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შესავალი

ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი 1996 წელს დაარსდა. ორგანიზაციის
მისიაა საქართველოს მოსახლეობის მოწყვლადი ფენების
სოციალური უფლებებისა და ინტერესების დაცვის მექანიზმების
გაუმჯობესება სამოქალაქო ცნობიერების მქონე საზოგადოების
ჩამოყალიბებისა და სამოქალაქო პროცესებში ცალკეული პირების
ჩართვის სტიმულირების გზით.

ორგანიზაცია მუშაობს სამი მიმართულებით:
I მიმართულება - მოზარდების/ახალგაზრდების სამოქალაქო
ცნობიერების განვითარება;
II მიმართულება – დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში; 
III მიმართულება - სამოქალაქო ჩართულობა სახელმწიფოს
სოციალური დაცვის პოლიტიკის/პროგრამების გაუმჯობესებაში.
გენდერი არის სოციალური კონსტრუქტი , რომელიც გავლენას ახდენს
ყველა საზოგადოებაში ბიჭების და გოგონების , მამაკაცთა და ქალთა
დამოკიდებულებაზე , როლებზე , პასუხისმგებლობაზე და ქცევაზე. სულ
უფრო მეტი ყურადღება ექცევა განათლებაში გენდერული
თანასწორობის მიღწევის მნიშვნელობას. შესაბამისად ,
სახელმძღვანელოს მიზანია:
·   ხელი შეუწყოს ახალგაზრდებს გენდერული ცნობიერების
ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში
·   დაეხმაროს ახალგაზრდებს საკუთარი გენდერულად მიკერძოებული
ქცევების გაცნობიერებაში , რათა იზრუნონ ცვლილებებზე.
·   მისცემს ახალგაზრდებს უახლეს ცოდნას გენდერის , როგორც
სოციალური , კულტურული , პოლიტიკური და ეკონომიკური ფენომენის
შესახებ
·    მოამზადებს ახალგაზრდებს გენდერის საკითხებზე პრაქტიკული
მუშაობისთვის.

სახელმძღვანელო შექმნილია ახალგაზრდა ტრენერებისთვის ,
რომლებიც 12-18 წლის ახალგაზრდებისთვის ჩაატარებენ ტრენინგებს
გენდერული როლებისა და სტერეოტიპების შესახებ.
სახელმძღავენლოს შედგენაზე მუშაობდა ახალგაზრდა პედაგოგთა
კავშირის გუნდი და ანა ლობჟანიძე- გენდერული თანასწორობის
დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი.

სახელმძღვანელო ადაპტირდა პროექტის „ქალების ძალა -
ეკონომიკური და პოლიტიკური მონაწილეობა ინკლუზიური
საზოგადოებისთვის საქართველოში“ ფარგლებში , რომელიც
ხორციელდება WECF-ის საქართველოს ოფისის მიერ ევროკავშირის
ფინანსური მხარდაჭერით და პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად:
“ქალთა ფონდი საქართველოში”, “ქალი და რეალობა”, “რაჭის სათემო
ორგანიზაცია”, “პანკისის უხუცეს ქალთა საბჭო” და “ახალგაზრდა
პედაგოგთა კავშირი”.
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დღე I ,  სესია I 

თემა: ქალთა უფლებების ისტორიული ასპექტები (სუფრაჟისტები ,
ფემინიზმი , ქართველი ფემინისტი ქალები , ქალთა მოძრაობები ,
ქალები პოლიტიკაში , ქალთა საერთაშორისო დღე , შუშის ჭერი) 

