მთავრობის უმაღლეს დონეზე არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ შექმნან
ბიუჯეტები, რომლებიც აუმჯობესებს გენდერულ თანასწორობას;
საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ყველა შტოში და დონეზე არსებობენ
ერთგული მოკავშირეები;
ინიციატივები მოიცავს და მოდის სამოქალაქო საზოგადოებისგან, მათ შორის
ქალთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციებისგან;
მთავარ მოთამაშეებს, მათ შორის მინისტრებს, ოფიციალურ პირებს,
პარლამენტარებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას, აქვთ ცნობიერების
საკმარისი
დონე
და
შესაძლებლობები
გენდერულად
მგრძნობიარე
ბიუჯეტირების განსახორციელებლად;
გენდერულად
მგრძნობიარე
ბიუჯეტირებაზე
მომუშავე
ორგანიზაციებს
გადაწყვეტილების მიმღები პირები მიიჩნევენ სანდოდ;
ხელმისაწვდომია გენდერულად დაყოფილი სტატისტიკური მონაცემები.
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გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირება
გენდერულად
მგრძნობიარე
ბიუჯეტირება
არის
ინსტრუმენტი,
რომელიც
გამოიყენება ბიუჯეტირების შედგენის, იმპლემენტაციის და კონტროლის
პროცესში
იმ
მიზნით,
რომ
მოხდეს
ბიუჯეტის
ანალიზი
გენდერული
თანასწორობის ხელშესაწყობად. არ არსებობს ერთი უნივერსალური ფორმულა.
გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირების მიდგომების და ჩარჩოს არჩევა
ხდება ქვეყნის და ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინებით.
შესაბამისად, ამ გზამკვლევში განხილულია სხვადასხვა ვარიანტი, რომელიც
შესაძლებლობას მისცემს მკითხველს, გაეცნოს ყველაზე მეტად გავრცელებულ
ინსტრუმენტებს და საკუთარი როლიდან, ინტერესებიდან და მიზნებიდან
გამომდინარე, შექმნას ჩარჩო, რომელიც ყველაზე მეტად ასახავს არსებულ
სიტუაციას. ჩარჩოს ფორმირება ხდება არსებული პოლიტიკის რაობის და
ბიუჯეტის მართვის არსებული სისტემის გათვალისწინებით.
უკეთესი
შედეგის
მისაღებად,
აუცილებლად
უნდა
მოხდეს
გენდრული
პერსპექტივიდან
გამომდინარე
არჩეული
ინსტრუმენტების
ინსტიტუციონალიზაცია. უნდა შემუშავდეს ადმინისტრაციული პროცესების
სპეციალური ფორმები, გზამკვლევევბი, წესები და ა.შ.
ქვემოთ
განვიხილავთ
ფემინისტი
ეკონომისტის,
დიან
ელსონის
მიერ
შემუშავებულ მიდგომას, რომელიც მეტ-ნაკლებად სრულად წარმოაჩენს იმ
ინსტრუმენტებს, რომლის გამოყენებითაც შესაძლეებლია მოხდეს ბიუჯეტის
ანალიზი:
1. გენდერულად გაცნობიერებული პოლიტიკის შეფასება - რა გავლენას ახდენს
პოლიტიკა და პროგრამები ქალის და კაცის განსხვავებულ საჭიროებებსა და
პრიორიტეტებზე?
ეს
მიდგომა
გვეხმარება
გენდერული
პერსპექტივით
შევაფასოთ
ბიუჯეტით
დაფინანსებული
პროგრამები.
ძირითადი
კითხვა,
რომელსაც ვსვამთ არის: განხორციელებული პოლიტიკა და შესაბამისი
რესურსების
ალოკაცია
ამცირებს
თუ
პირიქით,
ზრდის
გენდერულ
უთანასწორობას?
2. სქესის ნიშნის მიხედვით დანახარჯების შედეგად მიღებული სარგებლის
კოეფიციენტების ანალიზი - რა სარგებელს იღებს ქალი და კაცი იმ
დანახარჯებისგან, რომელიც საჯარო სერვისების დაფინანსებაზე მიდის? მაგ:
განათლება, ჯანდაცვა და ა.შ. ამ მიდგომის მიზანია, დაადგინოს ბიუჯეტის
რესურსების დისტრიბუცია ქალებსა და კაცებს შორის. შესაბამისად, ვადგენთ და
ვაანალიზებთ,
რა
ხარისხის
სარგებელს
იღებს
ქალი/კაცი,
გოგო/ბიჭი
დანახარჯებისგან, რომელიც მიმართულია საჯარო სერვისებზე.
3. საჯარო სერვისისა და ბიუჯეტის პრიორიტეტების სქესის ნიშნის მიხედვით
ბენეფიციარების შეფასება: როგორ მიესადაგება ქალის და კაცის განსხვავებულ
საჭირობებს საჯარო ინვესტიციები ინფრასტრუქტურაში და საჯარო სერვისებში?
ამ მიდგომის გამოყენების დროს ვიკვლევთ და ვაანალიზებთ ქალების და
კაცების მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, თუ არსებული საჯარო სერვისების
ფორმები
რამდენად
თანხვედრაშია
მათ
საჭიროებებთან
და
საჯარო
დანახარჯები რამდენად ითვალისწინებს მათ პრიორიტეტებს.
4. გენდერულად გაცნობიერებული საჯარო ხარჯების ტრეკინგის კვლევა:
რამდენად ხელმისაწვდომი და განსხვავებულია ფონდების ალოკაცია ქალი და
კაცი ბენეფიციარებისთვის?
5. დროის მიხედვით ბიუჯეტის გავლენის სქესის ნიშნით ანალიზი: დროის
გამოყენების თვალსაზრისით დანახარჯები რა გავლენას ახდენს ქალსა და
კაცზე? ეს მიდგომა გვაძლევს საშუალებას გავაანალიზოთ სახელმწიფო
რესურსების ალოკაციის გავლენა დროის იმ მოცულობაზე, რასაც ქალი ან კაცი
ხარჯავს შინამეურნეობაზე: რამდენი დრო იხარჯება და როგორ?
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6. სქესის ნიშნის მიხედვით შემოსავლების კოეფიციენტების ანალიზი: რა
გავლენა აქვს პირდაპირ და არაპირდაპირ სახელმწიფო გადასახადებს ქალზე
და კაცზე?
7. გენდერულად გაცნობიერებული საშუალოვადიანი გეგმა: მაკროენომიკურ
მოდელებში გათვალისწინებული არის თუ არა სქესის ნიშნით განსხვავებული
ცვლადები და ზრუნვის ეკონომიკა?საშუალოვადიანი ბიუჯეტირების დაგეგმვის
პროცესში
ეკონომიკურ
მოდელებში
გენდერული
ცვლადების
გამოყოფა,
რომელიც შესაძლობლობას გვაძლევს გავზომოთ მაგალითად,აუნაზღაურებელი
შრომის მოცულობა ქალებში და კაცებში.
8. გენდერულად გაცნობიერებული ბიუჯეტის უწყისები: ყოველწლიური ბიუჯეტის
ფორმებში რა ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი იმისთვის, რომ თვალსაჩინო
გახდეს, რა აქტივობებს ახორციელებს მთავრობა გენდერული უთანასწორობის
შემცირების მიზნით? ამ მიდგომის დროს ხდება ბიუჯეტის განხილვა და შეჯამება
გენდერული პერსპექტივით სხვადასვხა ინდიკატორის გამოყენებით, რათა
დადგინდეს გენდერულ უთანასწორობაზე შესაძლო გავლენები ან ეფექტები.
ქვემოთ მოცემულია გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირების ანალიზისთვის
გამოყენებული მეორე ჩარჩო:
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დეტალურად განვიხილავთ მონიტორინგის და შეფასებისთვის გამოყენებულ
ერთ-ერთ ინსტრუმენტს, რომელიც ზომავს საჯარო სერვისებს

საჯარო სერვისისა და ბიუჯეტის პრიორიტეტების სქესის ნიშნის
მიხედვით ბენეფიციარების შეფასება
სახელმწიფო ფულის ხარჯვის პროცესში საჯარო მოხელეები და პოლიტიკოსები
უნდა იყვნენ დარწმუნებული, რომ ეს დანახარჯები პირდაპირ ემსახურება
მოქალაქეების
ცხოვრების
ხარისხის
გაუმჯობესებას
და
პირდაპირ
უზრუნველყოფს მათი საჭიროებების და მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას.
ამის
გამოსარკვევად
პირდაპირ
შეიძლება
მივმართოთ
ბენეფიციარების
გამოკითხვის
მეთოდს
და
გავიგოთ
არსებული
პრაქტიკა
რამდენად
ითვალისწინებს მათ საჭიროებებს და პრიორიტეტებს და დავადგინოთ
სერვისებზე გაწეული დანახარჯები ემსახურება თუ არა სწორ აქტივობებს.
(მაგალითად, გამოვკითხოთ ფერმერები, რამდენად კმაყოფილები არიან
სოფლის
მეურნეობის
სფეროში
არსებული
საჯარო
სერვისებით).
აქ
მნიშვნელოვანია
გვახსოვდეს,
რომ
ქალის
/
კაცის
საჭიროებები
და
პრიორიტეტები ერთსადაიმავე სერვისების კუთხით განსხვავებულია, რასაც
განაპირობებს მათი სოციალური როლი და შესაბამისად, ამ სერვისების აღქმაც
განსხვავბულად ხდება. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალის და კაცის ხმა
ერთნაირად
ისმოდეს
და
მათი
შეხედულებებიც
ერთნაირად
იყოს
გათვალისწინებული საჯარო სერვისების დაფინანსების პროცესში.
ამ მიდგომის დროს ვიყენებთ როგორც რაოდენობრივ, ასევე თვისებრივ
მეთოდებს, რათა მოვაგროვოთ ინფორმაცია საჯარო სერვისებით მოსარგებლე
ადამიანების აღქმებისა და გამოცდილებების შესახებ. რაოდენობრივი კვლევის
მეთოდებით ვიგებთ განწყობებს და ძირითად ტენდენციებს. თვისებრივი
მეთოდებიდან
ძირითადად
ვიყენებთ
პირისპირ
ჩაღრმავებულ
ნახევრადსტრუქტურიზებულ ინტერვიუებს ბენეფიციარებთან, ფოკუს ჯგუფებს და
ზოგ შემთხვევაში დაკვირვებსაც. თვისებრივი მეთოდების გამოყენება უფრო
მეტად გამოსადეგია მაშინ, როდესაც გვსურს ქცევის ფარული პატერნების
გამოაშკარავება (მაგ: დავადგინოთ სერვისის გამოუყნებლობის მიზეზები).
ძალიან
მნიშვნელოვანია
გავითვალისწინოთ
კულტურული
ფაქტორები.
მაგალითად, ინტერვიუერის სქესი. ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ და
მკაცრ
პატრიარქალურ
კულტურებში
კაც
მკვლევარებს
არ
აქვთ
ქალ
ბენეფიციარებთან წვდომის შესაძლებლობა. შესაბამისად, ქალების ხმა რომ არ
დაიკარგოს, აუცილებლად ქალი ინტერვიუერი უნდა ჩავრთოთ პროცესში.
როგორც
წესი,
ბენეციფიაცრების
შეფასების
მიდგომას
ახორციელებენ
სახელმწიფო სააგენტოები ან სამოქალაქო საზოგადოება.
ეს ინსტრუმენტი ნებისმიერი სერვისის და სექტორის ანალიზისთვის შეიძლება
გამოვიყენოთ.
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ბენეფიციარების
სექტორში:

შეფასების

მაგალითი

საგანმანათლებლო

საგანმანათლებლო პროექტის ფარგლებში მალიში მოხდა ბეენფიციარების
შეფასების მეთოდის გამოყენება, რათა დადგენილიყო, თუ რატომ არ უშვებენ
სოფლად მშობლები შვილებს სკოლაში.განსაკუთრებით დაბალი იყო გოგოების
სკოლაში დასწრების მაჩვენებელი. ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ
ტრანსპორტირების, კვების ხარჯი და აგრეთვე ბავშვის, როგორც სამუშაო ძალის
გამოყენების ალტერნატიული ხარჯი ვერ წონიდა იმ სარგებელს, რომელსაც
დაბალი ხარისხის განათლების სერვისი სთავაზობდა ბენფიციარებს სამომავლო
დასაქმების ძალიან დაბალი შესაძლებლობით.
ბენეფიციარების შეფასების მაგალითი ორსულობაში ზრუნვის პროცესზე:
ეთიოპიაში ბენეფიციარების შეფასების დაკვირვების მეთოდის გამოყენების
დროს დადგინდა, რომ სოფლად მცხოვრები ეთიოპიელი ორსული ქალები
თითქმის
არასდროს
დადიოდნენ
კლინიკაში
ორსულობის
პროცესის
მონიტორინგის მიზნით. ჩაღრმავებული ინტერვიუების შედეგად გამოვლინდა
ღრმა კულტურული სტერეოტიპი, როდესაც ფეხმძიმე ქალისთვის სისუსტის
ნიშანი იყო ტკივილის ან და დისკომფორტის შეგრძნების გამოხატვა. ამ დროს
ექიმთან ვიზიტი მის სისუსტეზე მიანიშნებდა.
ეს ინფორმაცია სასარგებლო აღმოჩნდა საჯარო მოხელეებისთვის, რომ
ჯანმრთელობის შესახებ საგანმანათლებლო კამპანიები უფრო ეფექტურად
დაეგეგმათ და გრძელვადიან პერიოდში გაეზარდათ ორსულთა ჰიგიენის
მაჩვენებელი, რომელიც პრენატალურ მდგომარეობაში ექიმის დაკვირვების ქვეშ
ყოფნას და დედის და ბავშვის ჯანმრთელობის ხარისხის მართვას ემსახურება.