ქალთა უფლებების ისტორიული ასპექტები  

მიუხედავად იმისა , რომ ადამიანის უფლებების დაცვა საერთაშორისო
აღიარებულ პრიორიტეტად იქცა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ,
განსაკუთრებით კი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შექმნის
შედეგად და ადამიანის უფლებების დასაცავად შეიქმნა მრავალი
საერთაშორისო დოკუმენტი , ქალების ადამიანურობა არ აღმოჩნდა
საკმარისი მიზეზი იმისათვის , რომ მათაც ეფექტურად ესარგებლათ ამ
საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დამცავი ინსტრუმენტებით. 
სიტყვა „ადამიანი“ ისტორიულად კაცური შინაარსობრივი დატვირთვის
მატარებელი. მათ შორის საქართველოშიც , ხშირ შემთხვევაში
ადამიანის აღმნიშვნელად გამოიყენება „კაცი“. გაეროს „ადამიანთა
უფლებების საყოველთაო დეკლარაციის“ მიღებისას ქალებსა და
კაცებს თანაბრად ეხებოდათ ის უფლებები , რაც გაწერილი იყო
დოკუმენტში , თუმცა რეალურად ქალები ვერ სარგებლობდნენ ამ
უფლებებით და შესაძლებლობებით. ამგვარად , ტერმინი „ქალთა
ადამიანის უფლებები“ აქცენტს სვამს ერთის მხრივ , იმ ისტორიულ
დისკრიმინაციაზე , რომლის შედეგადაც ქალთა მოაზრება
წარმატებულად ვერ მოხერხდა ადამიანის უფლებათა კონცეფციაში ,
ხოლო , მეორეს მხრივ ხაზს უსვამს ადამიანის უფლებათა დამცავი
მექანიზმების ქალებზე გავრცელებას და პრაქტიკულად
არეგულირებს ქალთა სხვადასხვა ჯგუფის (ქალთა მოწყვლადი
ჯგუფები) უფლებებს. 
ქალთა უფლებრივი შეზღუდვის მიზეზს როგორც შუა საუკუნეებში ,
ასევე მას შემდეგ დიდი ხნის მანძილზე წარმოადგენდა ის ფაქტი ,
რომ როგორც კანონმდებელი ანუ სამართლის სუბიექტი ისე
კანონდებული ანუ სამართლის ობიექტი გახლდათ მამაკაცი. ანუ
კანონებს ქმნიდნენ კაცები ისევ კაცებისთვის. 
შუა საუკუნეების მწერლების უმეტესობა მამაკაცები იყვნენ და ისინი
ქალებს ადარებდნენ მამაკაცებს , პრივილეგირებულ და აღმატებულ
არსებებს. თუმცა , იყო მცირე რიცხვი ისეთი კაცი მოაზროვნეებისა ,
რომლებიც იცავდნენ ქალთა ინტერესებს. ხშირად , ქალთა
ადამიანურობაც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ ექცეოდა. საკითხმა , აქვს თუ
არა ქალს სული , სამღვდელოებაში დიდი კამათი გამოიწვია. ბევრი
ეჭვსაც კი გამოთქვამდა , არის თუ არა ქალი ადამიანი. 585 წელს
მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე სპეციალურად განიხილეს ეს საკითხი
და დიდი დისკუსიების შემდეგ , მხოლოდ ერთი ხმის უპირატესობით
სცნეს , რომ ქალს აქვს სული. ასეთი მართლაც “გმირული” აღიარება
შესაძლებელი გახდა საღმრთო წერილის წყალობით , სადაც
მითითებულია , რომ ძე ღვთისა , იესო ქრისტე , იმავდროულად იყო
ადამიანის შვილი , ვინაიდან მისი დედა ადამიანი იყო.
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იმის გამოსავლენად თუ როგორ ეგუებოდნენ ქალები ამდაგვარ უუფლებო
მდგომარეობას ადრეული შუასაუკუნეებიდან გადმოვინაცვლოთ XVIII
საუკუნის ევროპაში და განვიხილოთ საფრანგეთის ბურჟუაზიული
რევოლუციის პერიოდი. რევოლუციაში მონაწილეობით ქალებმა მკვეთრი
განაცხადი გააკეთეს საკუთარი უფლებების გაფართოების მოთხოვნის
თვალსაზრისით. 
საფრანგეთის რევოლუციის ქალთა მოძრაობის ყველაზე თვალსაჩინო
წარმომადგენელი გახლდათ ოლიმპია დე გუჟი , პარიზელი
სცენარისტი ქალი , რომელმაც დაწერა „ქალთა უფლებების
დეკლარაცია“ 1791 წელს. ეს დოკუმენტი წარმოადგენდა საფრანგეთის
რევოლუციის მთავარი დოკუმენტის „მამაკაცისა და მამაკაცი
მოქალაქის უფლებების დეკლარაციის“ პასუხს , რომელმაც
მოსახლეობა აქტიურ და პასიურ მოქალაქეებად დაყო , სიმდიდრის ,
სოციალური წარმოშობის , კლასისა და სქესის მიხედვით. ამ
დოკუმენტის მიხედვით , მამაკაცთა გარკვეული ფენების უფლებები
შეიზღუდა და რა გასაკვირია , რომ ქალები პასიურ მოქალაქეთა
რიგებში აღმოჩდნენ. დე გუჟი მონარქისტი გახლდათ , იგი არ იყო
ტრადიციული ფრანგული მონარქიის დამხობის მომხრე. ამიტომ იგი
იბრძოდა ქალების უფლებების დასაცავად და არა რევოლუციის
ინტერესებისათვის ზოგადად. 
ოლიმპია დე გუჟმა სახელი 1789 წელს გაითქვა , როდესაც მან
ეროვნულ ასამბლეას წარუდგინა რადიკალური რეფორმის პროგრამა.
დე გუჟი აღნიშნავდა , რომ აუცილებელია კანონით იქნეს
უზრუნველყოფილი სქესთა სრული თანაბარუფლებიანობა ,
დასაქმების ფართო შესაძლებლობები ქალებისთვის , სასკოლო
განათლების ხელმისაწვდომობა გოგონებისთვის და ისეთი თეატრის
შექმნა , სადაც მხოლოდ ქალებისთვის და ქალების მონაწილეობით
დაიდგმებოდა სპექტაკლები. ოლიმპია დე გუჟის რწმენა ქალთა
„ბუნებრივი და თანდაყოლილი“ უფლებების შესახებ
გამომდინარეობდა მისი ზოგადად ადამიანების , რასისა და სქესის
განურჩევლად , თანასწორობისა და თანაბარუფლებიანობის ღრმა
რწმენისგან. იგი ემხრობოდა საფრანგეთის კოლონიებში
ადგილობრივი მოსახლეობის გათავისუფლებასა და იბრძოდა მათი
უფლებების დასაცავად. დე გუჟი თავისი ქვეყნის პატრიოტი
გახლდათ , მაგრამ ადამიანის უფლებების დაცვას უფრო წინ აყენებდა ,
ვიდრე ქვეყნის ინტერესებს , თუნდაც ამ ფასად დაშლილიყო
საფრანგეთის იმპერია. ოლიმპია დე გუჟის ამ მოსაზრებების
უმეტესობა აისახა მის მიერ შექმნილ დეკლარაციაში , რომელიც
რევოლუციის მთავარი დოკუმენტის „მამაკაცისა და მამაკაცი
მოქალაქის უფლებათა დეკლარაციის” ნიმუშით არის შექმნილი , იმ
განსხვავებით , რომ იგი ანიჭებს ქალებს იგივე უფლებებს , რასაც ეს
უკანასკნელი ანიჭებს პრივილეგირებულ მამაკაცებს. დე გუჟი
ითხოვდა ქალთა გენერალური ასამბლეის დაარსებას , რომელიც
წამოჭრიდა ქალთა საკითხებსა და პრობლემებს და იმუშავებდა
მამაკაცების გენერალურ ასამბლეასთან ამ პრობლემების
გადასაჭრელად. 
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დე გუჟი ასევე ითხოვდა სრულ სიტყვის თავისუფლებას ქალებისთვის,
ასამბლეაში გამოსვლისას მან განაცხადა: “ქალს ხარაჩოებზე
(ბარიკადებზე) ასვლის უფლება თუ აქვს, მას ასევე ტრიბუნაზე ამაღლების
უფლებაც უნდა ჰქონდეს”. ოლიმპია დე გუჟის მრწამსის საფუძველს, ისევე
როგორც მისი სხვა მოწინავე თანამედროვე ქალების მრწამსის საფუძველს,
წარმოადგენდა ადამიანის უფლებების უნივერსალურობის რწმენა. რწმენა
იმისა, რომ ადამიანის უფლებები უნდა ეხებოდეს და ვრცელდებოდეს
თანაბრად ყველაზე გამონაკლისის გარეშე. დე გუჟის თანამოაზრეები
მიიჩნევდნენ, რომ ქალებს ბუნებისგან მინიჭებული აქვთ იგივე გონებრივი
შესაძლებლობები, რაც მამაკაცებს და ამიტომ მათ უნდა ჰქონდეთ
თანდაყოლილი უფლება მიიღონ განათლება და განაგონ საკუთარი ბედ-
იღბალი. ქალები თავიანთი ინტელექტით არ ჩამოუვარდებიან კაცებს და
მიუღებელია მათი უფლებების შეზღუდვა სქესის საფუძველზე. 
„ქალებო, გაიღვიძეთ... აღმოაჩინეთ თქვენი უფლებები. ბუნების
ძლევამოსილი იმპერია უკვე აღარ არის გარემოცული ცრურწმენებით,
ფანატიზმით, განსჯამდელი შეხედულებებითა და სიცრუით“ - ასე
მიმართავდა ოლიმპია დე გუჟი თავის თანამედროვე ქალებს,
რომელთათვისაც მან „ქალისა და მოქალაქე ქალის უფლებათა დეკლარაცია“
დაწერა. ნაშრომში გაანალიზებულია პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი,
როგორც აუცილებლობა თავისუფლების, საკუთრების უფლების,
უსაფრთხოების მოსაპოვებლად და ჩაგვრისადმი წინააღმდეგობის გაწევის
საშუალება. ოლიმპია დე გუჟმა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის იდეას
მიუძღვნა და მას 1793 წელს გილიოტინაზე მოჰკვეთეს თავი. მიუხედავად ამ
ტრაგიკული აღსასრულისა, დე გუჟმა უამრავი ქალი შთააგონა საიმისოდ, რომ
გაერთიანებულიყვნენ სამართლიანობისა და თანასწორობის დროშის ქვეშ
და საკუთარი მონაწილეობით შეეცვალათ სინამდვილე.
მიუხედავად, ერთი შეხედვით, პროგრესული მიდგომის ქალთა უფლებრივი
მდგომარეობის მიმართ, სამწუხაროდ ამ დროისთვის ასევე ბუნებრივად
აღიქმებოდა ქალთა მოვალეობა ყოფილიყვნენ მთავარი პასუხისმგებელი
პირები შვილების აღზრდასა და საშინაო საქმეებზე. შესაბამისად, ქალთა
უფლებრივი წინსვლის, მათი ემანსიპაციის მოთხოვნა მყარდებოდა ქალების
ოჯახისათვის უკეთ გამოდგომის არგუმენტით და არა მათი როგორც
დამოუკიდებელი პიროვნებების საზოგადოებრივი მდგომარეობის
გაუმჯობესების არგუმენტით. 

ბრძოლა პოლიტიკური უფლებებისთვის 

ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობის პროცესი პროგრესული, ცივილიზებული
საზოგადოების განვითარების ტენდენციის მაჩვენებელია. საზოგადოებრივ
ცნობიერებაში ქალი-პოლიტიკოსის შეფასების განსაკუთრებული
კრიტერიუმები არსებობს. როგორც წესი, მათ გაცილებით უფრო მაღალ
მოთხოვნებს უყენებენ, ვიდრე კაც პოლიტიკოსებს. ქალს უფრო მეტი
პოზიტიური თვისებები უნდა ჰქონდეს, უნდა იყოს შრომისმოყვარე,
ინტელექტუალურად მომზადებული, გამოირჩეოდეს ინტუიციის უნარით.
კაცმა რომელიმე პოლიტიკურ ფორუმზე ან შეხვედრაზე შეიძლება გააკეთოს
სკანდალური განცხადება – ყვირილით, ისტერიულობით, შეურაცხყოფებით,
ზოგჯერ სულელურიც კი. 
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ასეთი ქმედება ჩვეულებრივ მოვლენად აღიქმება, მაგრამ თუ ამგვარად
მოიქცევა ქალი, უმეტეს შემთხვევაში მასზე იტყვიან: "ქალია და მეტს რას
უნდა მოელოდე მისგან".

მაგრამ დღეს სულ უფრო ხშირად გაისმის მოწოდება პოლიტიკაში ქალური
სუბკულტურის დანერგვის შესახებ, რამაც ახალი პოლიტიკური წესრიგისაკენ,
ქალის როლისა და სტატუსის ცვლილების, მისი ინტელექტუალური
პოტენციალის სრული გამოყენებისა და საზოგადოებრივი ცნობიერების
გარდაქმნისაკენ უნდა მიგვიყვანოს.
XX საუკუნემ პოლიტიკურ კულტურაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა.
ქალები ეკონომიკურად დამოუკიდებლები გახდნენ, რამაც პოზიტიური
ძვრებისაკენ წაგვიყვანა. თუმცა საერთო სურათი მაინც არ შეცვლილა და
ეკონომიკურად და პოლიტიკურად საზოგადოებას კვლავ კაცები
ხელმძღვანელობენ, ხოლო ქალი მეორეხარისხოვან როლს ასრულებს.
ქალების ეპიზოდური გამოჩენა ხელისუფლების სათავეში საერთო სურათს
რეალურად არ ცვლის. 
სპეციალისტების აზრით, ქალებს პოლიტიკაში შემოაქვთ მთელი რიგი
მნიშვნელოვანი ღირებულებები და დამატებითი კომპეტენტურობა. ისინი
გაცილებით უფრო ნაკლებად არიან მიდრეკილნი კონფრონტაციისადმი და
იშვიათად მიმართავენ პრობლემების გადაჭრას ძალადობის გზით, მიზნის
მიღწევისას თანამიმდევრულობას, გამომგონებლობას და ადამიანურ
ურთიერთობებში კონტაქტურობის მაღალ უნარს ავლენენ. 
მსოფლიოს უმეტესი ქვეყნების კონსტიტუციებში დაფიქსირებულია ქალისა
და მამაკაცის თანასწორუფლებიანობა ცხოვრების ყველა სფეროში, მათ
შორის პოლიტიკაში. არ არსებობს პირდაპირი სამართლებრივი აქტები,
რომლებიც შეზღუდავდნენ ქალების პოლიტიკურ და მმართველობით
სტრუქტურებში მონაწილეობას, მაგრამ ბევრ ქვეყანაში არის ნორმატიული
აქტები სხვადასხვა შრომითი შეღავათის შესახებ, რომლებიც, პირველ რიგში,
დაკავშირებულია მშობლობის ინსტიტუტთან და ორიენტირებულია მხოლოდ
ერთ მშობელზე - დედაზე. დედას ამ შემთხვევაში უხდება ოჯახური და
სამსახურებრივი ფუნქციების შეთავსება. შესაბამისად, ქალი აღიქმება
მუშაკად, რომელსაც ბევრი შეღავათი აქვს და მართველობით სტრუქტურებში
დაწინაურებისათვის არასაიმედო კანდიდატია.