ტერმინთა განმარტებები
ფისკალური სამართლიანობა - არ არის მხოლოდ საბიუჯეტო სისტემა ან/და
საგადასახადო პრაქტიკა; ის ძალაუფლების პოლიტიკაა, რომელიც ეხმარება
ადამიანებს
თანასწორობის
მიღწევაში.
ფისკალური
სამართლიანობის
მაგალითია
გადასახადების
გაზრდა,
რათა
მეტი
სოციალური
სერვისის
დაფინანსება გახდეს შესაძლებელი, რომელიც ემსახურება უთანასწორობის
აღმოფხვრას.
გენდერული პრაქტიკული და სტრატეგიული საჭიროებები - ქალების და
კაცების არსებული გენდერული როლებიდან გამომდინარე, მათი პრაქტიკული
საჭიროებები
ეხმიანება
სწორედ
ამ
როლებისთვის
განსაზღვრული
საჭიროებების დაკმაყოფილებას. იმ მოვალეობების და პასუხსისმგებლობების
შესრულებას,
რომელიც
ტრადიციულად
მიაკუთვნა
ქალს
და
კაცს
პატრიარქატულმა სამყარომ.
ზრუნვის ეკონომიკა - არის სოციო-ეკონომიკური კონცეფცია, რომელიც
ემსახურება გენდერული თანასწორობის ზრდას და მიღწევას. მისი ძირითადი
დაშვებაა, მოხდეს ზრუნვის სერვისებში ინვესტიცია. ის ემსახურება ისეთი
სერვისების დაფინანსებას, რომელსაც ამჟამად ძირითადად ქალები ასრულებენ,
არ არის ანაზღაურებადი და შესაბამისად, ქალს ტოვებს სამუშაო ძალის მიღმა.
ეკონომიკური სტრუქტურული ცვლილებები - არის ეკონომიკური რეფორმის
შედეგად განხორციელებული აქტივობები, რომელსაც მიმართავენ ეკონომიკურ
კრიზისში მყოფი ქვეყნები, მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო მონეტარული
ფონდის მიერ დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად, რათა მოახდინონ
სესხების
„სეკურიტიზაცია“
და
საგადამხდელო
ბალანსის
გაუმჯობესება.
ემსახურება
საერთაშორისო
დონეზე
ქვეყნის
კონკურენტუნარიანობის
გაძლიერებას
და
შეიძლება
გამოიხატებოდეს
მთავრობის
ხარჯების
შემცირებაში, თავისუფალი სავაჭრო ზონების შექმნაში და ა.შ.
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გენდერული ანალიზი - სოციო-ეკონომიკური ანალიზის ერთ-ერთი ძირითადი
ელემენტია, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა მეთოდს, რათა უკეთ გავიგოთ
ქალისა
და
კაცის
ურთიერთობა,
სერვისებზე
ხელმისაწვდომობა,
მათი
აქტივობები და შეზღუდვები, რომელიც გენდერული ნიშნით არის გამოწვეული.
გენდერული აუდიტი - ინსტრუმენტი, რომლის საშუალებითაც ხდება გენდერული
თანასწორობის
ინსტიტუციონალიზმის
შეფასება
და
მონიტორინგი
ორგანიზაციულ
დონეზე.
მოიცავს
პოლიტიკას,პროგრამებს,
პროექტებს,
სტრუქტურებს, სერვისებსა და ბიუჯეტს.
გენდერის გავლენის შეფასება - კომპლექსური მიდგომა, როდესაც ხდება
არსებული კანონების, პოლიტიკის, პროგრამების შეფასება იმ მიზნით, რომ
დავადგინოთ
რამდენად
აღრმავებს
ან
პირიქით,
ამცირებს
არსებული
სამართლებრივი ჩარჩო, პოლიტიკა და შესაბამისი პროგრამები გენდერულ
უთანასწორობას.
სოციალური აღრიცხვის მატრიცა - ერთ მოცემულ მომენტში ქვეყნის/რეგიონის
ეკონომიკური სტატიკური მდგომარეობის აღმნიშვნელი ფორმაა. ეს არის
კვადრატული ცხრილი, რომლის სტრიქონებსა და სვეტებზე მოცემულია
ერთიდაიგივე მონაცემები. თითოეული უჯრის მონაცემები შეესატყვისება
კონკრეტული სვეტიდან (დანახარჯები) - შესაბამის სტრიქონში (შემოსავლები)
გადახდის
მაჩვენებელს.
მატრიცაში
მოცემულია
ყველა
ეკონომიკური
ტრანზაქცია წლის განმავლობაში.
დათვლადი ზოგადი წონასწორობის (ეკვილიბრიუმის) მოდელი - ჩარჩო,
რომელიც
ეკ.მონაცემებს
ისე
ალაგებს,
რომ
შესაბამისობაში
მოვიდეს
ეკონომიკის სტრუქტურა და აგენტების (ფირმები, შინამეურნეობები, მთავრობა)
საპასუხო ქცევები. შეუძლია პოლიტიკის ცვლილების სტიმულირების მოხდენა
და იკვლევს ცვლილების გავლენას ძირითად ეკონომიკურ ცვლადებზე.

სასარგებლო ბმულები:
სახელმწიფობიუჯეტი
https://www.mof.ge/GovBudget
ავტონომიური რესპუბლიკების და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტი
https://www.mof.ge/5403
საბიუჯეტო კანონმდებლობა
https://www.mof.ge/sabiujeto_kanonmdebloba
საბიუჯეტოკალენდარი
https://www.mof.ge/sabiujeto_kalendari
მოქალაქის გზამკვლევი
https://www.mof.ge/mokalakis_gzamkvlevi
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2244429?publication=55
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91006?publication=43
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4
ადვოკატირება
ქალთა
გაძლიერებისთვის
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*ტრენინგის მეოთხე და მეხუთე დღესთან დაკავშირებული
შეფასების ტესტები და პრეზენტაციის სლაიდები იხილეთ
თანდართული (დანართი N4.1, N4.2)
ცვლილებები განვითარებისთვის და ქალთა მონაწილეობისთვის:
სავარჯიშო (45 წუთი)
სავარჯიშოს
მიხედვით,
ტრენინგის
მონაწილეები
მუშაობენ
წყვილებში. ისინი წარადგენენ ერთმანეთს. ძირითადი კითხვები,
რომლებსაც ისინი განიხილავენ შემდეგია:
როგორ შეიძლება ქალთა მონაწილეობით გაუმჯობესდეს გარემო?
როგორია თქვენთვის სასურველი ცვლილება?
როგორ მიაღწევთ ამ მიზანს? ჩამოთვალეთ მიზნის მიღწევის საშუალებები
ბოლოს ტრენერი განიხილავს შედეგებს და აჯამებს სავარჯიშოს.

აქტიური ლექცია: ადვოკატირება (30 წუთი)
დეფინიცია: ქმედებას, რომელიც ითვალისწინებს ცვლილებას საზოგადოების
საკეთილდღეოდ, რომელსაც სათავეში უდგას მოქალაქეთა ერთობა, რომელსაც არ
აქვს ფორმალური ძალაუფლება, თუმცა საერთო მიზნით და ინტერესებით
გაერიანებული ადამიანების ჯგუფს წარმოადგენს - ეწოდება ადვოკატირება ანუ
სამოქალაქო ინტერესების დაცვა. ამ ქმედების სამიზნეა არსებული პოლიტიკა და
მისი ცვლილება. ხოლო პოლიტიკას ახორციელებს ფორმალური ძალაუფლების
მქონე ინსტიტუტები: მთავრობა, პოლიტიკური პარტია, პარლამენტი, ბიზნესი და
ა.შ.
ადვოკატირების მიზნებია: ინტერესების დაცვა, მნიშვნელოვანი საკითხების
შესახებ საზოგადოებრივი აზრის მობილიზებისა და განვითარების ხელშეწყობა,
პოლიტიკის ცვლილების მიღწევა, საკანონმდებლო ბაზის შეცვლა, გადახედვა,
მობილიზება მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესების დასაცავად და ა.შ.

ადვოკატირების პროცესის ყველა ეტაპისთვის აუცილებელია
ქალთა საკითხების და გენდერული საჭიროებების ანალიზი.
ანალიზისთვის კი შემდეგი კითხვები უნდა დაისვას:
1. როგორ
არის
დაკავშირებული
გენდერული
უთანასწორობა
აღნიშნულ
პრობლემასთან? და იმ ცვლილებასთან რომლის მიღწევაც გვინდა?
2. როგორია
პრობლემის
მიმართება
ქალებთან,
გოგონებთან,
კაცებთან,
ბიჭებთან?
3. როგორია პრობლემის განსხვავებული გენდერული პერსპექტივა?
4. როგორ გვიშლის ხელს გენდერული უთანასწორობა საკითხის გადაწყვეტაში?
5. აღნიშნულ კონტექსტში როგორ დაეხმარება პოლიტიკის ადვოკატირება
გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესებას?
6. როგორ შეცვლის და გააუმჯობესებს ქალების და კაცების მდგომარეობას
ცვლილება?
7. რამდენად სენსიტიურია თქვენი პროექტის გენდერული ინდიკატორები?
8. როგორი დამოკიდებულება და მგრძნობელობა აქვთ ამა თუ იმ აქტორებს
გენდერული თანასწორობის მიმართ? შეაფასეთ მათი დამოკიდებულება:
პოზიტიური, ნეგატიური, ნეიტრალური
9. როდესაც ძალაუფლების ანალიზს გააკეთებთ არ დაგავიწყდეთ ძალაუფლების
გენდერული
ანალიზი,
გენდერული
კუთხითძალაუფლების
საკითხების
განხილვა.
10. როგორია ალიანსის წევრების დამოკიდებულება გენდერული საკითხების
მიმართ? შუძლიათ თუ არა მათ გავლენა მოახდინონ ალანსის მუშაობაზე, აქვთ
თუ არა ხმა ალიანსში? თუ გენდერული კუთხით უნარ-ჩვევები არა აქვთ
ალიანსისი წევრებს, რას ვაპირებთ, ახალ ალიანსებს შექმნით, თუ არსებულში
გენდერულ სენსიტიურობას გავაძლიერებთ?
11. პოლიტიკის ანალიზის დროს არ გამოგრჩეთ სტატისტიკა, გენდერული
კვლევები; დააკვირდით თქვენთვის საინტერესო პროცესებს.
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მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ამგვარი ადვოკატირების
პროცესი
გენდერულ უთანასწორობასთან ბრძოლის საშუალებაა
საშუალებას იძლევა პოლიტიკის დღის წესრიგი მგრძობიარე გახდეს ქალთა
უფლებების მიმარ
გვეხმარება ცნობიერების ამაღლებაში
საშუალებას იძლევა საზოგადოებას არ გამორჩეს საკითხები და თემები,
ადამიანები და ჯგუფები, რომლებიც
ზრუნვას საჭიროებენ
ეყრდნობა არსებულ გამოცდილებასა და კვლევას
პრობლემის საფუძვლებთან მივყავართ
პრობლემა ხელშესახები ხდება
საშუალებას იძლევა პრობლემური საკითხების მოგვარებისა და
გადაწყვეტისათვის პირობები შეიქმნას
საშუალებით პასუხისმგებელი პირები და ინსტიტუციები უფრო
ანგარიშვალდებულები ხდებიან

აქტიური ლექცია: ადვოკატირების პროცესი (25 წუთი) ანალიზი
და სტრატეგიის ფორმულირება
1. პრობლემის ინდეტიფიცირება და ადვოკატირების საკითხის ფოკუსის
გამოკვეთა
2. ადვოკატირების მიზების ფორმულირება
3. დაინტერსებული მხარეების ანალიზი/ძალაუფლების ანალიზი
4. ალიანსებისა და ქსელების შექმნა
5. არჩევანის არტიკულირება/პოზიციისა და ამოცანების განსაზღვრა
6. 7. ადვოკატირების შეტყობინების შექმნა
7. იმპლემენტაცია და მონიტორინგი
8. პოლიტიკის დიალოგი
9. მობილიზაცია
10. კამპანია
11. მონიტორინგი და შეფასება
12. ადვოკატირების კატეგორიები
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დაგეგმვის პროცესი გვეხმარება:
თეორია გადავიტანოთ პრაქტიკაში
გავიაზროთ პრობლემები, გავაანალოზოთ კონტექსტი და დავსახოთ მიზნები,
ანუ რა გვინდა რომ მოხდეს,
როგორ გვინდა შეიცვალოს პოლიტიკა და პრაქტიკა
- მნიშვნელოვანია ქალთა უფლებების, გენდერისა და მონაწილეობითი მიდგომის
ინტეგრირება დაგეგმვის პროცესში
- მნიშვნელოვანია, რომ ადვოკატირების პროცესმა უპასუხოს პრაქტიკულ და
სტრატეგიულ საჭიროებებს გონებრივი შტურმი

(ჯგუფური სამუშაო, 115 წუთი)
გონებრივი შტურმის მეთოდის გზით, ტრენინგის მონაწილეებმა უნდა გამოკვეთონ
პრობლემები ქალთა უფლებების კუთხით. თავდაპირველად მთლიანი ჯგუფი
ერთად ერთვება პრობლემების იდენტიფიცირების პროცესში. შემდგომ კი
ტრენერი ყოფს მონაწილეებს სამ ჯგუფად, რომელთაგან თითოეული აარჩევს იმ
საკითხს, რომლის ირგვლივაც იმუშავებს.
პრობლემების ანალიზი მოიცავს:
პრობლემის ნათელ ფორმულირებას
პრობლემის მიზეზების და შედეგების დადგენას

ჯგუფმა უნდა იხელმძღვანელოს შემდეგი კითხვებით:
რატომარისკონკრეტულისაკითხიპრობლემა? -პრობლემისანალიზი
რას გვინდა მივაღწიოთ? - ხედვა
როგორია კონტექსტი? - საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული
და სამართლებირივი გარემო
ვინ არიან ძირითადი დაინტერესებული მხარეები?
როგორ ვაპირებთ მიზნის მიღწევას? - სტრატეგიები
რა რესურსები გვჭირდება? - ფინანსები, ინფრასტრუქტურა, ადამიანური
რესურსები
როდის ვაპირებთ ჩვენი გეგმის განხორციელებას? - საქმიანობის დროში გაწერა
ვინ რის გაკეთებაზე იქნება პასუხისმგებელი? - ადამიანური რესურსები და
ფუნქციების გადანაწილება
სად შეგვიძლია დავინახოთ მიღწეული შედეგები? - ინდიკატორები, მონიტორინგი
და შეფასება

„პრობლემების ხე“
ტრენერი ჯგუფებს აცნობს “პრობლემების ხის” ინსტრუმენტს, როგორც პრობლემის
ანალიზის ერთ-ერთ მეთოდს. ეს ინსტრუმენტი დაეხმარება ჯგუფებს
პრობლემების ანალიზის პროცესში და საშუალებას მისცემს გამოკვეთოს
პრობლემის მიზეზები და შედეგები. ხის ცენტრალური ნაწილი ცალკეული ჯგუფის
მიერ ინდეტიფიცირებული პრობლემაა, ხის ფესვები გამოხატავს პრობლემის
მიზეზებს, ხოლო ხის ტოტები პრობლემის შედეგს, გამოვლინებებს.

ადვოკატირების მიზნების ფორმირება, 60 წუთი
ჯგუფური სამუშაო:
ჯგუფებმა იდენტიფიცირებული პრობლემები უნდა გარდაქმნან მიზნებად და
ამოცანებად - საბოლოოდ კი, ადვოკატირების მიზნებად.
ფასილიტატორი უხსნის ჯგუფებს, რომ პრობლემების კარგად ჩამოყალიბება
თავისთავად გულისხმობს მიზნების ჩამოყალიბებას. ისინი (პრობლემები და
მიზანი) ერთმანეთის საპირისპირო, სარკული ასახვაა.
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მიზანი აღწერს იმას, თუ რა გვინდა ვიხილოთ, როცა
დავასრულებთ პროექტს.
ადვოკატირება და დაინტერესებული მხარეები (45 წუთი)
ჯგუფური სამუშაო:
ჯგუფები მუშაობენ დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირებაზე და ასევე
განსაზღვრავენ, თუ რა ინტერესები და გავლენები აქვთ ამ ჯგუფებს.

დაინტერესებული მხარეების ანალიზი
დაინტერესებული მხარეები არიან:
ისინი, ვიზეც ეს პრობლემა უშუალოდ ახდენს გავლენას (აზარალებს);
ვის გამოც არსებობს ეს პრობლემა;
ვისი ფორმალური პასუხისმგებლობაა გადაწყვეტის პოვნა;
ვისაც აწუხებს სხვათა კეთილდღეობა;
საერთაშორისო მოთამაშეები
ფასილიტატორის შენიშვნა: შეეცადეთ მაქსიმალურად მოხდეს მხარეების
პერსონიფიცირება
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გავლენების რუკა
გავლენების რუკა გვეხმარება შევაფასოთ ჩვენი ადვოკატირებისთვის
მნიშვნელოვან საკითხთან მიმართებაში დაინტერესებული მხარეების ინტერესი
და გავლენები, როგორც ნეგატიური, ასევე პოზიტიური, რომ გამოვავლინოთ ის
დაინტერესებული მხრეები, რომელთან მუშაობა აუცილებელია. ასევე, ანალიზის
აღნიშნული ინსტრუმენტი გვეხმარება მათთან სამუშაო სტრატეგების
ფორმირებაში. ანალიზის საშუალებით გამოვავლენთ დაინტერესებულ მხარეებს,
ვაფასებთ მათ მიმართებას კონკრეტულ საკითხთან, პოლიტიკურ
გადაწყვეტილებასთან ან ჩვენ მიერ დაგეგმილ ქმედებასთან.

ჯგუფები წარადგენენ თავიანთ პრეზენტაციებს, თითოეულს
ეთმობა 8-10 წუთი.
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მუშაობა სოციალური ბარომეტრის გამოყენებით (25 წუთი) ჯგუფური სამუშაო
რჩევები მცირე ჯგუფებში სამუშაოდ
დაგეგმვის ან საკითხის ანალიზის მიზნით იმუშავეთ ჯგუფებთან, გამოიყენეთ
ქეისების ანალიზის მეთოდები, მიეცით მონაწილეებს პრობლემა და თავად
იმუშაონ მასზე, დაუსვით კითხვები, რომელთაც განიხილავენ მცირე ჯგუფის ან
დიდი ჯგუფის ფორმატში.

„სოციალური ბარომეტრი“
სოციალური ბარომეტრი გვეხმარება იმის გარკვევაში რა დამოკიდებულება აქვთ
სხვა მოთამაშეებს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხების მიმართ.ბარომეტრის
მარცხენა და მარჯვენა ქვედა კუთხეები დაპისპირებულ საკითხებს ან ჯგუფებს და
მათ მიზნებს წარმოდგენს.
მიემართება ჯგუფს:
ჩვენ ვართ მარცხენა ქვედა კუთხე, ხოლო ჩვენი ოპონენტი მარჯვენა ქვედა კუთხე.
მოდით მივყვეთ როგორ უნდა ვიმუშავოთ სხვადასხვა ჯგუფებთან და
განსხვავებული შეხედულებების მქონე ადამიანებთან იმისათვის, რომ მათი
მხარდაჭერა მოვიპოვოთ, ან უბრალოდ განვსაზღვროთ, რა გვსურს ჩვენ მათთან
მიმართებაში ჩვენთვის მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით.
წამყვან აქტივისტებთან დაკავშირებით ჩვენი მიზანია მათი აქტიური
მხარდაჭერის გაძლიერება და მათი აქტივიზმის შენარჩუნება, მათი წახალისება,
რეგულარული უკუკავშირის მიცემა, მათი იდენტიფიცირება და მათთან მუდმივი
კონტაქტი, კავშირების გაძლიერება, მათი გაძლიერება. შეუქმენით მათ
შესაძლებლობები, რომ დაგიჭირონ მხარი თქვენ, წაახალისეთ მათი მონაწილეობა
- ასეთია რეკომენდაცია.
ბარომეტრის ცენტრში არიან გამოკვეთილად ნეიტრალური ადამიანები. მათი
ინფორმიორება, მათი გულის მოგება, მათთან ურთიერთობების აშენება ძალიან
მნიშვნელოვანია.

ახლა მოდით შევხედოთ, რა უნდა გავითვალისწინოთ პასიურ
ოპონენტებთან, აქტიურ ოპონენტებთან და წამყვან ოპონენტებთან
ურთიერთობეისას.
მნიშვნელოვანია პასიური ოპონენტების პროცირება არ მოვახდინოთ.
მიეცეთ მათ საშუალება შეიცვალონ პოზიცია
გამოააშკარავეთ მათი ნამდვილი შიშები და საჭიროებები
მსუბუქი მიდგომა გამოიყენეთ ადამიანების მიმართ, მაგრამ იყათ მკაცრი
პრობლემასთან დაკავშირებით
ააწყვეთ ურთიერთობები მათთან
გაუჩინეთ მათ ეჭვები
გამოაშკარავეთ მათი რეალური მოტივები საკითხის მიმართ.
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5
ინტერაქციული
სწავლების
პრაქტიკული
უნარ-ჩვევები
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*ტრენინგის მეოთხე და მეხუთე დღესთან დაკავშირებული
შეფასების ტესტები და პრეზენტაციის სლაიდები იხილეთ
თანდართული (დანართი N4.1, N4.2)
მეხუთე დღეს ტრენერი უთმობს ტრენერის უნარ-ჩვევების
განვითარებას.
გამოცდილებაზე
დაფუძნებული
სწავლების
კონცეფცია და სწავლების ციკლი რამდენიმე ფაზისაგან შედგება:
1. კონკრეტული გამოცდილების მიღება,
2. გამოცდილებაზე დაკვირვება/რეფლექსია/გააზრება,
3. გააზრების განზოგადება და
4. აქტიური ექსპერიმენტირება

გამოცდილება ეს არის ყველა ის სავარჯშო, სიმულაცია, როლური
თამაში, თუ დისკუსია, რასაც ადგილი აქვს ტრენინგის დროს.
არსებობს ტრენერობის განსხვავებული სტილები:
ტრენერი ექსპერტი - ფოკუსი ცოდნაზე
ტრენერი თერაპევტი - ფოკუსი ურთიერთობებზე ჯგუფში ტრენერი შოუმენი
თრენერი შერპა - მწვრთნელი
ტრენინგის პროგრამის აუცილებელი ელემენტებია:
მონაწილეების გაცნობა
მოლოდინების გარკვევა
ერთობლივი მუშაობის წესებზე შეთანხმება შეფასება/უკუკავშირი
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ჯგუფთან მუშაობის სირთულეები და მათი დაძლევის გზები
შეიმუშავეთ და გამოიყენეთ ჯგუფის ნორმები ჯგუფის მართვისთვის
იცოდეთ, რომ არც ტრენერია მასწავლებელი და მონაწილეა სკოლის მომსწავლე
მნიშვნელოვანია
ატმოსფერო

ჯგუფში

არსებობდეს

ურთიერთპატივისცემაზე

დაფუძნებული

ტრენერს მონაწილეთა მიმართ აგრესიისა და უპატივცემულობის გამოხატვის
უფლება არ აქვს ·ბოლომდე მიიყვანეთ ყველა სავარჯიშო და ამოცანა, რომელიც
დაგეგმეთ ან განხორციელება დაიწყეთ

რჩევები ტრენერს
1. აქტიურად მოუსმინეთ მონაწილეებს
2. თუ ვერ უმკლავდებით სიტუაციას მოიშველიეთ ჯგუფი, მათ სურთ იყვნენ
ჩართული და მათაც აღიზიანებთ ის ადამიანი, რომელიც პროცესს ხელს უშლის 3.
გამოიყენეთ იუმორი
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დანართები
დანართი 1.1
პრე და პოსტ ტესტი
რომელია სწორი დებულება გენდერისა და სქესის შესახებ:
ა) გენდერი და სქესი ერთმანეთის იდენტური ტერმინებია
ბ) სქესი გამოხატავს ადამიანის სოციალურ სქესს
გ) გენდერული თავისებურების მაგალითია მენსტრუაცია
დ) გენდერი დამკვიდრდა ადამიანის ბიოლოგიური სქესისგან განსხვავებული
მოცემულობის აღსანიშნავად
სექსიზმი აღნიშნავს:
ა) გენდერულ ნორმებს
ბ) ადამიანის დისკრიმინაციას მისი სქესის/გენდერის საფუძველზე გ) ქალების
წინააღმდეგ განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობას დ) ქალთა უფლებების
წინააღმდეგ ბრძოლას
ერთმა და იმავე პოლიტიკის დოკუმენტმა, შეიძლება, განსხვავებული გენდერული
იდენტობის მქონე ადამიანებზე განსხვავებული გავლენა მოახდინოს.
ა) მართალია
ბ) არ არის მართალი
გენდერული ანალიზი პოლიტიკის შექმნის ნებისმიერ ეტაპზე თანაბრად
სასარგებლო იქნება გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის შექმნისათვის.
ა) მართალია
ბ) არ არის მართალი
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დანართი 1.2
ძირითადი ცნებები გენდერის შესახებ
მარიამ ჭანჭალეიშვილი, გენდერის მკვლევარი
რა არის გენდერი? რა არის სქესი?
სქესი და გენდერი არ არის ერთი და იგივე ცნება.
გენდერი გულისხმობს სოციალურად ჩამოყალიბებულ როლებს, ქცევებს, საქმიანობას
და, ზოგადად, იმ ატრიბუტებს, რომელსაც კონკრეტულ ადამიანს არგებენ კონკრეტულ
საზოგადოებაში.
სქესი არის ბიოლოგიური მოცემულობა და გულისხმობს განსაზღვრულ ბიოლოგიურ და
ფიზიოლოგიურ თავისებურებებს.
სიტყვა „გენდერის“ გამოყენება უკავშირდება სურვილს და საჭიროებას, რომ
ერთმანეთისგან განესხვავებინათ ადამიანის ბიოლოგიური სქესი და სოციალური
როლები.
რატომაა მნიშვნელოვანი გენდერსა და სქესს შორის განსხვავების გამოკვეთა?
რადგან ქალისა და კაცის იდენტობის განმსაზღვრელი განსხვავებები სოციალურადაა
განპირობებული და ბიოლოგიური სქესისაგან დამოუკიდებელია.
რადგან
გენდერი
ძალიან
კომპლექსური
ფსიქოსოციალური
თვითაღქმების,
დამოკიდებულებებისა და მოლოდინების უწყვეტი კონტინიუმია და მას ბიოლოგიური
სქესი ვერ ახსნის.
სავარჯიშო 1
სქესობრივი
თავისებურებების
მაგალითები
გენდერული
თავისებურებების
მაგალითები
გენდერული იდენტობა უკავშირდება ადამიანის აღქმას და გადაწყვეტილებას იმის
შესახებ, თუ ვინ არის თვითონ - კაცი, ქალი, ტრანსგენდერი თუ სხვა.
სექსუალობა უკავშირდება ადამიანის გრძნობებს, მიზიდულობას, ფიქრებს სხვა
ადამიანების მიმართ. ის მოიცავს სექსუალურ ქმედებებს, სექსუალურ ურთიერთობებს,
ინტიმურობას. სექსუალობა გულისხმობს ჩვენს არჩევანს, გამოვავლინოთ საკური თავი
და სურვილები.
რას ნიშნავს ლგბტქი+ აკრონიმი?
ლგბტქ+ აერთიანებს სხვადასხვა გენდერული იდენტობისა და სექსუალური
ორიენტაციის - ლესბოსელ, გეი, ბისექსუალ, ტრანსგენდერ ადამიანებს. „ქ“ ამ
აბრევიატურაში გამოხატავს „ქვიარს“ ან/და „ძიებას“ (questioning), „ი“ კი მიემართება
ინტერსექს ადამიანებს. წარმოდგენილ აკრონიმს შეიძლება დაემატოს სხვა ასოც.
სწორედ + ნიშანი აღნიშნავს ღიაობას და გათვალისწინებას ყველა ადამიანის, ვინც
თავს განსხვავებულად მონიშნავს.
სავარჯიშო 2
რომელია გენდერული იდენტობა და რომელი სექსუალობა? გენდერის ნიშნით
დისკრიმინაცია გულისხმობს პიროვნების ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქცევას
მხოლოდ იმიტომ, რომ ის კონკრეტული გენდერის წარმომადგენელია.
ის ძირითადად მომდინარეობს იმ სტრერეოტიპებიდან, რომელთა მიხედვითაც ერთი
სქესის ადამიანი მეორე სქესის ადამიანზე უფრო მაღლა დგას. გენდერის ნიშნით
დისკრიმინაცია შესაძლოა შეგვხვდეს როგორც პირად ურთიერთობებში, ისევე საჯარო
სფეროში.
ადამიანები ხშირ შემთხვევაში დისკრიმინაციას განიცდიან არა მხოლოდ თავიანთი
გენდერის
გამო,
არამედ
თავიანთი
არაჰეტერონორმატიული
სექსუალობის/
არანორმატიულობის გამო.
კითხვა
დისკუსიისთვის:
დაასახელეთ
გენდერის
ნიშნით
მაგალითები პირად ურთიერთობებსა და საჯარო სფეროში.

დისკრიმინაციის
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დანართი 1.2
შრომის გენდერული დანაწილება
შრომის გენდერული დანაწილება აღნიშნავს ადამიანებს შორის შრომის დანაწილებას
მათი გენდერული კუთვნილების მიხედვით. ხშირად შრომის გენდერულ დანაწილებას
შრომის სქესობრივ დანაწილებასაც უწოდებენ, რადგან ამ დაყოფის სათავეები
ქალისა
და
კაცის
ბიოლოგიურ
მახასიათებლებს,
მეტწილად
კი,
ქალის
რეპროდუქციულ უნარს უკავშირდება.
საოჯახო შრომის დანაწილება გულისხმობს ოჯახის წევრებს შორის იმ ყოველდღიური
მოვალეობებისა, ამოცანების, ფიზიკური და ემოციური ზრუნვის დანაწილებას,
რომლებიც აუცილებელია სახლისა და მასში მცხოვრებთა კეთილდღეობისთვის.
შრომის
დანაწილების
გაბატონებული
პატერნი
გულისხმობს,
რომ
მამაკაცი
ფინანსურად უზრუნველყოფს ოჯახს, ქალის მოვალეობა კი საოჯახო საქმე და ოჯახის
წევრებზე ზრუნვაა, რაც ანაზღაურების გარეშე და ძირითადად სახლში სრულდება.
კითხვა დისკუსიისთვის: რა იცვლება თანამედროვე საზოგადოებებში ქალების მიერ
შრომითი ბაზრის მეტნაკლები ათვისების შემდეგ?

შრომის და სიღარიბის ფემინიზაცია
შრომის ფემინიზაცია აღნიშნავს, როგორც ანაზღაურებად შრომით ბაზარზე ქალების
მეტ ჩართულობას, ასევე პროცესს, როცა მეტი სამუშაო ადგილი იძენს ისეთ
თვისებებს, რაც გულისხმობს ქალის შრომას.
ასეთი შრომის რამდენიმე მაგალითია: არასრულგანაკვეთიანი შრომა (ქალის
რეპროდუქციული უნარის, ბავშვებსა და ოჯახზე ზრუნვის გათვალისწინებით),

ფორმალური ზრუნვის შრომა და არაფორმალური ზრუნვის შრომა:
შრომის ფემინიზაციაზე საუბრისას მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება - თუ რა
სფეროებში ხდება ქალების დასაქმება და როგორ ნაზღაურდება მათი შრომა.
სიღარიბის ფემინიზაცია გამოხატავს მოვლენას, რომლის მიხედვითაც მსოფლიოს
უღარიბესი მოსახლეობის უმრავლესობა ქალია. ქალებისთვის ხელმისაწვდომი არ
არის ისეთი რესურსები,როგორიცაა მიწა ან საკუთრება, რომელსაც კაცები
მემკვიდრეობით იღებენ; ქალებს (გოგონებს) უფრო ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი
განათლებაზე, ვიდრე მათი ოჯახის წევრ მამაკაცებს; ქალებს 1)ნაკლებად მიუწვდებათ
ხელი ანაზღაურებად სამსახურზე 2)მათი შრომა უფრო ნაკლებად ანაზღაურდება

რა არის გენდერული სახელფასო სხვაობა?
გენდერული
სახელფასო
სხვაობა
კაცებისა
და
უთანასწორობის ერთ- ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია.