ხშირად დისკუსიის საგანი ხდება შეკითხვა: რად უნდა ქალს მაღალი
თანამდებობრივი პოსტი? ასახელებენ ალტერნატივას: ან
ხელმძღვანელობა, ან სიყვარული, ოჯახი, ბედნიერება. ასეთი ალტერნატივა,
უბრალოდ, დღესდღეობით კორექტული არ არის. სიყვარული, ოჯახი, ბავშვები
პარტნიორობას, როგორც ქალების, ისე მამაკაცების თანაბარ მონაწილეობას
მოითხოვს.
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სუფრაჟისტები (suffragist) - ადამიანი, რომელიც იბრძვის ხმის უფლების
მოპოვებისა და თანასწორობისთვის;

სუფრაჟეტები (suffragette) - ადამიანი, რომელიც ეწინააღმდეგება არსებულ
კულტურული ნორმებს. 

სუფრაჟისტული მოძრაობის ორივე მიმართულების დამსახურებაა, რომ
ქალებმა ნელ-ნელა მოიპოვეს არჩევნებში მონაწილეობის, ხმის მიცემის
უფლება. ეს გზა ქვეყნების მიხედვით ასე გამოიყურება:

- 1869 - ვაიომინგის შტატი, აშშ
- 1870 - იუტას შტატი, აშშ 
- 1893 - ახალი ზელანდია
- 1895-97 -ავსტრალია
- 1906 - ფინეთი
- 1913 - ნორვეგია, დანია, ისლანდია
- 1917 - რუსეთი
- 1918 - დიდი ბრიტანეთი
- 1919 - გერმანია, ავსტრია, ჩეხეთი, პოლონეთი
- 1920 - უნგრეთი
- 1922 - ირლანდია
- 1933 - ესპანეთი
- 1944 - საფრანგეთი
- 1946 - იტალია, იუგოსლავია
- 1952 - საბერძნეთი
- 1972 - შვეიცარია
- 1984 - ლიხტენშტეინი
 
ქალთა მოძრაობები

ქალთა მოძრაობები ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თანამედროვე
სოციალური მოძრაობაა. ქალების ინტერესების გაგება განსხვავდება და
ემყარება გენდერს, რასას, კლასს, კულტურას, რელიგიას, სექსუალობას,
ძალისა და სიმდიდრის გლობალურ დაყოფას. 
გენდერული უთანასწორობის უარყოფითმა შედეგებმა ჩამოაყალიბა ქალთა
მოძრაობები, რომლებსაც აქვთ საერთო დღის წესრიგი. ეს დღის წესრიგი
მოიცავს ბრძოლას ავტონომიისთვის, დემოკრატიულობისთვის,
სტაბილურობისა და მსოფლიოს გარშემო უსაფრთხო საცხოვრებელი
პირობებისთვის. 

მოძრაობებმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს ქალის უფლებების
საერთაშორისო დღის წესრიგის ჩამოყალიბებაში. 
დამატებითი რესურსი: ქალთა მოძრაობის საწყისები: https://bit.ly/2HqpKpf 
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ქალთა საერთაშორისო დღის დაწესების იდეა პირველად მეოცე საუკუნის
დამდეგს გაჩნდა. 1909 წელს, ამერიკის სოციალისტური პარტიის
დეკლარაციის საფუძველზე ამერიკის შტატებში პირველი ქალთა ეროვნული
დღე 28 თებერვალს აღინიშნა. 1913 წლამდე ამერიკაში ქალთა დღეს
თებერვლის ბოლო კვირა დღეს აღნიშნავდნენ. 1910 წელს სოციალისტური
ინტერნაციონალის შეხვედრაზე კოპენჰაგენში ქალთა დღის დაარსება
ქალთა მოძრაობის ღვაწლის დასაფასებლად და ასევე იმის საჩვენებლად,
ქალებისათვის არჩევნებში მონაწილების უფლების მინიჭების
მოთხოვნისადმი მხარდაჭერის გამოსახატავად. კონფერენციის 100-მა
მონაწილე ქალმა 17 ქვეყნიდან (რომელთა შორისაც იყო პირველი სამი
ქალი, რომელიც ფინეთის პარლამენტში აირჩიეს) ერთხმად მიიღო ეს
შემოთავაზება, თუმცაღა კონკრეტული თარიღი არ დაუდგენიათ. ამ
გადაწყვეტილების შესასრულებლად 1911 წელს ქალთა საერთაშორისო დღე
ავსტრია, დანია, გერმანიასა და შვეიცარიაში 19 მარტს აღინიშნა. ამ
ქვეყნებში მილიონზე მეტმა ქალმა და კაცმა მიიღო მონაწილეობა
მსვლელობებში, რომელთა მოთხოვნები ქალებისთვის არჩევნებში
მონაწილეობის უფლებისა და გადაწყვეტილების მიმღებ დონეებზე მათი
რაოდენობის გაზრდის გარდა, ქალებისთვის მუშაობის უფლების,
პროფესიულ წვრთნის საშუალებისა და სამუშაო ადგილზე დისკრიმინაციის
აღმოფხვრას შეადგენდა.

1913-1914 წლებში საბჭოთა კავშირში ქალებმა აღნიშნეს თავიანთი პირველი
ქალთა საერთაშორისო დღე 1913 წლის თებერვლის უკანასკნელ კვირა დღეს.
რუსეთში ქალთა დღის აღნიშვნა პირველი მსოფლიო ომის საფრთხის
აცილებისათვის მებრძოლი სამშვიდობო მოძრაობის ღონისძიებათა
ფარგლებში მოხდა. მომავალ წელს ევროპის სხვადსხვა ქვეყნებში ქალებმა
8 მარტს გამართეს მსვლელობა ომის წინააღმდეგ.

კითხვები დისკუსიისთვის: 

- როგორ აღინიშნება 8 მარტი საქართველოში? 
- როგორ აღინიშნება სხვა ქვეყნებში? 

დამატებითი რესურსი: 

- ქალთა საერთაშორისო დღე: https://bit.ly/31EBZoO 
- 8 მარტი და ქალები: https://bit.ly/2G4aNZe 
- ქართული 8 მარტი: https://bit.ly/3on4jG9  
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ფემინიზმი არის პოლიტიკური მოძრაობა და დოქტრინა, რომელიც ჩაისახა
დასავლეთ ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ის მიზნად ისახავს
ქალთა და მამაკაცთა თანაბარუფლებიანობას და ემსახურება ქალთა
უფლებების დაცვას. არსებობს მრავალი სახის ფემინიზმი: რადიკალური,
ლიბერალური, ეკოფემინიზმი, მარქსისტულ–სოციალისტური და სხვა. მათი
საერთო მახასიათებელი და გამაერთიანებელი ღერძი კი ქალთა და
მამაკაცთა თანაბარუფლებიანობის მოთხოვნა და ზოგადად
საზოგადოებისთვის, მათ შორის თვით ქალებისთვისაც, ცნობიერების
ამაღლებაა სქესთა შორის არსებული უთანასწორობასა და ამ
დისკრიმინაციის გამომწვევი ისტორიული, სოციალური, ეკონომიკური თუ
პოლიტიკური ფაქტორების ირგვლივ. 
ტერმინი „ფემინიზმი“ დასავლეთში ფართოდ გავრცელდა XIII საუკუნის
ოთხმოციან წლებში, თუმცა მისი, როგორც მასობრივი მოძრაობის
ჩამოყალიბება XIX საუკუნის ფენომენია. ფემინიზმის იდეოლოგია/
ფილოსოფიის განვითარების სამი ძირითადი ეტაპი (ე.წ. ტალღები)
არსებობს. პირველი ლიბერალური XIX საუკუნის ბოლო - XX საუკუნის
დასაწყისი - როდესაც მთავარი საზრუნავი ქალებისათვის თანაბარი
სამოქალაქო უფლებების და არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მოპოვება
იყო; მეორე ტალღა, მარქსიზმი/სოციალიზმი ემთხვევა დასავლურ
კულტურაში 1960-70-იან წლებში მიმდინარე ახალ სოციალურ
მიმდინარეობებს; ქალთა პროტესტი ისევ სქესობრივ უთანასწორობაზეა
მიმართული, მაგარამ აქცენტი უკვე არა მხოლოდ პოლიტიკურ უფლებებზე
კეთდება, არამედ ისეთ ასპექტებზეც, როგორიცაა ოჯახი, სექსუალობა და
შრომა; და მესამე ტალღა, ან მესამე თაობა, რომელსაც ხშირად მოიაზრებენ
როგორც რადიკალურ, განსხვავების და აგრეთვე პოსტმოდერნისტული
ფემინიზმის ერთობას - პოსტსტრუქტურალიზმი, დეკონსტრუქტივიზმი.