ქალების

ეკონომიკური

გენდერული სახელფასო სხვაობა ქალებისა და კაცების ხელფასებს შორის
განსხვავების საზომია, რომელიც, როგორც წესი, კაცის ხელფასის პროცენტული
წილით გამოისახება. ნედლი თვიური გენდერული სახელფასო სხვაობა ეფუძნება
კაცებისა და ქალების თვიური ხელფასების ნახვასა და შედარებას.
შესწორებული სახელფასო სხვაობა ითვალისწინებს განსხვავებულ საზოგადოებებსა
თუ სამუშაო სექტორებში დასაქმებულ კაცებსა და ქალების განსხვავებულ
განათლებასა და პროფესიულ გამოცდილებებს და ამის შესაბამისად ითვლის
სახელფასო სხვაობას.
გენდერული სახელფასო სხვაობის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
ფაქტორია, რომ ის სექტორები და საქმიანობები, სადაც ძირითადად ქალები მუშაობენ
ნაკლებ ხელფასებს სთავაზობენ დასაქმებულებს, ვიდრე კაცების სიჭარბით
გამორჩეული სექტორები და საქმიანობები.
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გენდერულად ბრმა მიდგომები
სხვადასხვა სოციალური პრაქტიკის, პოლიტიკისა თუ ინსტიტუტის ფუნქციონირებაში
გენდერული ასპექტის გაუთვალისწინებლობას/ვერშემჩნევას გენდერულ სიბრმავეს
უწოდებენ.
გენდერულად ბრმა მიდგომა ეფუძნება დაშვებას, რომ კონკრეტულ სოციალურ
მოვლენას ან აქტივობას ერთნაირი და თანაბარი გავლენა აქვს ქალებსა და კაცებზე.
როგორ უნდა დაიძლიოს გენდერული სიბრმავე?
გენდერული სიბრმავის დაძლევა ნებისმიერ სფეროში ისეთი პროგრამებისა და
პროექტების
განხორციელებას
გულისხმობს,
რომლებშიც
წინასწარ
იქნება
გათვალისწინებული ამ ჩარევის გენდერული შედეგები.
გენდერულად მგრძნობიარე მიდგომა ცდილობს, უზრუნველყოს ქალთა თანაბარი
მონაწილეობა პროგრამათა შემუშავების, განხორციელებისა და შეფასების ეტაპებზე.

პატრიარქალური საზოგადოება და დომინანტური მასკულინობა
პატრიარქალური
ეწოდება
სოციალურ
სისტემას,
რომელშიც
მამაკაცურობა
პრივილეგირებულია. ასეთ საზოგადოებებში კაცებს უფრო მეტი ავტორიტეტი,
რესურსებზე წვდომა და ძალაუფლება აქვთ. პატრიარქალური ძალაუფლება შეიძლება
გამოვლინდეს, როგორც კერძო (ქალების სექსუალობის, შრომის, რეპროდუქციის,
გადაადგილების კონტროლი), ასევე საჯარო სფეროში (აბორტის აკრძალვა, ქალების
გამორიცხვა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებიდან და ა.შ.).
პატრიარქალურ საზოგადოებაში ასევე არსებობს გაბატონებული წარმოდგენა და
ნორმა მასკულინობის შესახებ. მამაკაცებისთვისაც სავალდებულოა მასკულინობის
კონკრეტული,პატრიარქალური ნორმა, რომლის ვერშესრულების ან დარღვევისთვისაც
მამაკაცებიც ისჯებიან.

კითხვა განხილვისთვის:
რა
პატრიარქალური
ნორმა/ნორმები
არსებობს
მასკულინობისთვის? ჩამოთვალეთ და დაახასიათეთ.

დომინანტური

ქართული
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გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის შემუშავება
ნაწილი II
ანა ილურიძე, გენდერის მკვლევარი, იურისტი
შინაარსი:
გენდერული თანასწორობის ძირითადი კონცეპტები
და მათი გავლენა პოლიტიკის შექმნის პროცესზე.
როგორ, როდის და რატომ არის საჭირო გენდერული
ანალიზი;
პოლიტიკის
შექმნის
პროცესის
მიმოხილვა,
პოლიტიკაში
გენდერული
მეინსტრიმინგის
განსაზღვრა,
სამთავრობო
სტრუქტურებისა
და
სამოქალაქო საზოგადოების განსხვავებული როლი
ამ პროცესებში და რატომ არის კრიტიკულად
მნიშვნელოვანი
გენდერული
საკითხების
ინტეგრირება პოლიტიკის შექმნის პროცესში;
საქართველოში არსებული ინსტიტუციური ჩარჩო
გენდერული საკითხების ინტეგრირებისთვის და
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
წინაშე
გენდერული
საკითხების
ადვოკატირებისა
და
იმპლემენტაციის საშუალებები და სტრატეგიები.
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კითხვა განხილვისთვის:
რა არის გენდერული ანალიზი?
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ვინ, როდის აკეთებს გენდერულ ანალიზს
ვინ? - სამთავრობო და სამოქალაქო სექტორში ყველა ის მხარე, რომელიც
ჩართულია პოლიტიკის შექმნის პროცესში ადგილობრივ და საერთაშორისო
დონეზე ვალდებულია განახორციელოს გენდერული ანალიზი
როდის? - კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, გენდერული ანალიზის განხორციელება
პოლიტიკის შექმნის საწყის ეტაპზე; ამ საშუალების გამოყენება მნიშვნელოვანია
მაშინაც კი, როცა ხდება გადაწყვეტილების მირება იმის შესახებ, თუ რას შეეხება
პოლიტიკის დოკუმენტი. გენდერული ანალიზი ამ პროცესის ძირითადი ნაწილი
უნდა იყოს და ის მიგნებები, რასაც ანალიზი გვაჩვენებს უნდა იქნეს
ინტეგრირებული ყველა ეტაპზე;
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მაგალითი: ადგილობრივი თვითმმართველობები
გენდერული
თანასწორობის
მიღწევის
პროცესში
ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოები განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან როლს
თამაშობენ. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მუნიციპალიტეტების მიერ
თანასწორი და ანტი დისკრიმინაციული პოლიტიკის შემუშავება, რადგან მათ
უკეთ
იციან
რეგიონში
არსებული
გამოწვევების,
საჭიროებებისა
თუ
შესაძლებლობების თაობაზე;
რეგიონულ
დონეზე,
ადგილობრივი
და
საერთაშორისო
ორგანიზაციები
თამაშობს განსაკუთრებულ როლს ადგრლობრივი თვითმმართველობისა და
ადგილობრივ მოსახლეობას შორის ურთიერთობის ფასილიტაციის კუთხით.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ იმ რეგიონებში, სადაც ადგილობრივი
არასამთავრობო
ორგანოები
კარგად
თანამშრომლობენ
გენდერული
თანასწორობის საბჭოებთან, ცნობიერებისა და სერვისებზე მისაწვდომობის
დონე გაცილებით მაღალია.

კითხვა განხილვისთვის:
რა
პოლიტიკის
დოკუმენტები
არსებობს/
გვახსენდება
ადგილობრივ
თვითმმართველობაში, რომელიც მიმართულია გენდერული თანასწორობისაკენ?

გენდერული მეინსტრიმინგი:
გენდერის ინტეგრაცია ან მეინსტრიმინგი პოლიტიკის შემუშავების პროცესში ეს
არის სტრატეგია, რომელმაც უნდა აქციოს ქალების, ისევე როგორც კაცების,
დამოკიდებულება და გამოცდილება განუყრელ კომპონენტად პოლიტიკის
შემუშავების,
განხორციელებისა
და
მონიტორინგის
პროცესში
პოლიტიკა
შეიძლება იყოს როგორც გენდერულად სპეციფიკური (მაგალითად, პოლიტიკა,
გენდერული
თანასწორობის
უზრუნველყოფისთვის
პარლამენტში)
ისე
გენდერულად ინტეგრირებული (მაგალითად, პოლიტიკა ბუნებრივი რესურსის
მენეჯმენტში, რომელიც მოიცავს ქალთა და მამაკაცთა საჭიროებების სფეციფიკურ
ელემენტებს).
პოლიტიკის შექმნის პროცესში ჩართულმა პირებმა უნდა შეძლონ:
1. რეგიონისთვის დამახასიათებელი სპეციფიური საჭიროებების იდენტიფიცირება
და არსებული მდგომარეობის სიღრმისეული შეფასება
2. გენდერული
თანასწორობისა
და
ქალთა
გაძლიერების
საკითხების
ცენტრალური მნიშვნელობის აღქმა პოლიტიკის შექმნის პროცესში
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დანართი 1.3
რა
არის
ინტერსექციურობა
და
როგორ
ინტერსექციური პოლიტიკის დოკუმენტი?

უნდა

შევქმნათ

ინტერსექციურობა არის მეთოდოლოგიური ინსტრუმენტი, რომელიც პირველად
ქიმბერლი ქრენშოუმ, შავკანიანმა ფემინისტმა იურისტმა გააჟღერა, როდესაც
თქვა,
რომ
შავკანიანი
ძალადობის
მსხვერპლი
ქალების
გამოცდილება
განსხვავდება ზოგადად ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და შავკანიანების
პრობლემებისაგან, ის ინტერსექციურია და კონკრეტულ, ახალ სამუშაო ჯგუფს
წარმოშობს,
რომელსაც,შედეგის
მისაღწევად,
კონკრეტული
სტრატეგიით
სჭირდებათ გენდერული და რასისტული ჩაგვრის შედეგებისგან თავის დაღწევა.
ინტერსექციურობა ჩაგვრის სხვადასხვა გამოხატულების ერთად დანახვის უნარია,
რომელიც სპეციალურ ცოდნას გვაძლევს კონკრეტული პრობლემის არსის შესახებ
და რომელიც საშუალებას გვაძლევს სხვადასხვა ჯგუფების სპეციალური
საჭიროებები გავაცნობიეროთ და მათი გადაჭრისაკენ სპეციალური ღონისძიებები
მივმართოთ.

ჯგუფური სავარჯიშო:
ვინ შეიძლება იყვნენ ასეთი ჯგუფები? რა სპეფიციური მახასიათებლები/
პრობლემები/საჭიროებები შეიძლება ჰქონდეთ მათ რომელიც გენდერული
მეინსტრიმინგის ჩვეულებრივი ინსტრუმენტებით არ იქნება დაფარული?

როგორ
ახდენს
გენდერული
ნორმები
პოლიტიკის
განსაზღვრული მიზნების მიღწევაზე გავლენას?

დოკუმენტით

როგორ გავლენას ახდენს მოცემული პოლიტიკის დოკუმენტი სხვადასხვა
გენდერული იდენტობის მქონე ადამიანებზე? (იგულისხმება როგორც
დადებითი, ისე უარყოფითი გავლენები)
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როგორია გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის დოკუმენტი?
გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის დოკუმენტი ითვალისწინებს როგორც
კაცების, ისე ქალების საჭიროებებსა და ინტერესებს. ის ინკლუზიური
პოლიტიკის დოკუმენტია, რომელიც დომინანტური ჯგუფის მიღმა სხვათა
ინტერესებსაც ითვალისწინებს (მაგალითად ახალგაზრდების, მოხუცების, არაბინარული და განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის პირების, შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირების, ინტერსექსი, ტრანსგენდერი პირების,
უმცირესობების, მკვიდრი მოსახლეობის,რელიგიური უმცირესობების და სხვ.)
მარტივად რომ ვთქვათ, გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკის დოკუმენტი
აღიარებს, რომ ახალგაზრდა ქალს ახალგაზრდა კაცებისა და მოხუცი
ქალებისაგან განსხვავებული საჭიროებები და ინტერესები შეიძლება ჰქონდეთ

როგორ
ვადგენთ
პოლიტიკის
მგრძნობიარეა თუ არა?

დოკუმენტი

გენდერულად

ითვალისწინებს თუ არა პოლიტიკის დოკუმენტი არსებულ სოციალურ და
კულტურულ კონტექსტს?
არის თუ არა პოლიტიკის დოკუმენტი ინტერსექციური და ითვალისწინებს თუ
არა
სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფს მიკუთვნებულ პირთა საჭიროებებს?
მიმართულია თუ არა დაგეგმილი და განხორციელებული აქტივობები
გენდერულ
თანასწორობისაკენ? აქვს თუ არა კონკრეტული ფოკუსი?
არის თუ არა გამოყოფილი ადეკვატური ადამიანური და ფინანსური რესურსები
გენდერული პოლიტიკის განხორციელებისათვის?
აქვს თუ არა პოლიტიკის დოკუმენტს მონიტორინგისა და შეფასების
სტრატეგია?
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პრე და პოსტტესტი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ
რომელ პრინციპს ასახავს ქვემოთ მოცემული წინადადება?
„შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირები
უნდა
საჭიროებაზე მორგებულ სპეციალიზებულ სკოლებში”.

სწავლობდნენ

მათ

ა)სეგრეგაცია ბ) ინტეგრაცია გ) ინკლუზია
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
გოგოებს
და
ქალებს
მიუწვდებათ ხელი განათლებაზე, რისი ერთ-ერთი მიზეზი არის:

ნაკლებად

ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონები და ქალები არ არიან
დაინტერსებულნი განათლების მიღებით;
ბ) მათზე მზრუნველი პირების ნაწილი არ დებს ინვესტიციას მათ განათლებაში,
რადგან თვლიან, რომ ისინი მაინც ვერ იქნებიან ფინანსურად წარმატებულები;
გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგოებისა და ბიჭების განათლების
მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან.

დანართი 2.2
გენდერი და შეზღუდული შესაძლებლობა
საკითხავი მასალა ტრენინგის მონაწილეებისთვის
მომზადებულია პროექტის „ქალების ძალა - ეკონომიკური და პოლიტიკური
მონაწილეობა ინკლუზიური საზოგადოებისთვის საქართველოში“ ფარგლებში
შეზღუდული შესაძლებლობა: ძირითადი მიდგომები და პრინციპები
საქართველოს კანონი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების
შესახებ“ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მიაკუთვნებს ადამიანებს,
რომელთაც აქვთ „მყარი ფიზიკური, ფსიქიკური, ინტელექტუალური ან სენსორული
დარღვევა, რომლის სხვადასხვა დაბრკოლებასთან ურთიერთქმედებამ შესაძლოა
ხელი შეუშალოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ამ პირის სრულ და ეფექტიან
მონაწილეობას სხვებთან თანაბარ პირობებში“
სხვადასხვა სახის შეზღუდული შესაძლებლობით მსოფლიო მოსახლეობის 15%
ცხოვრობს, მათ შორის 2-4 % კი ფუნქცნიონირების მხრივ მნიშვნელოვან
სირთულეებს განიცდის.2 კონვენცია გამოყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის ოთხ
ძირითად კატეგორიას, რომელიც შეიძლება გამოხატულ იქნას ზომიერად,
მნიშვნელოვნად ან მკვეთრად:
• ფიზიკური დარღვევა - მოიცავს მოძრაობასა და გადაადგილებასთან
დაკავშირებულ საკითხებს;
• ფსიქიკური (მენტალური) დარღვევა - უკავშირდება ფსიქოლოგიურ/ფსიქიკურ
მდგომარეობას
• ინტელექტუალური დარღვევა - ეხება შემეცნების, აზროვნების, გაგებისა და
გააზრების პროცესს
• სენსორული დარღვევა - აერთიანებს ისეთ ასპექტებს, როგორიცაა: მხედველობა,
სმენა და შეხება.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ საზოგადოებაში არსებული
განწყობები მათი განსაკუთრებული საჭიროებების სრულად უგულებელყოფიდან
მათი უფლებების საკანონმდებლო და პოლიტიკურ დონეზე აღიარებამდე ხშირად
იცვლებოდა. ამ მიმართულებით დისკუსია დღემდე აქტიურად გრძელდება, თუმცა
გამოიყოფა 4 ძირითადი მიდგომა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა მიმართ არსებულ სხვადასხვა სახის დამოკიდებულებას გამოხატავს:
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დანართი 2.2
სამედიცინო მიდგომა - პრობლემის სათავე ადამიანია და არა გარემო
სამედიცინო
მიდგომა
აქცენტს
აკეთებს
სამედიცინო
დიაგნოზზე
და
შესაბამისად პრობლემად აღიქვამს თავად ადამიანს და არა გარემოს
*თუ ადამიანი ვერ შედის შენობაში, რადგან იგი ეტლით მოსარგებლე პირია,
პრობლემა ის არის, რომ მას ეტლის გარეშე გადაადგილება არ შეუძლია და არა
ის, რომ შენობა არაადაპტირებულია.
სოციალური მიდგომა - პრობლემის სათავე გარემოა და არა ადამიანი
აქცენტს აკეთებს გარემო ფაქტორებზე და იმ ბარიერებზე, რომელიც
შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წინაშე არსებობს.
*თუ ადამიანი ვერ შედის შენობაში, რადგან იგი ეტლით მოსარგებლე პირია,
პრობლემა ის არის, რომ შენობა არაადაპტირებულია, და არა ის, რომ მას
ეტლის გარეშე გადაადგილება არ შეუძლია.
საქველმოქმედო
მიდგომა
ვმოქმედებ
საჭიროების
შეუსწავლელად,
გაუაზრებლად, ფარული მიზნებით ან საჭიროებების გათვალისწინებით,
გრძელვადიან შედეგზე ორიენტირებულად
საქველმოქმედო მიდგომის შემთხვევაში შესაძლებელია გამოიყოს ორი
ძირითადი გამოვლინება: ა) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის
საჭიროებიდან გამომდინარე კონკრეტული დახმარების გაწევა ბ) „ფასადური
მოწყალების“
გაღება,
რომელიც
მათ
შორის
შესაძლოა
საკითხის
შეუსწავლელობითაც იყოს გამოწვეული.
*თუ ადამიანი ვერ შედის შენობაში, რადგან იგი ეტლით მოსარგებლე პირია,
ჩვენ ეს ადამიანი უნდა „გვეცოდებოდეს“ და უნდა ვეხმარებოდეთ, „კეთილი
საქმე“ უნდა გავაკეთოთ,
უფლებადაცვითი მიდგომა - მეც, სხვათა თანასწორად და მსგავსად მაქვს
ყველა ის უფლება, რაც ნებისმიერ ადამიანს.
თავის თავში მოიაზრებს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვას და იმ
ვალდებულებების განხორციელებას, რომელიც სახელმწიფოს აქვს ნაკისრი
ადგილობრივი თუ საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტებით.
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირების
საზოგადოებასთან
ინტეგრაციასთან კავშირში 3 ძირითადი პრინციპი გამოიყოფა:
1. სეგრეგაცულობის
(გამოყოფაგამოცალკევება)
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირები უნდა იმყოფებოდნენ ცალკე დაწესებულებებში,
სპეციალიზებულ სკოლებში და სხვა.
2. ინტეგრაციულობის
(შერწყმაშეერთება)
მაგალითად,
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირები უნდა სარგებლობდნენ საჯარო სკოლების
ყველა სიკეთით, თუმცა იგივე სკოლაში/კლასში მათთვის კონკრეტულად
გამოყოფილი ადგილი უნდა არსებობდეს.
3. ინკლუზიურობის (ჩართულობა-მონაწილეობა) - შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირი განიხილება საზოგადოების სრულფასოვან წევრად, ვინც სხვათა
თანასწორად მონაწილეობის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში (მათ შორის
საგანმანათლებლო, სპორტული, გასართობი და სხვა ტიპის აქტივობები)

73

დანართი 2.2
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია (CRPD)
და მისი დამატებითი ოქმი გაერომ 2006 წელს მიიღო. საქართველომ კონვენციის
რატიფიცირება 2014 წელს, ხოლო მისი ფაკულტატური ოქმის (რომელიც იძლევა
გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კომიტეტისთვის საჩივრით
მიმართვის შესაძლებლობას) რატიფიცირება 2021 წელს მოახდინა, რითაც
საქართველომ აიღო ვალდებულება უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა უფლებების სხვათა თანასწორად.

შეზღუდული შესაძლებლობა გენდერულ ჭრილში
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები

უფლებების

კონვენცია.

მუხლი

1. მონაწილე სახელმწიფოები აღიარებენ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ქალები და გოგონები მრავალგვარი დისკრიმინაციის საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან
და, ამასთან დაკავშირებით, იღებენ ზომებს მათი უფლებებისა და ძირითად
თავისუფლებათა სრული და თანაბარი უზრუნველყოფისათვის.
2. მონაწილე სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ ყველა შესაბამისი ზომა ქალთა
ყოველმხრივი განვითარების, წინსვლის, დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფისა და
წინამდებარე კონვენციით მათთვის მინიჭებული უფლებებისა და ძირითად
თავისუფლებათა გარანტირებისათვის.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებზე სპეციალური ჩანაწერით, გაეროს
კონვენციამ ხაზი გაუსვა აღნიშნული ჯგუფის განსაკუთრებულ საჭიროებებს,
რამდენადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები დისკრიმინაციას ორი
ნიშნით განიცდიან: სქესი და შეზღუდული შესაძლებლობა. თუმცა ამის
მიუხედავად, ისინი ხშირად რჩებიან როგორც შეზღუდულ შესაძლებლობასთან,
ასევე გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული სტრატეგიების, სამოქმედო
გეგმების, პროგრამებისა და სხვა აქტივობების მიღმა.

ძალადობა და საზიანო პრაქტიკები:
მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდული შესაძლობის მქონე ქალები განიცდიან
ძალადობის არაერთ ფორმას როგორც ტიპური განვითარების მქონე ქალები,
გენდერისა და შეზღუდული შესაძლებლობის ინტერსექციიდან გამომდინარე,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა მიმართ ძალადობას ხშირად
განსხვავებული მიზეზი, ფორმა და შესაბამისად შედეგები აქვს. (მაგალითად,
აფრიკის ქვეყნებში გავრცელებულია მითი, რომ სექსუალური აქტი ქალწულთან
კურნავს აივ-ინფექციისგან და რამდენადაც შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე
ქალები განიხილებიან როგორც „ასექსუალები “, რომელთაც არ ყავთ/არ შეიძლება
ყავდეთ ინტიმური
პარტნიორი, ისინი ხშირად ხდებიან სექსუალური
ობიექტები მოძალადის „განკურნების “მიზნით6)

ძალადობის/გაუპატიურების

შეზღუდული შესაძლობის მქონე ქალები ძალადობის ობიექტი ხშირად ხდებიან
მათი
სოციალური
გარიყულობის,
კომუნიკაციის
ბარიერების,
ნეგატიური
წინასწარგანწყობების და ნაკლები სტრუქტურული მხარდაჭრის გამო.
ჩატარებული კვლევები აჩვენებს, რომ ძალადობის მაჩვენებლი შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ქალთა მიმართ უფრო მაღალია ვიდრე შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე კაცების და ტიპური განვითარების მქონე ქალების
მიმართ. მოძალადის როლში კი ძირითადად მათი ოჯახის წევრები, პარტნიორები
ან მათზე სხვა მზრუნველი პირები არიან, ვისზეც შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ქალების ფინანსურად და სოციალურად არიან დამოკიდებულები.
ძალადობის
ინდეტიფიცირება
და
სამართალდამცავი
ორგანოებისთვის
მიმართვიანობის
მაჩვენებელი
კი
ძალიან
დაბალია,
რასაც
თანაბრად
განაპირობებს როგორც ფიზიკური ხელმისაწვდომობის არ არსებობა, ასევე
ნეგატიური წინასწარგანწყობები (მაგალითად, სამართალდამცავი ორგანოების
წარმომადგენლები ხშირად არ განიხილავენ ინტელექტუალური დარღვევის მქონე
ქალებს
როგორც
„სანდრო“
მოწმეს,
კვლევები
ასევე
აჩვენებს
რომ
ინტელექტუალური დარღვევის მქონე ქალების/გოგონების 40-70% სექსუალური
ხასიათის ძალადობის მსხვერპლი 18 წლის მიღწევამდე ხდება), კომუნიკაციის
შესაბამისი ფორმების ნაკლებობა, საკანონმდებლო და პოლიტიკური ხარვეზები.
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ცალკე უნდა აღინიშნოს იძულებითი კონტრაცეფციის, სტერილიზაციის და
აბორტის
საკითხი.სტატისტიკური
მონაცემების
თანახმად
იმ
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა სრული უმრავლესობა რომელიც ამ საზიანო
პრაქტიკის მსხვერპლი ხდება ქალია (რაც მათ შორის განპირობებულია მითებით,
რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე შვილები უჩნდებათ ან რომ ისინი ვერ შეძლებენ ბავშვის მოვლას ისე,
როგორც
ტიპური
განვითარების
მქონე
ქალები
და
სხვა).
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ქალთა იძულებითი სტერილიზაციის (რაც გულისხმობს
რომ სტერილიზაციაზე არ არის მათი ინფორმირებული თანხმობა) არგუმენტად
ხშირად
არის
მოყვანილი
ასევე
მათივე
„საუკეთესო
ინტერესი“,
თუმცა
სტერილიზაციას ძირითადად განაპირობებს მათზე მზრუნველი პირების მხრიდან
“უხერხულობის“ თავიდან არიდება, სექსუალური ექსპლუატაციის პრევენციული
პროგრამების (განსაკუთრებით ინსტუციებში), ადამიანის სექსუალობის შესახებ
განათლებაზე ხელმისაწვდომობის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ქალების, როგორც მშობლების მხარდამჭერი სერვისების ნაკლებობ8. რაც შეეხება
იძულებითი აბორტს იგი განსაკუთრებით ხშირია ინსტიტუციებში, როგორც
დაწესებულებაში განთავსებული ადამიანების რიცხობრივი კონტროლის გზა. 9
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდა გოგონებს ასევე ხშირად
აძლევენ სპეციალურ მედიკამენტებს მენსტრუაციის შესაჩერებლად, რადგან
ითვლება, რომ მათ არ შეუძლიათ მენსტრუალური ჰიგიენის დაცვა. აქვე უნდა
აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ იქნება ეს ორსულობის პრევენცია თუ მენსტრუაციის
მართვა, ზემოთ ჩამოთვლილ საზიანო პრაქტიკებს ხშირად აქვს ადგილი
მედიცინის მუშაკების ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების და
გოგონების მშობლების/მათზე მზრუნველი პირების მოთხოვნით.
ზოგად ჭრილში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და გოგონები ხშირად
ითვლებიან „ასექსუალებად“, ვისაც არ შესწევთ უნარი იყოლიონ პარტნიორი,
შექმნან ოჯახი ან გახდნენ მშობლები და რამდენადაც ისინი არ ითვლებიან
„სექსუალურად აქტიურებად“, ისინი არ განიხილებიან, როგორც რეპროდუქციული
უფლებების სუბიექტები. ეს სტიგმები განსაკუთრებით ძლიერია ინტელექტუალური
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
ქალების
შემთხვევაში,
რამდენადაც
ითვლება, რომ მათ არ გააჩნიათ სექსუალობისა და საკუთარი სხეულის გაგების
უნარი.
ოჯახში ქალისა და მამაკაცის ფუნქციებთან დაკავშირებული გენდერული
სტერეოტიპები ასევე განსხვავებულად აისახება შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ქალებზე. მაგალითად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მამაკაცებში
ქორწინების მაჩვენებელი უფრო მაღალია ვიდრე შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე
ქალებში
(ერთ-ერთი
კვლევის
ფარგლებში
განხილულ
სოციოდემოგრაფიულ ინდიკატორებში აღნიშნულია, რომ ფიზიკური შეზღუდვის
მქონე მამაკაცებში ქორწინების რიცხვი 85%, ქალებში კი 47 % -ს წარმოადგენდა
რაც შესაძლოა დაკავშირებული იყოს ოჯახში ქალების და კაცების ფუნქციების
გადანაწილებასთან. გავრცელებული შეხედულებით, ქალის ძირითადი როლი
ოჯახში „დიასახლისობასთან“ არის დაკავშირებული, საზოგადოება კი ამ როლში
შეზღუდული შესაძებლობის მქონე ქალებს იშვიათად მოიაზრებს.
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დანართი 2.2
განათლება და დასაქმება
მსოფლიოში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ნახევარზე მეტი
სკოლაში არ დადის. ეს მაჩვენებელი ზოგიერთი ქვეყნისთვის 90%-საც აღწევს,
თუმცა ყველა შემთხვევაში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბიჭებისგან
განსხვავებით
სკოლის
გარეთ
უფრო
ხშირად
სწორედ
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე გოგონები რჩებიან, რომელთა წიგნიერების დონე 3-ჯერ
უფრო ნაკლებია ბიჭებთან შედარებით-განათლების სისტემა ამ შემთხვევაში
უფრო მეტად კონცეტრირდება მათი დასწრების უზრუნველყოფაზე, ვიდრე
გაძლიერებასა და მონაწილეობაზე.12 აქ მნიშნელოვან ფაქტორს თამაშობს თავად
ოჯახიც, რომელსაც უმეტეს შემთხვევაში არ აქვს მოლოდინი რომ შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე გოგონები შეძლებენ იყონ ფინანსურად წარმატებული და
დაეხმარონ ოჯახს, შესაბამისად მათზე მზრუნველი პირები ან ნაკლებ რესურსს
დებენ მათ განათლებაში, ან საერთოდ არ უწევენ ამ მხრივ დახმარებას.
ტაბუდადებული თემაა ასევე მენსტრუალური ჰიგიენა სკოლებში, საჭირო
ასისტირების არ არსებობის პირობებში არაერთი შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე გოგონა აცდენს სკოლას მენსტრუაციის პერიოდში რაც ასევე ზღუდავს მათ
უფლებას განათლებაზე.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტის N4 ზოგად
რეკომენდაციაში ინკლუზიური განათლების შესახებ გამოყოფს რამდენიმე
მიდგომას:
გარიყვა - როდესაც პირს პირდაპირ ან ირიბად ეთქმის უარი განათლების
წვდომაზე
სეგრეგაციაროდესაც
იქმნენა
ცალკე
საგანმანათლებლო
სივრცე
კონკრეტული
საჭიროებების საპასუხოდ, სხვებისგან იზოლირებულად
ინტეგრაცია
როდესაც
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირები
ირიცხებიან
ჩველებრივ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, თუმცა ამ შემთხვევაში
ითვლება
რომ ისინი უნდა მოერგონ ამ დაწესებულებების მოთხოვნებს
ინკლუზია, რაც მოიცავს ნებისმიერ საჭირო ცვლილებას სასწავლო მეთოდებში,
მიდგომებში, სტრატეგიებსა და სტრუქტურებში რათა ყველასთვის თანაბრად
იქნას უზრუნველყოფილი სასწავლო გარემო.
შესაბამისად ინკლუზიური განათლების იდეა კონცენტრირდება ყველა ბავშვის
(და არა მხოლოდ) უფლებაზე განათლება მიიღოს თანატოლებთან ერთად, ერთ
საგანმანათლებლო
სივრცეში
სადაც
სწავლების
თითოეული
მათგანის
ინდივიდუალური
საჭიროება
იქნება
გათვალისწინებული,
იქნება
ეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
ინფრასტრუქტურა
თუ
სწავლების
მეთოდოლოგია.
კომიტეტი ცალკე აღნიშვნებს აკეთებს ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ქალებსა და გოგონებზე:
“ინტერსექციური დისკრიმინაცია და გარიყვა მნიშვნელოვან ბარიერებს უქმნის
შშმ ქალებისა და გოგონების მიერ განათლების უფლებით სარგებლობას.
მონაწილე სახელმწიფოებმა უნდა გამოავლინონ და აღმოფხვრან ეს ბარიერები,
რაც მოიცავს გენდერის საფუძვლით ძალადობისა და ისეთი ტენდენციის
აღკვეთას, სადაც ქალებისა და გოგონების განათლება ნაკლებად ფასობს. მათ
უნდა მიიღონ კონკრეტული ზომები, რათა განათლების უფლებას ხელს არ
უშლიდეს
გენდერული
და/ან
შეზღუდული
შესაძლებლობის
საფუძველზე
დისკრიმინაცია, სტიგმა და ცრურწმენა”
„საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სექსუალური ძალადობის მაღალი რისკის
გათვალისწინებით,აუცილებელია ზომების მიღება, რათა ისინი უსაფრთხო და
მისაწვდომი იყოს შშმ ქალებისა და გოგონებისათვის“
“დაცვის ვალდებულება საჭიროებს იმგვარ ღონისძიებებს, რომლებიც მესამე
მხარეს არ მისცემს ჩარევის საშუალებას უფლებებით სარგებლობაში (მაგ.:
მშობლები, რომლებიც უარს ამბობენ შშმ გოგონების გაშვებაზე სკოლაში; კერძო
ინსტიტუტები, რომლებიც უარს ამბობენ შშმ პირთა ჩარიცხვაზე მათი დარღვევების
გამო)
ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის N18
ზოგადი რეკომენდაცია, ასევე მოუწოდებს სახელმწიფოებს მიიღონ ყველა საჭირო
ზომა რათა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს ქონდეთ თანაბარი
წვდომა განათლებაზე, თუმცა ამ მიმართულებით შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ქალები და გოგონები კვლავაც მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დგანან,
რაც მნიშვნელოვნად აისახება მათი დასაქმების მაჩვენებლებზეც.
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დანართი 2.2
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები დასაქმების სფეროში მრავალ
ბარიერს
აწყდებიან,
თუმცა
გენდერული
პერსპექტივიდან,
მამაკაცების
დასაქმების მაჩვენებელი ქალებთან შედარებით ორჯერ მაღალია და მაშინაც კი,
როდესაც შეზრუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები მუშაობენ, მათაქვს
ნაკლები ხელმისაწვდომობა აქვთ გადამზადებისა და ტრენინგის პროგრამებზე,
საკრედიტო რესურსებზე, აწყდებიან არათანაბარ ანაზღაურებას, ნაკლებად აქვთ
დაწინაურების შესაძლებლობა და იშვიათად მონაწილეობენ ეკონომიკური
გადაწყვეტილების მიღებაში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების
დასაქმების მაჩვენებელზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს განათლებაზე
ნაკლები ხელმისაწვდომობაც - მსოფლიოში ანაზღაურებად სამუშაოზე შშმ
ქალების მხოლოდ 25%ია დასაქმებული.15 ასევე, პროფესიული განათლების
პროგრამები და კარიერასთან დაკავშირებული კონსულტაციები ხშირად არის
გენდერულად არასენსიტიური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონების
მიმართ,
რამდენადაც
ისინი
წაახალისებენ
მათ
დაბალანაზღაურებადი
სამუშაოსკენ,
ნაკლები
კარიერული
განვითარებისკენ
ან
ახდენენ
მათ
დემოტივაციას
სწავლა
გააგრძელონ
საშუალო
განათლების
დასრულების
შემდგომ. აღნიშნული დამოკიდებულება ზრდის შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე გოგონების უმუშევრობის მაჩვენებლებს სკოლის დამთავრების შემდეგ.
მიუხედავად
იმ
გამოწვევებისა,
რომლის
წინაშეც
დგანან
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ქალები, მათი საჭიროებები ყურადღების მიღმა არის
დარჩენილი. სახალხო დამცველის მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა უფლებების კომიტეტისადმი წარდგენილ ალტერნატიულ ანგარიშში17
აღნიშნულია, რომ„ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში არსებული
პოლიტიკის დოკუმენტები, ისევე როგორც სახელმწიფო პროგრამები მათ არ
მოიაზრებს
დამოუკიდებელ
სამიზნე
ჯგუფად.
სახელმწიფო
პროგრამების
შემუშავებისა და ბიუჯეტირებისას არ ხდება მათთვის რელევანტური საკითხვების
გათვალისწინება. აღნიშნული ეხება ჯანდაცვის, სოციალური რეაბილიტაციის,
განათლების, დასაქმებისა და სხვა პროგრამებს“