დამატებითი რესურსი: 

- ქალთა თანასწორობა: https://bit.ly/2TxfayN 
- ჩიმამანდა ნგოზი ადიჩი - „ყველანი ფემინისტები უნდა ვიყოთ“ [საკითხავი
მასალა]

 

1 0

ფემინიზმი

ქართული ფემინიზმის საწყისები 
XIX საუკუნის მეორე ნახევარში ევროპული-ქართული დიალოგისა და
კულტურული შეხვედრის შესაძლებლობა გაჩნდა. ამ გარემოების წყალობით
ქართველებმა გაიცნეს დასავლური, პროგრესული იდეები და შეეცადნენ
გაეტანათ/გაეზიარებინათ მეგობრებისთვის საკუთარი კულტურა.
ამ თემის ისტორიული გზის აღსაწერად და დასახასიათებლად უნდა
გამოვყოთ სამი მნიშვნელოვანი ქალი: ბარბარე ჯორჯაძე, ეკატერინე
გაბაშვილი და კატო მიქელაძე. მათი ცხოვრება და მოღვაწეობა ზუსტად
ასახავს იმ ძირითად ტენდენციებსა და ეტაპებს, რომელიც „ქალისა“ და
„ქალურის“ შესახებ დისკუსიამ გაიარა საქართველოში.

https://bit.ly/2TxfayN
https://bit.ly/2TxfayN


XIX საუკუნის მეორე ნახევრის პერიოდული პრესა სავსეა ბარბარე ერისთავი-
ჯორჯაძისადმი მიძღვნილი ლექსებითა და მის შემოქმედებაზე
გამოხმაურებებით. ყველა მათგანი აღფრთოვანებულია დავით ერისთავისა
და ნინო ამილახვრის ასულის გამბედაობით - საჯაროდ გამოთქვას
საკუთარი მოსაზრებები საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე და
ჩაერთოს მოდერნიზაციის მოძრაობაში.
მწერალი ქალი 1833 წელს დაიბადა და თორმეტი წლის გაათხოვეს. 1895
წელს, გაზეთ „ივერიაში“ მარიამ დემურია იგონებს ბარბარეს მონათხრობს:
„საზოგადოთ იმ დროს ქალებს ძალიან ადრე ათხოვებდნენ და მეც ისეთი
პატარა ვიყავ, ჯვარს რომ გვწერდნენ, თამაშობა მეგონაო. როდესაც
მღვდელი ქორწინების წესს ასრულებდა, ამ დროს ეკლესიაში ღამურა
შემოფრინდა. დავინახე თუ არა ღამურა, მღვდელს ვუთხარი: მღვდელო,
მღვდელო, შენი ჭირიმე, გაჩუმდი, მე მგონი, ჩემი იადონი შემოფრენილა და
მინდა დავიჭიროვო“. ბარბარეს 3 შვილი ჰყავდა. 
ბარბარე ჯორჯაძე იყო ერთადერთი ქალი, რომელმაც გაბედა და 1861 წელს,
ქართული ენის მოდერნიზაციასთან დაკავშირებულ პოლემიკაში, ილია
ჭავჭავაძეს შეეკამათა. 1874 წელს ექვთიმე ხელაძის სტამბამ გამოსცა
“ქართული სამზარეულო და საოჯახო სამეურნეო ნაცადი ცნობანი”, სადაც
ბარბარე მკითხველს ქართულ-ევროპული კერძების რეცეპტებს და
მომზადების წესებს აცნობდა. 

90-იან წლებში „ქალთა საკითხის“ გარშემო გამართულ პოლემიკას ბარბარემ
სპეციალური წერილი: „ორიოდე სიტყვა ყმაწვილ კაცების საყურადღებოდ“
მიუძღვნა:

„პირველიდანვე დაწყებული ყოველი კაცი დედაკაცების გაკილვაში ყოფილა
და არის; ყოველივე ბრალეულობა ქალს მიაწერეს და დიდად ცდილობენ ეს
თავის ამხანაგი ყოვლის გზით დაეცათ და დაემდაბლებინათ. სიყრმიდანვე
ამას ჩასძახოდენ „შენ, რადგანა შემოქმედს ქალად დაუბადებიხარ, შენი წესი
ეს უნდა იყოს. ხმაგაკმედილი ჩუმად იყო, არავის შეჰხედო, არსად წახვიდე,
ყურები დაიხშო, თვალები დახუჭე და იჯექ,... სწავლა და სხვა ენებით
განათლება რა შენი საქმეაო“. 

თითონ მამაკაცმა კი შეისხა ამპარტავნობის და ზვაობის ფრთები, დაიჭირა
ვრცელი ასპარეზი და სთქვა: „მე რადგან კაცი ვარ, გავსწევ, გავქუსლავ ცის
კიდემდე, ჩემი დამაბრკოლებელი არა არის-რა, ვიმჭევრმეტყველებ,
ვისწავლი, ყოველგვარი თავისუფლება და ქვეყნის მფლობელობა ხელთ
მიპყრიაო“. გაიფართოვა გზა და დედაკაცი ვითომ ვალდებულებაში ჩააგდო,
თუ მე არა ლუკმას ვერ შესჭამო, - რა იყო უფრო დაემონებინა... მამაკაცმა
ოჯახშიაც კი არად ჩააგდო დედაკაცის შრომა, უპირატესობა თვითონ
დაიპყრო და ყურები გამოუჭედა: თქვენ ჭკუა არა გაქვთ, არა გაქვთ გული და
გრძნობა, არც არა გესმით,... ხართ დაუნდობელნი, მოღალატენი. ახლა მაინც
ჩვენმა კაცებმა დაანებონ თავი ზვაობას და მეშურნეობას, მისცენ თავიანთ
დებსაც თანასწორი სწავლა და მიმართულება, რომ შეეძლოთ კიდეც კვალში
ჩადგომა და ანგარიშის მოთხოვნა თანამედროვე ქალებისა, თორემ ძველ
დედაკაცებს სამარის მეტი ვეღარა გაგვასწორებს რა და ახალი თაობის
ქალებიც ღვაწლსა და შრომას არ შეუდრკებიან თუკი საქმეს არ უშველიან
რასმე”.
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1867 წელს ქუთაისის თეატრში ითამაშეს ბარბარე ჯორჯაძის პიესა: „რას
ვეძებდი და რა ვიპოვე“, რომელიც მრავალი წელი იდგმებოდა სხვადასხვა
თეატრის სცენაზე. 1895 წლის 11 აპრილს, როცა მწერალი ქალი
ლენქორანიდან სამშობლოში ბრუნდებოდა, ცივგომბორთან შეუძლოდ გახდა
და გარდაიცვალა.
მეორე მნიშვნელოვანი ფიგურაა ეკატერინე გაბაშვილი. 1911 წელს საკუთარი
სამწერლო მოღვაწეობის 40 წლის იუბილეზე ეკატერინე გაბაშვილი ასე
მიესალმა მეგობრებს: „ცხრამეტი წლის ვიყავი, როცა გავთხოვდი, მალე
დავწვრილშვილდი (თერთმეტი შვილი მყავდა), ძლიერ ხელმოკლე ოჯახში
ვცხოვრობდი, ყოველგვარ თავისუფლებას მოკლებული ვიყავი. მე არ
დაუმორჩილდი საზოგადო ხვედრს დედაკაცისას, - ყმობას და თავშეწირვას
კერისას, - ამისათვის დიდი ბრძოლა დამჭირდა, მაგრამ ბრძოლისათვის
ცოტაოდენი ძალაც შემწევდა... მე იმ ვიწრო კედლებს შუა, რომელსაც ოჯახის
დიასახლისობას ეძახიან და რომელიც შთანთქავს ხოლმე ხშირად
დედაკაცის სულიერ არსებას, პატარა ჭუჭრუტანა გაუკეთე და იქიდამ მუდამ
ყურს ვუგდებდი და თვალს ვადევნებდი ჩემი ქვეყნის საზოგადო ზრდასა და
მსვლელობას, შევეცადე ორიოდე აგური მაინც დამედო იმ წმინდა
საძირკველზე, რომელიც მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევრის
განმავლობაში ჩაჰყარეს ჩემი ქვეყნის საუკეთესო შვილთ. ორი აგურის
მომატება საზოგადო სამსხვერპლოზე დიდი რამ არ არის, მაგრამ ხომ
მოგეხსენებათ: საცა არა რაა, იქ ცოტაც ბევრად გამოჩნდებაო“. 