ინტერსექციულობა და ჯვარედინი დისკრიმინაცია
ინტერსექციულობა უკავშირდება იდეას, რომ ყველა ადამიანი ერთზე მეტ
იდენტობას
ატარებს,18
რომლებიც
ერთდროულად
თანაარსებობენ
და
განსაზღვრავენ ადამიანების უნიკალურ გამოცდილებას. მაგალითად, „მუსლიმი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალის“ გამოცდილება განსხვავებულია
მუსლიმი მამაკაცების, ტიპური განვითარების მქონე ქალების და არამუსლიმი
ქალებისგან. იდენტობების გადაკვეთის მსგავსი კომბინაციები დაუსრულებელი
რაოდენობით შეიძლება არსებობდეს და ერთ შემთხვევაში განაპირობებდეს
ადამიანის დისკრიმინაციას, ხოლო მეორეში კონკრეტულ პრივილეგიას.
ისტორიულად, ინტერსექციულობის თეორიას საფუძველი 80-იან წლებში ჩაეყარა,
როდესაც ქალთა მოძრაობა გაკრიტიკებულ იქნა შავკანიან ქალთა გამოცდილების
უგულებელყოფის გამო.20ინტერსექციულობის ჭრილში ეს გულისხმობს იმას, რომ
შავკანიან ქალთა გამოცდილება განსხვავებული იყო შავკანიან კაცთა და
თეთრკანიან ქალთა გამოცდილებისგან. თუმცა, ამ შემთხვევაში ძირითადი
აქცენტი
კეთდებოდა
არა
მხოლოდ
იმაზე,
რომ
შავკანიანი
ქალების
დისკრიმინაცია იყო უფრო ძლიერი ვიდრე სექსიზმი და რასიზმი, არამედ ხაზს
უსვამდა
იმასაც,
რომ
ამ
და
მსგავსი
განსხვავებული
გამოცდილების
გათვალისწინება იყო დამატებითი ძალა თავად ქალთა მოძრაობისთვის,
რამდენადაც
ქალთა
საჭიროებები
განსხვავებული
იყო
ჯგუფის
შიგნით.
შესაბამისად, ეტაპობრივად დღის წესრიგში დადგა გენდერისა და ისეთი
მახასიათებლების თანაკვეთების არსებობის შესწავლა როგორიც არის კანის
ფერი, ეთნიკური კუთვნილება, სოციალური კლასი და სხვა.
ინტერსექციულობასთან კავშირში, მნიშვნელოვანია განვიხილოთ ჯვარედინი
დისკრიმინაციის (Intersectional Discrimination) საკითხიც, რაც მრავალი ნიშნით
დისკრიმინაციისფორმას
წარმოადგენს.
მრავალი
ნიშნის
მიხედვით
დისკრიმინაცია არის დისკრიმინაცია ორი ან მეტი ნიშნის გამო. ხოლო ჯვარედინი
(ინტერსექციური) არის მრავალი ნიშნით დისკრიმინაციის სახე, რომელიც ხდება
რამდენიმე ნიშნის ურთიერთგადაკვეთის შედეგად, როდესაც აღნიშნული ნიშნები
ცალცალკე არ ქმნიან დისკრიმინაციას.
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შესაბამისად, მრავალი ნიშნით დისკრიმინაციის შემთხვევაში განსხვავებულ
მოპყრობას კანონით დაცული ნიშნები (სქესი, გენდერი, რასა, შეზრუდული
შესაძლებლობა და სხვა) ცალცალკე განაპირობებენ, ხოლო ჯვარედინი
(ინერსექციური) დისკრიმინაციის დროს კი ერთობლივად. აქედან გამომდინარე,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი შეიძლება პარალელურად განიცდიდეს
განსხვავებულ მოპყრობას:
როგორც ქალი ( მის პოზიციაზე მომუშავე მამაკაცს უფრო მაღალი ანაზღაურება
აქვს
ვიდრე
მას)
და
როგორც
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
(არაადაპტირებული გარემო)
როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი ( დამსაქმებელი არ
განიხილავს მის განცხადებას რადგან იგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ქალია)

ინკლუზიური გადაწყვეტილების მიღება
საქართველოს
პარლამენტის
თემატურ
მოკვლევაში
(შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და გოგონებისათვის ჯანდაცვის სერვისების
მისაწვდომობის
შესახებ)25
აღნიშნულია,
რომ
ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების ჩართულობა შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე
ქალთა
პრობლემების
მოგვარების
საკითხში
დაბალია,
რაც
განპირობებულია როგორც ადგილობრივი საბიუჯეტო თანხების სიმწირით, ისე
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან დაკავშირებული საჭიროებების
შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობით - „ადგილობრივი თვითმართველობების
წარმომადგენლებთან გამართულ ყველა შეხვედრაზე გამოიკვეთა, რომ მათ
აკლიათ მგრძნობელობა და ცოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებთან
დაკავშირებულ საკითხებზე, მათთვის რთული წარმოსადგენი იყო რა როლი
შეიძლებოდა დაკისრებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების უფლებრივი მდგომარეობის
გაუმჯობესების თვალსაზრისით.“ მაშინ კი, როდესაც ადგილობრივ დონეზე იყო
მაღალი მიმღებლობა ამ საკითხების მიმართ, კვლევებისა და კვალიფიკაციის არ
არსებობის საკითხი მნიშვნელოვან პრობლემას ქმნიდა.
სახალხო
დამცველის
კვლევაში
ადგილობრივი
თვითმმართვლეობის
ორგანოების გენდერული პოლიტიკის შეფასება26 აღნიშნულია, რომ შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
ქალები
მოკლებულნი
არიან
შესაძლებლობას,
მონაწილეობა მიიღონ ადგილობრივ დონეზე პოლიტიკის განსაზღვრისა და
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში:
ნაკლებია შესაბამისი პროგრამები და ინიციატივები
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს აქვთ დაბალი მოტივაცია ჩაერთონ
საზოგადოებრივ
ცხოვრებაში
რაც
უკავშირდება
გარემოსთან
წვდომის
სირთულეებს და საზოგადოებაში არსებულ სტიგმას
მუნიციპალური პროგრამები ორიენტირებულნი არიან სამედიცინო მოდელზე და
ითვალისწინებენ
ერჯერად
ფინანსურ
დახმარებას,
ტრანსპორტის
უზრუნველყოფას, იშვიათად შინ მოვლას
დახმარების პროგრამების უმეტესობა განკუთვნილია 18 წლამდე პირებისთვის
ზოგ
შემთხვევაში
მუნიციპალიტეტი
დაინტერსებულია
გააუმჯობესოს
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა, თუმცა
მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლების კომპეტენცია ნაკლებია, რაც
განაპირობებს
განხორციელებული აქტივობების ფორმალურ ან საქველმოქმედო ხასიათს
გადაწყვეტილების მიმღები პირებიძირითად კაცები არიან.
მინიმალურია მათი ჩართულობა გენდერული თანასწორობის
საბჭოებშიც(აღსანიშნავია
ისიც,
რომ
საკრებულოს/მერიის
შენობები
ძირითადად არ არის ადაპტირებული რაც საბჭოს სხდომებზე დასწრების კიდევ
ერთი ბარიერია)

78

დანართი 2.2
ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე, მნიშვნელოვანია გენდერული
ბიუჯეტირების საკითხის განხილვაც. საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო
ოფისის კვლევა - „სახელმწიფო ბიუჯეტი გენდერულ ჭრილში“ გენდერულ
ბიუჯეტირებას განმარტავს როგორც გენდერული თანასწორობის ასპექტების
ჩართვას ქვეყნის საბიუჯეტო პროცესში და რესურსების ისეთ განაწილებას,
რომელიც ხელს შეუწყობს გენდერული პერსპექტივის ინტეგრირებას ყველა
სფეროში. შესაბამისად გენდერული ბიუჯეტირება არ გულისხმობს ქალებისთვის
და
მამაკაცებისთვის
განსხვავებული
ბიუჯეტის
შედგენას,
იგი
მოიცავს
შემოსავლებისა და ხარჯების გადანაწილებას გენდერული თანასწორობის
ხელშეწყობისთვის. 27 ამავე კვლევის თანახმად, აღნიშნული თვალსაზრისით ერთერთ ყველაზე ეფექტურ მექანიზმს წარმოადგენს კონკრეტული პროგრამის
შეფასების პროცესში, ერთ-ერთ ინდიკატორად პროგრამის გენდერულ ასპექტში
შეფასება.
გენდერულ
ტერმინი:

ბიუჯეტირებასთან

კავშირში

მნიშვნელოვანია

განვასხვავოთ

2

1. გენდერული სენსიტიურობა - გულისხმობს კონკრეტული უწყების, ორგანიზაციის
თუ პირის მიერ გენდერული უთანასწორობის/დისკრიმინაციის აღიარებას
კონკრეუტულ სფეროში და შესაბამისად, აღნიშნულის გათვალისწინებას მის
საქმიაობაში - მათ შორის ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში
2. გენდერული მნიშვნელოვნება - გულისხმობს იმის განსაზღვრავს, თუ რამდენად
მნიშვნელოვან
გავლენას
ახდენს
კონკრეტული
პროგრამა
გენდერული
თანასწორობის კუთხით არსებულ გამოწვევებზე.
სახალხო
დამცველის
ერთ-ერთი
რეკომენდაცია,
რომელიც
წინამდებარე
კვლევაში გაცემულ იქნა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებზე
სწორედ გენდერული ბიუჯეტირების პრაქტიკულ დონეზე დანერგვას და ქალთა
უფლებრივი
მდგომარეობის
გაუმჯობესებაზე
მიმართული
პროგრამების
განხორციელებას ეხება, რაც უმნიშვნელოვანესი ასპექტია მათ შორის შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე ქალებისთვის. აღნიშნული მათ შორის მოიაზრებს
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებთან დაკავშირებული საკითხების
ინტეგრირებას
როგორც
გენდერულ
თანასწორობაზე,
ასევე
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე
მიმართულ პროგრამებში. თუმცა იმისათვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე
ქალები
ადგილობრივ
დონეზე
აქტიურად
იყვნენ
ჩართული
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, გადამწყვეტი მნიშვნელობა პირველ რიგში
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების
წარმომადგენლების
ცნობიერების ამაღლებას ენიჭება როგორც გენდერული ბიუჯეტირების, ასევე
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა სპეციფიკური საჭიროებების ჭრილში.
აღნიშნული
პროცესში
მნიშვნელოვანია
გავითვალისწინოთ
ინკლუზიური
გადაწყვეტილების მიღების პროცესთან დაკავშირებული საკითხებიც. ინკლუზიური
გადაწყვეტილების
მიღება
არის
მიდგომა,
როდესაც
შესაძლებლობების
განხილვასა და გადაწყვეტილების მიღებაში, ყველაზე დონეზე აქტიურად არის
ჩართული ყველა, ვისაც უშუალოდ ეს გადაწყვეტილება შეეხება. აღნიშნული
მიდგომა გვეხმარება ვუზრუნველყოთ რომ პირები, ვისაც გადაწყვეტილება
უშუალოდ
ეხებათ
თანამშრომლობენ
მათთან,
ვინც
პასუხს
აგებენ
ამ
გადაწყვეტილების განხორციელებაზე.29 აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია
რომ აღნიშნული პროცესი თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა
აქტიური ჩართულობით განხორციელდეს.
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დანართი 2.2
საკანონმდებლო და პოლიტიკური ჩარჩო