1868 წლიდან ეკატერინე უკვე პედაგოგია: გახსნა სამრევლო სკოლები და
ცდილობდა დროების კვალდაკვალ თვითგანვითარებისაკენ სწრაფვაც არ
შეენელებინა. თუმცა, 1870 წელს იგი ალექსანდრე გაბაშვილს მისთხოვდა და
მალევე დაწვრილშვილდა. საოჯახო ცხოვრებამ საშუალება არ მისცა სწავლა
გაეგრძელებინა და მხოლოდ პატარ-პატარა კორესპონდენციებით
შემოიფარგლა, რომელსაც დროდადრო აგზავნიდა ჟურნალ-გაზეთებში. 1870
წელს გაზეთში „დროება“ გამოჩნდა წერილი „გლეხკაცის აზრი სასოფლო
სკოლაზე“, სადაც ეკატერინემ აღწერა განათლებისადმი/სწავლისადმი
თანასოფლელების დამოკიდებულება, გაუცნობიერებელი შიში ახალი,
მათთვის უცხო საჭიროებების მიმართ. ამ პუბლიკაციაში პირველად გაისმა
ხალხოსნური, განმანათლებლური შეგონება უბრალო ადამიანების მიმართ:
„განა ვერა ხედავ, როგორ ყველაში გჯობიათ სწავლულნი ხალხი: 

როგორც გონივრობაში, ისე ცხოვრებაში, თუ ჭამით, თუ სმით და ჩაცმით?
აქედან ჩანს, რომ სწავლას უფრო ადვილად მოაქვს კეთილი ცხოვრება.
გარდა ამისა, განა დღიური ლუკმა მარტო ხვნითა და თესვით მოიპოვება?
არა, თქვენისთანა მხვნელ-მთესველს კარგი ცხოვრება ვერ უპოვნია და
ვერც თქვენ იპოვნით, იმიტომ ხვნასა და თესვასაც სწავლა უნდა. მეორეც
ესა, რომ არიან კიდევ სხვა ბევრი გზები ცხოვრებისა, მაგალითად: ვაჭრობა,
ხელოსნობა, ოსტატობა, მხატვრობა, მწერლობა, ხელმწიფის სამსახური და
სხვა. 
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ნუ იფიქრებთ, რომ თქვენს შვილებს არ შეეძლოთ ასრულება ყველაფრისა,
რაც მე ჩამოვთვალე. სწავლას ბევრი რამ შეუძლიან, შენიშნულია, რომ
წარჩინებულნი კაცნი ხშირად უფრო თქვენისთანა ხალხიდგან გამოდიან.
ასე, ჩემო ნინო, სიხარულით მიეცით თქვენი შვილები სკოლაში, სწავლა
დიდი სამკაულია კაცისათვის და მარტო სწავლას შეუძლიან გამოიყვანოს
ხალხი იმ უმეცარი მდგომარეობიდგან, რომელშიაც აქამდისინ ყელამდინ
არის ჩაფლული...“. 

ადამიანის ბედის და სოციალური უსამართლობა/უთანასწორობის
გულწრფელი, ძალდაუტანებელი წვდომა განაპირობებს ეკატერინეს
გმირების პალიტრაში სქესობრივ-ასაკობრივ და წოდებრივ პარიტეტს.
ეკატერინე გაბაშვილის პოზიციაა - იყოს საზოგადოებრივ ასპარეზზე,
აქტიურად იმოქმედოს, აშკარად კონფლიქტშია იმდროინდელი ყოფის
რეალიებთან. ავტობიოგრაფიულ პიესაში „ფრთებდაგლეჯილი“ აღწერილია
მწერალი ქალის ცხოვრების ერთ დღე : შეურაცხყოფა, დამცირება,
სასოწარკვეთა. გაზეთის რედაქტორი - აი, ქეთოს ერთადერთი
გულშემატკივარი! სწორედ მას მიმართავს სანუგეშოდ: „...მე კი მგონია,
ადამიანები ბოროტნი და შურიანნი რომ არ იყვნენ, შეიძლებოდა ოჯახის
მოვლაც და საზოგადო საქმეც შეერთებინა დედაკაცს; აქ მხოლოდ საჭირო
იქნებოდა ცოტაოდენი დათმობა, პატივისცემა...“. 

ჩვენ შეიძლება წავიკითხოთ ეკატერინე გაბაშვილის სოციალური ან
აღმზრდელობითი ხასიათის მოთხრობები, მაგრამ ვერ გავიცნოთ იგი,
რადგან მისი შემოქმედება არ არის მხოლოდ სოციალური უსამართლობის
ასახვა. ეკატერინე ცხოვრებაში ჩართული, ცვლილებების გამომწვევი და
განახლების მოტრფიალე ქალია, რომელიც სწორედ ისე ხედავდა, როგორც
წერდა და სწორედ ისე წერდა, როგორც გრძნობდა. იგი აბსოლუტურად
თავისუფალი იყო „ლიტერატურული კეკლუცობისაგან“. იგი განსხვავებულია
და შეპყრობილი თავისი იდეებით და იდეალებით.

1882 წლიდან ეკატერინე ქართველთა შორის წერა-კითხვის
გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის წევრია, 1897-1922 წლებში
ქალთა პროფესიული სკოლის ხელმძღვანელი, 1872-1905 - ქალთა წრის
დაარსების და მისი რეგიონული ფილიალების შექმნის ინიციატორი. თავისი
შემოქმედებით და ცხოვრებით ცდილობდა გამოეწვია/დაერწმუნებინა მისი
თანამედროვენი თანასწორობის იდეის საჭიროებასა და აუცილებლობაში.
ამიტომაც იყო, რომ თანამედროვეთაგან უამრავ ქალს აუხილა თვალი და
მისცა თვითგამორკვევისა და განვითარების ბიძგი. ეკატერინე გაბაშვილი
1938 წლის 7 აგვისტოს გარდაიცვალა. დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო
მოღვაწეთა პანთეონში. და ბოლოს, კატო მიქელაძე 1878 წლის 18
სექტემბერს დაიბადა სოფელ კულაშში. დედის ნაადრევი გარდაცვალების
შემდეგ, მამა სახლიდან წავიდა და პატარა გოგონა მოხუცი ნათლიის იმედად
დარჩა. დაწყებითი განათლება მან წმინდა ნინოს სასწავლებელში მიიღო. 
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1900 წელს კატომ დაამთავრა საბებიო ინსტიტუტი და სამუშაოდ ცხინვალში
გაემგზავრა. აქვე იგი უახლოვდება მესამედასელთა საზოგადოებას და
რევოლუციურ მოძრაობაში ჩაერთო. 1903 წელს ქართველთა შორის წერა-
კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებამ (მარიამ დემურიას და ნატო
გაბუნიას რეკომენდაციით) კატო მოსკოვში გააგზავნა პედაგოგიურ
კურსებზე სასწავლებლად, მაგრამ იქიდან 1906 წელს, სოფიო ამირეჯიბისა და
ალექსანდრე ხახანაშვილის დახმარებით, ევროპაში გაემგზავრა.
ბრიუსელის სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დამთავრების შემდეგ კატო პარიზში დასახლდა, სადაც 1915 წლამდე დარჩა
და საფუძვლიანად გაეცნო ქალთა მოძრაობის ევროპულ გამოცდილებას. 1916
წელს სამშობლოში დაბრუნებულმა კატო მიქელაძემ დაიწყო თანამოაზრეთა
შემოკრებას და ქალის სამოქალაქო-პოლიტიკური უფლებებისათვის
ბრძოლა.
1917-18 წლებში მან უკვე ჩამოყალიბა რეგიონული ქსელი „ქალთა ლიგა“,
რომელიც დასავლეთ საქართველოს ყველა რაიონის წარმომადგენელ ქალს
აერთიანებდა. ამავე პერიოდში იგი გამოსცემდა და რედაქტორობდა გაზეთს
„ხმა ქართველი ქალისა“, სადაც კონსოლიდირებული იყო ქალთა
განმათავისუფლებელი მოძრაობისათვის საჭირო დასავლური გამოცდილება
და ქართული პრობლემების მთელი პალიტრა.
“… არსებულ უსამართლობასთან საბრძოლველად საჭიროა ქალებისათვის
არა მამაკაცების კუდში დევნა, არამედ თავიანთი ინდივიდუალურობის
განვითარება, რომ პოულობდნენ სულიერ კმაყოფილებას თავიანთი
პიროვნული სიმაღლით, რათა ორთავე სქესის აზროვნებისა და აქტიურობის
განვითარებით შესაძლო იყოს იმ სიცარიელეს აღმოვსება, რომელიც ერთი
სქესის გონებრივმა და სულიერმა მოქმედობამ წარმოშვა. და როდესაც ჩვენ
უფლებებისათვის მებრძოლი ქალები მოვითხოვთ ეროვნულსა და
მოქალაქეობრივ ყოველ უფლებას და ვებრძვით ქალთა ადამიანური
უფლების მტრებს, ჩვენ ვებრძვით არა ადამიანს მამაკაცის სახით, არამედ იმ
ტრადიციულ უსამართლობას, რომელიც მამაკაცთა უმრავლესობას
შეუთვისებია და რომელსაც მიყავს ერის ნახევარი ნაწილი გონებრივ და
სულიერ გამოფიტულობამდე. ჩვენ არ გვსურს ამ დუხჭირ მდგომარეობაში
კვლავ დარჩენა და რაც არ უნდა მოხდეს, თავი უნდა განვითავისუფლოთ
მისგან.
ჩვენ მოვითხოვთ სამართალს და არა შურისძიებას. ამ შემთხვევაში ჩვენ
გვჭირია თითეული პატიოსანი და სამართლიანი მამაკაცის გაგება და
თანაგრძნობა და არა იმის ყიჟინი, ვითომ სუფრაჟისტ ქალებს მამაკაცები
გვძულდეს და მათგან გათიშვას მოვითხოვდეთ, როგორც ამას გაიძახიან
ანტისუფრაჟისტების ამყოლი ბრბო. სუფრაჟისტ ქალებში არსებობენ
მრავალი დედები, ცოლები, შვილები და დები მამაკაცებისა, რომელთ
გულშიაც ბუდობს უკეთესი გრძნობა-სურვილები უკანასკნელთადმი, მაგრამ
რომელთაც ამავე დროს არ ავიწყდებათ თავიანთი ადამიანური პიროვნებაც
და მოითხოვენ მისთვის შესაფერ უფლებასაც.
ჩვენ ვიცით, რისთვის ვიბრძვით და ვიცით აგრეთვე ფასი და მისწრაფება
ჩვენი უფლების მტერთა, რომ მათმა ცილის წამებამ შეგვაკრთოს, რასთვისაც
დაჟინებით მოვითხოვთ ქალთა კავშირის სიძლიერესა და სიმტკიცეს ქალთა
თვით მოქმედებისა და აქტიურობის აღსადგენათ.”     
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სამწუხაროდ, პირველი რესპუბლიკის პერიოდში გაზეთი დაიხურა.
ბოლშევიკური ტერორის ეპოქამ კი კატო მიქელაძე და თანასწორობის
ერთგული სხვა ქალთა იდეები „ისტორიის ნაგავსაყრელზე“ მოისროლა,
როგორც „ბურჟუაზიული გარყვნილების“ მაგალითი.
კატო მიქელაძე განსაკუთრებულ პატივს სცემდა ეკატერინე გაბაშვილის
მოღვაწეობას, მის ამაგს ქალთა ემანსიპაციისა და მათი განათლების
უფლების მოპოვების საქმეში. ამიტომ ხშირად სტუმრობდა მას და
ეთათბირებოდა 10-იანი წლების საქართველოში ქალთა მოძრაობის
გასაფართოებლად.
30-იან წლებში კატო მიქელაძე უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობდა. იგი 1942
წელს გადაიცვალა. პროცესიას სულ რამდენიმე ადამიანი მიუყვებოდა:
ირინე და ნიკოლო იუშკოვები, პოეტი ანდრო თევზაძე და მარიამ გარიყული.

იცოდით რომ?  

1919 წელს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საკანონმდებლო
ორგანოს დამფუძნებელთა კრებაში 130 დეპუტატი შედიოდა. 1919 წლის
საქართველოს დამფუძნებელი კრების არჩევნები მრავალი ფაქტორის გამო
იყო გამორჩეული. საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობა ხმის მიცემის
უფლებას აძლევდა ყველა მოქალაქეს, სქესისა და წარმომავლობის
განურჩევლად. საქართველოს დამფუძნებელ კრებაში არჩეულ იქნა 5 ქალი,
უფრო მეტიც, პრეზიდიუმის წევრად (მდივნად) არჩეულ იქნა – ქრისტინე
შარაშიძე.

 მინადორა ორჯონიკიძე-ტოროშელიძე
 ელეონორა ტერ-ფარსეგოვა-მახვილაძე
 ქრისტინე შარაშიძე
 ელისაბედ ნაკაშიძე-ბოლქვაძე
 ანა სოლოღაშვილი 

კითხვები დისკუსიისთვის: 
- რა იცით ქართულ ფემინიზმზე? 
- იცნობთ თუ არა იმ პრობლემებს და საკითხებს, რომელსაც საქართველოში
ფემინისტი აქტივისტები ლობირებენ? 

- უთქმელი ისტორიები: https://bit.ly/34rOR3k  
- კატო მიქელაძე: https://bit.ly/3mp21nU  
- დამფუძნებელთა კრების წევრი ქალები: https://bit.ly/3dY8Sld 
- ფემინისტების ხმა საქართველოში: https://bit.ly/37INi36 
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გენდერული მეინსტრიმინგი არის კომპლექსური სტრატეგია, რომლის
მიზანია რეალური გენდერული თანასწორობის მიღწევა. ეს არის
თანამედროვე მიდგომა, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით გამოიყენება
როგორც პოლიტიკურ, ასევე ორგანიზაციულ დონეებზე. მეინსტრიმინგი
გულისხმობს გენდერული თანასწორობის საკითხების ჩართვას ყველა იმ
სამუშაოში, რომელსაც მთვარობა ახორციელებს. გენდერული
მეინსტრიმინგი, სტრატეგიის სახით, პირველად მიიღო შვედეთის მთავრობამ
ჯერ კიდევ 1994 წელს, ხოლო შემდეგ გაერომ და ევროპის საბჭომაც.  

გენდერული თანასწორობის საკითხების ინტეგრირებას ყველა ტიპის
საქმიანობაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. საერთაშორისო
პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ ის ორგანიზაციები და ინსტიტუტები, რომლებიც
გენდერული მეინსტრიმინგის პოლიტიკას ატარებენ, ორგანიზაციული
განვითარების მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევიან. 

მართალია, გენდერული მეინსტრიმინგის განსახორციელებლად რაიმე გეგმა
თუ „სწორი გზა” არ არსებობს, მაგრამ არსებობს პრინციპები და ასევე
კონკრეტული ნაბიჯები და შეკითხვები, რომლებიც უნდა დაისვას გენდერულ
საკითხთა მეინსტრიმინგის განხორციელებისას როგორც სტრუქტურულ,
ასევე ყოველდღიურ პოლიტიკურ საკითხებზე მუშაობისას. ეს შესაძლოა
იყოს: 

- კვალიფიციური ადამიანური რესურსები
- შესაძლებლობების გაძლიერება და შესაბამისი ფინანსური რესურსი;  
- გენდერულად სეგრეგირებული მონაცემები და სტატისტიკა; 
- ეფექტიანი მონიტორინგისა და შეფასების სისტემები და ინსტრუმენტები;
-ადგილობრივი სტრუქტურები/დანაყოფები მკაფიოდ განსაზღვრული
როლებით და ფუნქციებით.  

გენდერული მეინსტრიმინგი არის გაეროსა და საერთაშორისო
საზოგადოების მიერ არჩეული მიდგომა იმის შესახებ, რომ ქალებსა და
გოგოებს ჰქონდეთ საკუთარი უფლებებით სარგებლობის უფრო მეტი
საშუალება. ქალთა უფლებები ადამიანის უფლებების ნაწილია და მის
დაცვაზე გაერო ზრუნავს. ეს მხოლოდ მიზანი არ არის, ეს არის სტრატეგია,
რათა მივაღწიოთ ქალებისა და გოგოების უფრო მეტ თანასწორობას
კაცებთან და ბიჭებთან. გენდერული მეინსტრიმინგი ნიშნავს პროცესს,
რომლის დროსაც ვაფასებთ, რამდენადაა გათვალისწინებული კაცებისა და
ქალების ინტერესები სხვადასხვა სფეროში, მაგ.: კანონმდებლობაში,
პოლიტიკაში, პროგრამებსა და სხვა სფეროებში ნებისმიერ დონეზე. ეს არის
საშუალება, რომ კაცებისა და ქალების გამოცდილება და აზრები
გათვალისწინებულ იქნას გეგმებისა და პროგრამების შექმნაში,
განხორციელებაში, მონიტორინგსა და შეფასებაში ყველა პოლიტიკურ,
ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროში. კაცები და ქალები თანაბრად
ისარგებლებენ ამ პროცესების შედეგებით, უთანასწორობა კი შემცირდება.
საბოლოო მიზანი გენდერული თანასწორობის მიღწევაა.  
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II სესია ,  გენდერული მეინსტრიმინგი  