გაეროს კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების
შესახებ (CRPD) შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია
(CRPD) და მისი დამატებითი ოქმი გაერომ 2006 წელს მიიღო. საქართველომ
კონვენციის რატიფიცირება 2014 წელს, ხოლო მისი ფაკულტატური ოქმის
(რომელიც
იძლევა
გაეროს
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთა
კომიტეტისთვის საჩივრით მიმართვის შესაძლებლობას) რატიფიცირება 2021
წელს მოახდინა, რითაც საქართველომ აიღო ვალდებულება უზრუნველყოს
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
პირთა
უფლებების
სხვათა
თანასწორად.კონვენციის
მე-6
მუხლი
ცალკე
გამოყოფს
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
ქალებს,
რითაც
ხაზს
უსვამს,
რომ
შეზღდული
შესაძლებლობის მქონე ქალები და გოგონები მრავალგვარი დისკრიმინაციის
საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან და მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულები არიან
მიიღონ ყველა შესაამისი ზომა მათი უფლებებისა და თავისუფლებების სრული და
თანაბარი უზრუნველყოფისთვის.
ხელმისაწვდომია ბმულზე:
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2334289?publication=0
გაეროს კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის
შესახებ (CEDAW) 1979 კონვენცია ხაზს უსვამს, რომ ქალების დისკრიმინაცია
არღვევს თანასწორუფლებიანობისა და ადამიანის ღირსებების პატივისცემის
პრინციპებს და ფართო ყურადღებას უთმობს ქალების უფლებრივ მდგომარეობას.
მიუხედავად კონვენციის უდიდესი მნიშვნელობისა, ქალთა უფლებების დაცვაში,
იგი არ აკეთებს სპეციალურ დათქმას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ქალებზე,
თუმცა
შემდგომ
რეკომენდაციებში
ვხვდებით
ამ
აღნიშვნებს.
მაგალითად, N18 ზოგადი რეკომენდაცია მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს,
მიიღონ შესაბამისი ზომები რათა უზრუნველყონ შეზღუდული შესაძლებლობის
ქალების თანაბარი ხელმისაწვდომობა განათლებაზე, დასაქმებაზე, ჯანდაცვის და
სოციალურ სერვისებზე და ხელი შეუწყონ მათ აქტიურ მონაწილეობას პოლიტიკურ,
სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაში.CEDAW კომიტეტი ასევე მოუწოდებს წევრ
სახელმწიფოებს რომ მათ ანგარიშებში ასახონ ის პროგრესი, რომელსაც მიაღწიეს
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების მიერ თავიანთი უფლებებით
სრულად სარგებლობის უზრუნველსაყოფად.
კონვენციას, მის ფაკულტატურ ოქმსა და ზოგად რეკომენდაციებს შეგიძლიათ
ვრცლად გაეცნოთ ამ ბმულზე.
https://georgia.unwomen.org/ka/digital-library/publications/2018/09/conventionon-elimination-of- violence
სტამბოლის კონვენცია - ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის
პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენცია.
სტამბოლის კონვენცია ყველაზე მასშტაბური საერთაშორისო დოკუმენტია ქალთა
მიმართ ძალადობის გადაჭრელად, რომელიც ერთი მხრივ იგი ხაზსს უსვამს ქალთა
მიმართ
ძალადობას,
როგორც
ადამიანის
უფლებების
დარღვევას
და
დისკრიმინაციის ფორმას, ხოლო მეორე მხრივ ახდენს ისეთი ქმედებების
კრიმინალიზაციას როგორიც არის: ფიზიკური ძალადობა, სექსუალური ძალადობა,
იძულებითი ქორწინება, ქალთა სასქესო ორგანოების დასახიჩრება, იძულებითი
აბორტი და სხვა.
კონვენციის პრეამბულაში ხაზგასმულია რომ ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნები და
კონვენციაზე სხვა ხელმომწერი პირები ანგარიშს უწევენ შეზღუდული შესაძლობის
მქონე პირთა უფლებების კონვენციას და ადგენენ, რომ მხარეების მიერ ამ
კონვენციის დებულებების განხორციელება, კერძოდ, მსხვეპლთა უფლებების
დამცავი
ზომების
მიღება,
უზრუნველყოფილია
ნებისმიერი
ნიშნით
დისკრიმინაციის გარეშე, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნის
ჩათვლით. კონვენციის რატიფიცირება საქართველომ 2017 წელს მოახდინა.
ხელმისაწვდომია ბმულზე:
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3789678?publication=0
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დანართი 2.2
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები (SDGs) მიზანი #5 გენდერული თანასწორობა. 2015
2015 წლის 25 სექტემბერს გაეროს 193 წევრი ქვეყანა შეთანხმდა მდგრადი
განვითარების დღის წესრიგის დოკუმენტზე – „ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030
წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისთვის“. მდგრადი განვითარების
მიზნების ამოცანაა, გააგრძელოს ათასწლეულის განვითარების მიზნების მიერ
დაწყებული საქმე. საქართველომ ერთერთი პირველი იყო, ვინც მიზნების
შესრულებას მხარი დაუჭირა.
მდგრადი განვითარების დღის წესრიგი მოიცავს 17 მიზანსა და 169 ამოცანას,
თუმცა
კონკრეტულად
შშმ
ქალთა
უფლებრივ
ჭრილში
განსაკუთრებით
საინტერესოა მე-5 მიზანი, რომელიც გენდერულ თანასწორობას ეხებადა
ემსხურება: ქალთა დისკრიმინაციის დასრულებას, ქალთა მიმართ არსებული
ძალადობის ყველა ფორმის და საზიანო პრაქტიკის აღმოფხვრას, აუნაზღაურებელი
შრომის აღიარებას და დაფასებას, თანაბარი უფლებების უზრუნველყოფას
ეკონომიკურ რესურსებზე, ტექოლოგიების გამოყენების შესაძლებლობის გაზრდას,
გადაწყვეტილების
მიღების
პროცესში
ჩართულობას
და
სქესობრივ
და
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე უნივერსალური წვდომის უზრუნველყოფას. აქვე
უნდა აღინიშნოს რომ 2017 წელს ჩატარდა მაღალი დონის პოლიტიკური ფორუმი
მდგრად განვითარებაზე, რომლის თემატურმა განხილვა ხაზსს უსვამს შეზღუდული
შესაძლებლობების
საკითხთა
ინტეგრირებას
გენდერული
თანასწორობის
მიღწევაში და ქალთა გაძლიერებაში (მე-5 მიზანი) და ჯანსაღი ცხოვრებისა და
კეთილდღეობის უზრუნველყოფაში (მე-3 მიზანი), რაც ემსახურება გენდერული
თანასწორობისა და შეზღუდულ შესაძლებლებს შორის მონაცემების ხარვეზების
აღმოფხვრას.

საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
უფლებების შესახებ. 2020
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენციის
მსგავსად,საქართველოს
კანონით
ითვალისწინებს
სპეციალურ
დათქმებს
შეზღუდული შესაძლებლობის ქალებთან მიმართებით.
მუხლი #6
1. სახელმწიფო უზრუნველყოფს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა
და გოგონების ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზებას სხვა
ქალებთან თანასწორად.
2. სახელმწიფო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებსა და გოგონებს იცავს
დისკრიმინაციისგან
საზოგადოებრივი
ცხოვრების
ყველა
სფეროში
და
უზრუნველყოფს მათთვის სათანადო პირობების შექმნას ქალისა და მამაკაცის
თანასწორი
უფლებების,თავისუფლებებისა
და
შესაძლებლობების
რეალიზაციისათვის. ამ კატეგორიის პირთა მიმართ განხორციელებული
ნებისმიერი
ქმედება
უნდა
პასუხობდეს
გენდერული
თანასწორობის
პრინციპებს,
ქალთა
და
გოგონათა
სპეციფიკური
საჭიროებების
გათვალისწინებით
3. სახელმწიფო ხელს უწყობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთათვის
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვის უფლების ხელმისაწვდომობას
სხვებთან თანასწორად.
ხელმისაწვდომია ბმულზე:
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4923984?publication=0

საქართველოს
კანონი
აღმოფხვრის შესახებ. 2014

დისკრიმინაციის

ყველა

ფორმის

იგივე ანტიდისკრიმინაციული კანონის პირველივე მუხლი ითვალისწინებს
შეზღუდულ შესაძლებლობას, როგორც დისკრიმინაციის ერთერთ ფორმას. ასევე
კანონის
მე-2
მუხლში
აღნიშნულია,
რომ
„დისკრიმინაცია
არ
არის
განსაკუთრებული
და
დროებითი
ღონისძიებები,რომლებიც
შემუშავებულია
ფაქტობრივი თანასწორობის წასახალისებლად ან მისაღწევად,განსაკუთრებით −
გენდერულ, ორსულობისა და დედობის საკითხებში, აგრეთვე შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირის მიმართ.“
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დანართი 2.2
საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ. 2010
კანონის მიზანია უზრუნველყოს საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში
დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, სათანადო პირობების შექმნა ქალისა და
მამაკაცის თანასწორი უფლებების, თავისუფლებებისა და შესაძლებლობების
რეალიზაციისათვის, ხელი შეუწყოს დისკრიმინაციის თავიდან აცილებასა და
აღმოფხვრას და ითვალისწინებს გენდერული თანასწორობის უზრუნველოფის
გარანტიებს.
რაც შეეხება შეზღუდულ შესაძლობის მქონე პირებს, შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე ქალებზე სპეციალური დათქმას კანონში არ ვხვდებით, თუმცა მე-4 მუხლში
აღნიშნულია, რომ დისკრიმინაციის გარეშეა უზრუნველყოფილი „თანაბარი
სოციალური უზრუნველყოფა ქალისა და მამაკაცის ავადმყოფობისას და
შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დადგენის შემთხვევაში“
კანონს შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ ბმულზე:
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91624?publication=8

•გენდერული თანასწორობის მუნიციპალური საბჭოები
გენდერული
თანასწორობის
მუნიციპალური
საბჭოები
წარმოადოგენენ
საკრებულოს სათათბირო-საკონსულტაციო ორგანოებს, რომელიც „გენდერული
თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და საკრებულოს რეგლამენტის
შესაბამისად განიხილავს მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის დაცვის
მდგომარეობას, შეიმუშავებს წინადადებებს ადგილზე ადგილზე დისკრიმინაციის
გამოვლენისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად და ახორციელებს და
კოორდინაციას უწევს შესაბამის ღონისძიებებს.
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დანართი 4.1
ადვოკატირება ცვლილებებისთვის
მონაწილეობით

ქალებისთვის

და

ქალების

შორენა ლორთქიფანიძე
ცვლილებება თანამედროვე საზოგადოების საყრდენია. როდესაც რაღაც არ
მუშაობს, რაღაც არ მოგვწონს, სისტემა ან ინსტიტუტი დამთრგუნველია და არ არის
მორგებული ადამიანის - ქალის და კაცის, სხვადასხვა ჯგუფების საჭიროებებზე,
ვერ
წყდება
პრობლემები,
პრობლემების
გადაწყვეტაზე
პასუხისმგებელმოქმედპირებს
არაქვთსაკმარისი
ცოდნა,
არარიან
საკმარისადინფორმირებული, არ გააჩნიათ შესაბამისი უნარ-ჩვევები იმისათვის,
რომ შეცვალონ, მიიღონ გონივრული გადაწვეტილებები, საჭიროა ქმედება.
საჭიროა მობილიზება და ცვლილებები ქვემოდან. საქმეს ისიც ართულებს, რომ
ტრანსფორმაციის პროცესში მყოფი საზოგადოება პატრიარქალურია, საზოგადოება
კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს თანასწორობის და სამართლიანობის
ღირებულებას, სტერეოტიპები და წინაგასნჯები სხვადასხვა საკითხზე, ადამიანთა
ჯგუფზე თავისი გავლენით და ძალით ზოგჯერ აღემატება კანონის ძალას.
ამ შემთხვევაში საჭიროა ქმედება - და ქმედებას, რომელიც ითვალისწინებს
ცვლილებას საზოგადოების საკეთილდღეოდ, რომელსაც სათავეში უდგას
მოქალაქეთა ერთობა, რომელსაც არ აქვს ფორმალური ძალაუფლება, თუმცა
საერთო მიზნითდა ინტერესებითგაერიანებული ადამიანების ჯგუფს წარმოადგენს
- ეწოდება ადვოკატირება ანუსამოქალაქოინტერესების დაცვა. ამ ქმედების
სამიზნეა
არსებული პოლიტიკა და მისი ცვლილება. ხოლო პოლიტიკას ახორციელებს
ფორმალური ძალაუფლების მქონე ინსტიტუტები: მთავრობა, პოლიტიკური პარტია,
პარლამენტი, ბიზნესი და ა.შ.
ადვოკატირების მიზნებია: ინტერესების დაცვა, მნიშვნელოვანი საკითხების
შესახებ საზოგადოებრივი აზრის მობილიზებისა და განვითარების ხელშეწყობა,
პოლიტიკის ცვლილების მიღწევა, საკანონმდებლობაზის შეცვლა, გადახედვა,
მობილიზება მოწყვლადი ჯგუფების ინტერესების დასაცავადდა ა.შ.
ადვოკატირება
სამოქალაქო
საზოგადოების
ორგანიზაციების,
სამოქალაქო
აქტივისტების, უფლებადამცველების, სათემო ორგანიზაცების ან ერთობების ერთერთი
მთავარი
სამოქმედო
ინსტრუმენტია.
სამოქალაქო
საზოგადოება
სამოქალაქო საზოგადოებად აღქმულია სივრცე, სადაც მოქალაქეები ჩართული
არიან
საჯარო
დებატებში,
შესაძლებლობა
აქვთგამოხატონ
საკუთარი
შეხედულებები
და
გავლენა
იქონიონ
პოლიტიკურ
გადაწყვეტილებებზე
საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების გზით. ეს სივრცე დამოუკიდებელია
მთავრობისაგან და გარანტირებულია კანონებით (გამოხატვის თავისუფლება,
შეკრების და გაერთიანების თავისუფლება დაცულია კონსტიტუციითდა შესაბამისი
კანონმდებლობით).
დემოკრატიის თეორიის მიხედვით დემოკრატია შესაძლებელია ადამიანთა
გაძლიერების და მათი უფლებამოსილების ზრდით. სწორედ, ამ პროცესში
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სამოქალაქო საზოგადოება.
დღეს მნიშვნელოვნად გაიზარდა და გაფართოვდა სამოქალაქო საზოგადოების
სამოქმედო
სივრცე
და
შესაძლებლობები
მთელს
მსოფლიოში,
რაც
გარუკვეულწილად, უკავშირდება გლობალიზაციის პროცესს, დემოკრატიული
მმართველობის
გავრცელებას,
ტელეკომუნიკაციების
განვითარებას
და
ეკონომიკური
ინტეგრაციის
პროცესების
გაღრმავებას.
საერთაშორისოორგანიზაციების
ყოველწლიური
საანგარიშო
დოკუმენტის
მიხედვით,
საერთაშორისო
არასამთავრობი
ორგანიზაციების
(ეს
ცნება
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების სინონიმად შეიძლება მივიჩნიოთ და
ტექსტშიც გამოვიყენებთ) რაოდენობა 1990 წლის შემდეგ 6000-დან 200,000-მდე
გაიზარდა 2020 წელს. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები მშვნელოვან
როლს
ასრულებელგანვითარების
სფეროში
დახმარების
პროგრამების
განხორციელებაში,
კონფლიქტებისა
და
შეაიარაღებული
დაპირისპირების
ზონებში, ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების მართვის მიმართულებით.
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დანართი 4.1
2006 წელს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მიერ 15 მლრდ აშშ
დოლარი იქნა დახარჯული ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების
ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვითჩამოთვლილსფეროებში.
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები გავლენას ახდენენ გლობალური
პოლიტიკის ფორმირებაზე ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში. აღსანიშნავია,
ადვოკატირების
კამპანიების
ინიცირება
და
წარმართვა,
ისეთსაერთაშორისოსაკითხებზე, როგორიცაა ნაღმების აკრძალვის შესახებ
საერთაშოროს შეთანხმების მიღწევა, განვითარებადი ქვეყნებისთვის ვალების
ჩამოწერა, გარემოს დაცვის საკითხების წარმოდგენა საერთაშორისოდღის
წესრიგში. ამ საკითხების ირგვლი ათასობითადამიანის მობილიზება ხდება. 2001
წლიდან
ყოველწელს
სხვადასხვა
ქვეყანაში
სამოქალაქო
საზოგადოების
ინიციატივით ტარდება გლობალური სოციალური ფორუმი, რომელიც ათასობით
აქტივისტს
აერთიანებს
მთელი
მსოფლიოს
მასშტაბითისეთსაკითხებზე
სადისკუსიოდ, როგორიცაა კონფლიქტები, სიღარიბესთან ბრძოლა, განვითარება
და ა.შ. სამოქალაქო საზოგადოების ხმა მნიშვნელოვანია სიღარიბის წინააღმდეგ
გლობალური ორგანიზებისთვის და უფრო მეტი დახმარების მობილიზებას
საერთაშორისო დონორებისაგან. ამ მოძრაობამ 2008 წლისთვის შეძლო 116
მილიაონი ადამიანის მობილიზება, რომელთაც2008 წელს მონაწილეობა მიიღეს
გლობალურაქციაში სიღარიბის წინააღმდეგ.
სამოქალაქო საზოგადოების როლი გენდერული თანასწორობის მიღევის საქმეში
უდიდესია. სწორედ, ქალთა ორგანიზაციების, ფენინისტური ჯგუფების და
აქტივისტების დამსახურებაა გაეროს გენდერული თანასწორობის დღის წესრიგის
ფორმირება ათწლეულების განმავლობაში, რაც დღეს ასახულია უმნიშვნელოვანეს
საერთაშორისოკონვენციებში.