განხორციელებული პროექტებიდან (შესაძლოა იყოს სახელმწიფო ან
ნებისმიერი სხვა პროგრამა, პროექტი, აქტივობა) შეირჩევა კონკრეტული
მაგალითები. მონაწილეები დაიყოფა თემატურ ჯგუფებად და მათ
მიეწოდებათ პროექტის მოკლე კონცეფცია. მონაწილეები ყურადღებით
ეცნობიან პროექტის შინაარსს (შესაძლებელია ყველა თემატური კითხვა
ვერ დაიფაროს 1 პროექტით, შესაბამისად, შეირჩევა კითხვებზე მორგებული
პროექტები). შესაძლოა განვიხილოთ პროექტი “ქალების ძალაუფლება
ინკლუზიისთვის”. აღნიშნული ინდიკატორების გათვალისწინებით
მონაწილეებმა უნდა წარმოადგინონ პრეზენტაციები, თუ რამდენად
პასუხობს პროექტი/ები გენდერული მეინსტრიმინგის ძირითად საკითხებს,
რომელიც ქვემოთაა მოცემული: 

ზოგადი კითხვები: 

• უწყობს თუ არა ხელს ინიციატივა ქალსა და კაცს შორის თანასწორობას? 
• ითვალისწინებს თუ არა ინიციატივა ქალისა და კაცის განსაკუთრებულ
საჭიროებებს? 
• საჭიროა თუ არა სპეციალური ზომების გათვალისწინება რომელიმე
სქესისთვის? 
• უზრუნველყოფს თუ არა ინიციატივა გენდერულ თანასწორობას
გრძელვადიან პერსპექტივაში? 

ეკონომიკური მდგომარეობა: 

• აქვს თუ არა ინიციატივას განსხვავებული გავლენა ქალებისა და
მამაკაცების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, მაგალითად, შრომის
ანაზღაურებაზე, გადასახადებზე, შეღავათებზე და ა.შ. 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესი: 
• აძლევს თუ არა ინიციატივა თანაბარ შესაძლებლობას ორივე სქესს,
მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ყველა
სფეროში?
 
პროფესიული მოღვაწეობა: 

• ახდენს თუ არა ინიციატივა განსხვავებულ გავლენას შრომის ბაზარზე
ქალებისა და მამაკაცების პოზიციაზე? 
• ახდენს თუ არა ინიციატივა განსხვავებულ გავლენას დასაქმების და
სამუშაო პირობებზე, ანაზღაურებაზე ქალებით ან მამაკაცებით
დომინირებულ სექტორებში? 
• საჭიროა თუ არა სპეციალური მიდგომები რომელიმე სქესისთვის
კონკრეტულ სფეროში კარიერული წინსვლისთვის? 
• იძლევა თუ არა ეს ინიციატივა დასაქმებულებისთვის სამუშაოსა და
ოჯახური ცხოვრების შეთავსების საშუალებას? 
ბიზნესი და ინდუსტრია: 
• ახდენს თუ არა ინიციატივა განსხვავებულ გავლენას ქალებითა და
მამაკაცებით დომინირებულ სფეროებზე ან სხვადასხვა მოცულობის
ბიზნესზე? 
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• ასუსტებს თუ არა შემოთავაზებული წინადადება მეწარმეობის
შესაძლებლობებს რომელიმე სქესის წარმომადგენლებისთვის? 
• აუცილებელია თუ არა სპეციალური ღონისძიებები ქალთა მეწარმეობის
მხარდასაჭერად? 
განათლება: 
• უჭერს თუ არა ინიციატივა მხარს ორივე სქესის წარმომადგენლების
საგანმანათლებლო შესაძლებლობებსა და პროფესიულ განვითარებას? 
• არის თუ არა საჭირო სპეციალური მიდგომები რომელიმე სქესის
წარმომადგენლების საგანმანათლებლო შესაძლებლობების
მხარდასაჭერად? 
• არის თუ არა საჭირო განსაკუთრებული მიდგომები განათლებაში
სექსუალური სეგრეგაციის შესამსუბუქებლად? 

მშობლის სტატუსი: 

• წაახალისებს თუ არა შემოთავაზებული ინიციატივა ქალებსა და
მამაკაცებს შორის მოვალეობების უფრო თანაბარ განაწილებას? 
• საჭიროა თუ არა განსაკუთრებული ზომების მიღება მამობის როლის
გასაძლიერებლად?

უსაფრთხოება: 

• აქვს თუ არა ინიციატივას განსხვავებული ეფექტი ქალებისა და
მამაკაცების უსაფრთხოებაზე? 
• არის თუ არა გათვალისწინებული უსაფრთხოების განსხვავებული რისკები
ქალებისა და მამაკაცებისათვის სახლში, სამსახურსა თუ დასვენების დროს? 
• საჭიროა თუ არა სპეციალური ზომების მიღება ქალთა მიმართ ძალადობის
შესამცირებლად? 
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როგორც ყველა სფეროს, გენდერსაც აქვს თავისი ტერმინები. შესაბამისად,
მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ტერმინთა მნიშვნელობა და დეფინიციები, რათა
უფრო გაგვიადვილდეს ამაზე საუბარი. პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია
გავიგოთ და გავიაზროთ, რომ თითოეულ ადამიანს გააჩნია სქესი, გენდერი
და გენდერული იდენტობა. ისინი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთს
უკავშირდება. 
სქესი - აღნიშნავს ბიოლოგიური მახასიათებლების ერთობლიობას, რაც
განსაზღვრავს იმას, ადამიანი მდედრობითია თუ მამრობითი.
 
გენდერი - სქესის სოციალური მნიშვნელობაა. იგი გულისხმობს როლებს,
მოქმედებებსა და მახასიათებლებს, რასაც კონკრეტული საზოგადოება
მისაღებად მიიჩნევს კაცებისა და ქალებისთვის. გარდა სოციალური
მახასიათებლების და შესაძლებლობებისა, რომლებიც ასოცირებულია
მამრობით და მდედრობით სქესთან, კაცებსა და ქალებს, ბიჭებსა და
გოგოებს შორის ურთიერთობებთან, გენდერი ასევე აღნიშნავს
დამოკიდებულებებს ქალებსა და კაცებს შორის. ეს მახასიათებლები,
შესაძლებლობები და ურთიერთობები სოციალურად არის შექმნილი და
სოციალიზაციის პროცესებში შეისწავლება. ისინი დამოკიდებულია
კონტექსტსა და დროზე და შეიძლება შეიცვალოს. 
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გარემო და საცხოვრებელი პირობები: 

• აქვს თუ არა ინიციატივას განსხვავებული გავლენა ქალისა და კაცის
ყოველდღიური ცხოვრების პირობებზე? 
• ითვალისწინებს თუ არა ინიციატივა ორივე სქესის საჭიროებებს,
როგორიცაა, მაგალითად, კომუნალური სტრუქტურა, სატრანსპორტო
დაგეგმარება თუ მისი ხელმისაწვდომობა? 

თავისუფალი დრო: 

• თანაბრად უწყობს თუ არა ხელს ინიციატივა ქალისა და მამაკაცის
დასვენების და გართობის შესაძლებლობებს? 
• უზრუნველყოფს თუ არა ინიციატივა ქალისა და მამაკაცისთვის კულტურის
და სპორტული სერვისების თანაბარ მიწოდებას?

დამატებითი რესურსები: 
- რა არის გენდერული მეინსტრიმინგი (ENG): https://bit.ly/3e3LzXu 
- ქალი და კაცი თანასწორია: https://bit.ly/2Tni7SK 

https://bit.ly/3e3LzXu
https://bit.ly/2Tni7SK
https://bit.ly/2Tni7SK


ქალები აჩენენ ბავშვებს, კაცები - არა. 
პატარა გოგოები ნაზები არიან, ბიჭები კი - უხეშები.
ინდოეთში ქალებს, რომლებიც მუშაობენ სოფლის მეურნეობის სფეროში
მუშებად, უხდიან კაცების ხელფასის მხოლოდ 40-60%. 
ქალები ძუძუთი კვებავენ ბავშვებს, კაცებს კი შეუძლიათ ბოთლით
გამოკვებონ ისინი.
ბრიტანეთში სამშენებლო სამუშაოებს ძირითადად ასრულებენ კაცები.
ძველ ეგვიპტეში კაცები სახლში ისხდნენ და ქსოვდნენ. ქალები
უძღვებოდნენ ოჯახურ ბიზნესს. ქალებმა დააგროვეს ქონება, კაცებმა კი
ვერა. 
ერთ-ერთი კვლევისას, რომლის დროსაც შეისწავლეს 224 კულტურა, 
 აღმოაჩინეს, რომ 5 კულტურაში მამაკაცები ამზადებდნენ საჭმელს,
ხოლო 36  კულტურაში ქალები იყვნენ დაკავებულნი სამშენებლო
სამუშაოებით. 