სამოქალაქო საზოგადოების დეფინიცია
ტერმინი სამოქალაქო საზოგადოება ეხება არასამთავრობო არამომგებიანი
ორგანიზაციების ფართო სპექტრს, რომლებიც წარმოდგენილია საჯარო სივრცეში
და გამოხატავს საზოგადოების წევრების ინტერესებს და ღირებულებებს, რაც
ეფუძნება
მათ
ეთიკურ,
პოლიტიკურ,
სამეცნიერო,
რელიგიურ
და
ფილანტოფულმოსაზრებებს.
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის დეფინიციისას ასევე ვეყრდნობით
ევროკავშირის პოლიტიკურ დოკუმენტებს, რომლის მიხედვითაც, სამოქალაქო
ორგანიზაცია არის „არასამთავრობო, არამომგებიანი სტრუქტურა, მიუკერძოებელი,
არაძალადობრივი,
სადაც
ადამიანები
ერთიანდებიან
საერთომიზნების
მისაღწევადდა
იდეების
განსახორციელებლად,
იქნება
ეს
პოლიტიკური,
კულტურული,
საზოგადოებრივი
თუ
ეკონომიკური
ხასიათის.
სამოქალაქო
ორგანიზაცია
აქტიურადთანამშრომლობს
როგორც
მოქალაქეებთან,
ისე
მთავრობასთან
და
გავლენას
ახდენს
პოლიტიკის
ფორმირებისა
და
გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე.
სამოქალაქო
საზოგადოების
ორგანიზაციები
პოლიტიკის
შექმნის
კუთხითმნიშვნელოვანი აქტორები არიან. ისინი გავლენას ახდენენ პოლიტიკის
დღის წესრიგის ფორმირებაზე, მის კონტროლსა და მონიტორინგზე. ძლიერი
სამოქალაქო
საზოგადოების
ერთ-ერთი
ფუნქციაა
ინკლუზიური
და
მონაწილეობითი პროცესის ხელშეწყობა, სადაც ყველა დაინტერესებული მხარის
იდეები
იქნება
გაზიარებული
და
ასახული
შესაბამის
პოლიტიკურგადაწყვეტილებებში, კანონებში, რეგულაციებსა და სტრატეგიებში.
ამის მიღწევა კი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისგან შესაბამის
გამოცდილებას, უნარ-ჩვევებს, შინაგან კონსოლიდაციასა და საზოგადოებრივ
ნდობას მოითხოვს.
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფუნქციებთან დაკავშირებულ
სხვადასხვა თეორიულ კონცეფციებზე დაყრდნობითშეიძლება დავასკვნათ, რომ
სამოქალაქოორგანიზაციები ორიენტირებული არიან:
სამთავრობოდა კორპორაციული ანგარიშვალდებულების გაზრდაზე;
მოქალაქეების გაძლიერებაზე, რათა ისინი ჩაერთონ იმ გადწყვეტილებების
მიღებაში, რომელიცმათცხოვრებაზე ახდენს გავლენას;
ცალკეული
საკითხების,
ისევე
როგორც
ზოგადად
დემოკრატიული
ღირებულებების ადვოკატირებაზე;
სოციალური სერვისების შეთავაზებაზე, სადაც ამის საჭიროება ჩნდება და იმ
მოსაზრების საპირისპიროდ, რომ სახელმწიფომ უნდა განავითაროს – და
აუცილებლადგანავითარებს – სერვისები და პროგრამები საჭიროებების
შესაბამისად;
ერის კულტურისა და მემკვიდრეობის მრავალფეროვნების ლეგიტიმაციაზე.
სამოქალაქო
საზოგადოების
ორგანიზაციები
წარმოდგენილია
სათემო
ჯგუფებით,
არასამთავრო
ორგანიზაციებით,
პროფესიული
კავშირებით,
ფონდებით, ასოციაციებით, საქველოქმედოფონებითდა ა.შ.
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დანართი 4.1
ადვოკატირება, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ერთ-ერთი
მთავარი ინსტრუმენტი: პროცესი და პრაქტიკა
ადვოკატირების
პროცესის
დაგეგმვა,
განხოციელება
და
გამოყენება
გარკვეულუნარ-ჩვევებთან არის დაკავშირებული. ადვოკატირების პროექტის
დაგეგმვა სტრატეგიული დაგეგმვის ანალოგიური პროცესია.
ადვოკატირების პროცესი შემდეგი ეტაპებისაგან შედეგება:
ანალიზი და სტრატეგიის ფორმულირება
პრობლემის
ინდეტიფიცირება
და
ადვოკატირების
საკითხის
გამოკვეთა ადვოკატირების მიზების ფორმულირება
დაინტერსებული მხარეების ანალიზი/ძალაუფლების ანალიზი
ალიანსებისა და ქსელების შექმნა
არჩევანის არტიკულირება/პოზიციისა და ამოცანების განსაზღვრა
ადვოკატირების შეტყობინების შექმნა
იმპლემენტაცია და მონიტორინგი
პოლიტიკის დიალოგი
მობილიზაცია
კამპანია
მონიტორინგი და შეფასება
ადვოკატირების მთავარი საკითხია ამ პროცესში არც ერთეტაპზე
საკითხების და გენდერული საჭიროებების ანალიზი არდაგვავიწყდეს.
ყველა ეტაპზე უნდა დავსვათკითხვები:

ფოკუსის

ქალთა

1. როგორ
არის
დაკავშირებული
გენდერული
უთანასწორობა
აღნიშნულპრობლემასთან? და იმ ცვლილებასთან, რომლის მიღწევაც გვინდა?
2. როგორია პრობლემის მიმართება ქალებთან, გოგონებთან, კაცებთან, ბიჭებთან
3. როგორია პრობლემის განსხვავებული გენდერული პერსპეტივა ?
4. როგორგვიშლის ხელს გენდერული უთანასწორობა საკითხის გადაწვეტაში?
5. აღნიშნულ კონტექსტში როგორ დაეხმარება პოლიტიკის ადვოკატირება
გენდერული თანასწორობის გაუმჯობესებას?
6. როგორშეცვლის და გააუჯობესებს ქალების და კაცების მდგომარეობას
ცვლილება?
7. რამდენადსენსიტიურია თქვენი პროექტის გენდერული ინდიკატორები?
8. როგორი დამოკიდებულება და მგრძნობელობა აქვთ ამა თუ იმ აქტორებს
გენდერული თანასწორობის მიმართ? შეაფასეთ მათი დამოკიდებულება პოზიტური, ნეგატიური, ნეიტრალური?
9. როდესაც ძალაუფლების ანალიზს გააკეთებთ არ დაგავიწყდეთ ძალაუფლების
გენდერული
ანალიზი,
გენდერული
კუთხითძალაუფლების
საკითხების
განხილვა?
10. როგორია ალიანსის წევრების დამოკიდებულება გენდერული საკითხების
მიმართ? შუძლიათთუ არა მათგავლენა მოახდინონ ალანსის მუშაობაზე,
აქვთთუარა ხმა ალიანსში? თუ გენდერული კუთხით უნარ-ჩვევები არა აქვთ
ალიანსისი წევრებს, რას ვაპირებთ, ახალ ალიანსებს შექმნით, თუარსებულში
გენდერულსენსიტიურობას გავაძლიერებთ?
11. პოლიტიკის ანალიზის დროს არ გამოგრჩეთ სტატისტიკა, გენდერული
კვლევები; დააკვირდით თქვენთვის საინტერესოპროცესებს.

ანალიზის ინსტრუმენტები

პრობლემის იდენტიფიცირება და ანალიზი ადვოკატირების პროცესში ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი ეტაპია. პრობლემა არის უარყოფითი ვითარება, რომელიც
გავლენას ახდენს ადამიანთა კონკრეტულჯგუფზე.
პრობლემების ანალიზი მოიცავს:
პრობლემის ნათელფორმულირებას
პრობლემის მიზეზების და შედეგების დადგენას ,,პრობლემების ხე“
ეს
ინსტრუმენტი
დაგვეხმარება
პრობლემების
ანალიზის
პროცესში
და
საშუალებას მოგვცემს ვისმჯელებთ: პრობლემის მიზეზებზე და შედეგებზე,
ანუპრობლემის გადაუჭრელობის შემთხვევაში რა გამოვლინებებთან გვექნება
საქმე.

როგორ ვასრულებთამ ანალიზს:
ვხატავთხეს,
ხის
ცენტრალურნაწილი
წარმოდგენს
ჩვენს
მიერინდეტიფიცირებულპრობლემას,
ხის
ფესვები
გამოხატავს
პრობლემის
მიზეზებს, ხოლოხისს ტოტები პრობლემის შედგენს, გამოვლინებებს.
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დანართი 4.1
დაინტერესებული მხარეების ანალიზი:
რატომ არის ეს საკითხი მნიშვნელოვანი?
რატომ ვაკეთებთამ ანალიზს?
რა ხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით ქვეყანაში?
რა ხდება ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვა ქვეყნებში?
როგორუკავშირდება ეს საკითხი სხვა მინდინარე საკითხებს?
რა მცდელობებს ჰქონდა ადგილი ამ საკითხის მოგვარების ჩვენთან და სხვა
ქყენებში?
აქამდე რამდენად ჰქონდა ამ საკითხთან მიმართებაში თქვენს მცდელობებს
შედეგი?
რა ვიცითთქვენი საქმიანობის პოტენციურ შედეგებზე?

ვისთვის არის მნიშვნელოვანი და რატომ?

ვის აქვს ინტერესი ამ საკითხის მიმართ?
როგორმოახდენს ეს საკითხი
დაინტერესებულმხარეებზე გავლენას?
რა ინტერესებს წარმოდგენენ?
რამდენადმნიშვნელოვანია ეს ინტერესები?
Როგორია დაინტერსებულ მხარეებთან ეფექტური კომუნიკაცია
როგორუნდა მოახდინო გავლენა მათზე და იმუშავომათთან?
როგორუნდა ჩაერთო მათთან კომუნიკაციაში და მოახდინო მათი მოტივაცია?
როგორია მათი მოლოდინები?

გავლენების რუკა

გავლენების
რუკა
გვეხმარება
შევაფასოთჩვენი
ადვოკატირებისთვის
მნიშვნლოვან საკითხთან მიმართებაში დაინტერესებული მხარეების ინტერესი და
გავლენები, როგორც ნეგატიური, ასევე პოზიტიური, რომ გამოვავლინოთის
დაინტერესებული მხრეები, რომლთან მუშაობა აუცილებელია. ასევე ანალიზის
აღნიშნული
ინსტრუმენტი
გვეხმარება
მათთან
სამუშაოსტრატეგების
ფორმირებაში.
ანალიზის
საშუალებითგამოვავლენთდაინტერესებულმხარეებს,
ვაფასებთმათმიმართებას
კონკრეტულსაკითხთან,
პოლიტიკურგადაწყვეტილებასთან ან ჩვენს მიერდაგეგმილქმედებასთან.
ეს ანალიტიკური ინსტრუმენტი საქმიანებობის დაგეგმვაში გვეხმარება:
ეს ხალხი გამოირჩევა საკითხის მიმართ გავლენით, თუმცა ინტერესი ნაკლები
აქვს. გყავდეთ მუდმივათ ინფორმირებული.
ეს არის მთავარი ხალხი თქვენთვის.მათ აქვთგავლენა და ინტერესი საკითხის
მიმართ. ჩართეთ
ეს ხალხი არარის თქვენი ინტერესის სფეროში, მაგრამ დააკვირდითმათ,
ყოველთვის იცოდეთრა უნდათდა იცვლება თუარა მათი დამოკიდებილება
კონკრეტული საკითხის მიმართ. გაითვალისწინეთ(დააკვირდით)
ეს ხალხი დაინტერესებულია საკითხით, ან პირდაპირ ეხება მათ. მოუსმინეთ და
მათთან გქონდეთ მუდმივი კავშირი
ადვოკატირების დროს ხდება ცნობიერების ამაღლება, მედიასთან მუშაობა,
კომუნიკაცია საზოგადოებასთან
განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა
ძლიერი, ფაქტებზე დაფუძნებული
გადაწყვეტაზე
ორიეტირებული
მესიჯების
შექნას
და
გავრცელებას
საზოგადოებაში,
გადაცემას
გადაწყვეტილებების
მიმღებ
პირებზე,
დაინტერესებულმხარეებზე მათზე, ვინ მათზე ახდენს გავლენას
შესაბამისი
გარემოს
შექმნა
სასურველი
პოლიტიკის
ეფექტური
განხორციელებისთვის
ყველა ხმა ისმის, არც ერთი იდეა არ იკარგება
კოალიცია, პარტნიორობა, ალიანსები
ორგანიზაციული მხარდაჭერის მობილიზება, შეტყობინების გამგზავნებსა და
პოლიტიკის შემქნელებს შორის კავშირების დამყარებას
ლობირება და მოლაპარაკებები
გადაწყვეტილების მიმიღებებთან კომუნიკაციას
კამპანია
საზოგადოების მობილიზებას
კვლევა და პუბლიკაციები
პრობლემის
მიზეზების
ინდეტიფიცირება,
რეკომენდაციების
შემუშავება
გადაწყვეტილების მიმღებთათვის
სოციალური მობილიზაცია
ერთვება ყველა, მათ შორის ვინც მარგინალიზებულია
დაინტერესებული მხარეების შეკრება/კონფერენციები, შეხვედრები
საბოლოოდ, ვიცით და შესწავლილი გვაქვს პრობლემა, ადვოკატირების
პროექტი სწორედ ამ პრობლემის გადაჭრას ეხება.
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დანართი 4.1
ადვოკატირება განვთარებისათვის: ქალები განვითარებისა და
ქალთა უფლებებისავის
ტრენინგის დეტალური დღის წესრიგი
1 დღე: ადვოკატირება ქალთა გაძლიერებისათვის
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88

დანართი 4.1
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დანართი 4.2
დანართი 4.2 იხილეთ ამ ბმულზე
პრეზენტაცია
გენდერული
შესახებ იხილეთ ამ ბმულზე.

ბიუჯეტირების
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