იმისათვის, რომ დავრწმუნდეთ ჯგუფის მონაწილეთა ცოდნაში და
ტერმინების გააზრებაში შევთავაზოთ მათ სავარჯიშო „სქესი თუ გენდერი“.  
ინსტრუქცია: აიღეთ 3 ფურცელი, მათ დააწერეთ „სქესი“ და „გენდერი“, „არ
ვიცი“ და გააკარით ოთახის სხვადასხვა მხარეს. მონაწილეებს წაუკითხეთ
დებულებები, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება შეხედულებები სქესის,
გენდერის, გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის შესახებ.
სთხოვეთ მათ აირჩიონ პოზიციები და დადგნენ კედლის იმ მხარეს,
რომელსაც სწორად მიიჩნევენ. თუ მონაწილეთა აზრი გაიყოფა, სთხოვეთ
მათ არგუმენტირებული პასუხი, თუ რატომ ფიქრობენ ასე და მიეცით დრო
მსჯელობისთვის. 
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გენდერი აღნიშნავს იმას, რისი მოლოდინიც აქვთ კაცებისა და ქალებისაგან
მოცემულ კონტექსტში, ასევე იმას, რისი უფლებაც აქვთ მათ და რაც მათში
დაფასებულია. უმეტეს შემთხვევაში საზოგადოებაში ქალებსა და კაცებს
შორის განსხვავება და უთანასწორობაა იმის მიხედვით, თუ რა
პასუხისმგებლობები ეკისრებათ მათ, რა მოქმედებებს ასრულებენ ისინი,
როგორი წვდომა და კონტროლი შეიძლება ჰქონდეთ რესურსებზე და
როგორი შესაძლებლობები ეძლევათ გადაწყვეტილებების მიღებისას.

გენდერული იდენტობა - ეს ნიშნავს ადამიანის ღრმა ფსიქოლოგიურ
იდენტიფიკაციას, რომ ის არის კაცი, ქალი ან სხვა სქესის მქონე. გენდერული
იდენტობა შეიძლება შეესაბამებოდეს ან არ შეესაბამებოდეს დაბადებიდან
თანდაყოლილ ფიზიოლოგიურ სქესს. 

სექსუალური ორიენტაცია - სექსუალური ორიენტაცია არის ადამიანის
შესაძლებლობები, რომ გამოხატოს ღრმა ემოციური და სექსუალური
მიზიდულობა და ჰქონდეს ინტიმური და სექსუალური ურთიერთობები სხვა
სქესის/გენდერის, იმავე სქესის/გენდერის ან ერთზე მეტი სქესის/გენდერის
ინდივიდებთან. 



კაცების და ქალების მიერ შესრულებული საზოგადოებრივი საქმიანობების
განსხვავებულობა ყოველთვის არ წარმოშობს უთანასწორობას.
უთანასწორობა იქიდან წარმოიშობა, რომ კულტურული და სოციალური
ნორმების მიხედვით, ქალებისა და გოგოების სამუშაო, უნარები და
შესაძლებლობები სოციალურად და ფინანსურად მცირედაა დაფასებული. ეს
შედეგად გვაძლევს იერარქიულ, არათანაბარ გენდერულ ურთიერთობებს
კაცებსა და ქალებს შორის. ძალის არათანაბარი გადანაწილება ამცირებს
ქალის არჩევანსა და ავტონომიას, მის წვდომასა და კონტროლს რესურსებსა
და შემოსავალზე, პოლიტიკასა და გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე
მის თანაბარ მონაწილეობას. 

დამატებითი რესურსი დისკუსიისთვის: 
გენდერული თანასწორობა: https://bit.ly/2TomrB5 

თუ გენდერი „სოციალური და კულტურული წარმონაქმნია“, კონკრეტულად
როგორ წარმოიქმნება ის? გენდერული ნორმების, გენდერული როლებისა და
გენდერული ურთიერთობების ცნებები იმ მთავარ ნაწილებს შორისაა,
რომლებიც გენდერს ქმნის. 

გენდერული ნორმები - არის აზრები იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს
კაცი და ქალი; როგორ უნდა გამოიყურებოდეს და მოქმედებდეს ის. ნორმები
აღნიშნავს მახასიათებლებს, რომლებიც გენდერს კონკრეტულ დროსა და
კონკრეტულ საზოგადოებაში უკავშირდება. ისინი ის სტანდარტები და
მოლოდინებია, რასაც ზოგადად გენდერული იდენტობა უნდა
შეესაბამებოდეს კონკრეტულ საზოგადოებასა და კულტურაში მოცემულ
დროს. გენდერულმა ნორმებმა ადრეული ასაკიდანვე შეიძლება შექმნან
გენდერული სოციალიზაციისა და სტერეოტიპების მთელი ციკლი.  
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გენდერული უთანასწორობა

გენდერული თანასწორობა - გენდერული თანასწორობა ნიშნავს ქალებისა
და კაცების, ბიჭების და გოგოების თანაბარ უფლებებს, პასუხისმგებლობებსა
და შესაძლებლობებს. თანასწორობა იმას კი არ ნიშნავს, რომ კაცები და
ქალები ერთმანეთს დაემსგავსებიან, არამედ იმას, რომ ქალებისა და
კაცების, ბიჭების და გოგოების უფლებები, პასუხისმგებლობები და
შესაძლებლობები არ იქნება იმაზე დამოკიდებული, მამრობითი სქესისაა
ადამიანი თუ მდედრობითის. გენდერული თანასწორობა ნიშნავს, რომ
კაცებისა და ქალების ინტერესების, საჭიროებებისა და პრიორიტეტების
მხედველობაში მიღებისას ვაღიარებთ კაცებისა და ქალების ჯგუფების
მრავალფეროვნებას. გენდერული თანასწორობა მხოლოდ ქალთა საკითხი
არაა, ის ეხება კაცებსა და ქალებს და ორივე მხარის აქტიურ ჩართულობას
საჭიროებს. ქალებსა და კაცებს შორის თანასწორობა ადამიანის უფლებების
საკითხია. ის ასევე ადამიანებზე ორიენტირებული განვითარების
ინდიკატორი და აუცილებელი წინაპირობაა.

https://bit.ly/2TomrB5
https://bit.ly/2TomrB5


რა მოლოდინები არსებობს ჩვენს სოციო-კულტურულ გარემოში
კაცისგან/ქალისგან? 
რისი უფლება ეძლევათ ქალებს/კაცებს და რა არის დაუშვებელი
ქალისთვის/კაცისთვის? 
რა არის დაფასებული ქალში/კაცში? რა არის დაუფასებელი მათში?

ის ეკონომიკურად ამარაგებს ოჯახს, 
უფლება აქვს მიიღოს მთავარი გადაწყვეტილებები ოჯახის სახელით და 
მასში აფასებენ რაციონალურ მიდგომას პრობლემების გადაწყვეტის
პროცესში.
მოლოდინები ქალისგან ხშირად საპირისპიროა ან იმის დანამატს
წარმოადგენს, რასაც კაცისგან ელიან: 
იზრუნოს ოჯახის წევრებზე, 
უფლება აქვს გადაწყვეტილებები მიიღოს ყოველდღიურ ოჯახურ
საქმიანობებში
მასში დაფასებულია ის, რომ ზრუნავს ოჯახის ემოციურ სიმყარეზე.

გენდერული როლები - აღნიშნავს სხვადასხვა დამოკიდებულებებს, ქცევებს,
სამუშაოსა თუ პასუხისმგებლობებს, რაც სოციალურად ენიჭება კაცებსა და
ქალებს, ბიჭებსა და გოგოებს. 

გენდერული ურთიერთობები - არის სოციალური ურთიერთობები კაცებსა და
ქალებს შორის იმის შესახებ, თუ როგორ ნაწილდება ძალა, წვდომა და
კონტროლი რესურსებზე სქესთა შორის. ზოგადად, კულტურული და
სოციალური ნორმები უფრო მცირე გასაქანს, შესაძლებლობებსა და როლებს
ანიჭებს ქალებსა და იმ ადამიანებს, ვინც ტრადიციულ სქესის/გენდერის
ნორმებს არღვევენ. ეს კი შედეგად იწვევს იერარქიულ, არათანაბარ
გენდერულ ურთიერთობებს.

სავარჯიშო: მონაწილეები დაყავით 3 ჯგუფად. თითოეულ ჯგუფს ეძლევა 3
განსხვავებული კითხვა მსჯელობისთვის და 20 წუთი დავალებისთვის.
ჯგუფებმა უნდა წარმოადგინონ პრეზენტაციები (სასურველია კონკრეტული
მაგალითებით) შემდეგ საკითხებზე: 

გენდერული ნორმები დიდად განსხვავდება კულტურებს შორის, სხვადასხვა
ეპოქაში, რაც აჩვენებს, რომ გენდერი ფიქსირებული, ბუნებრივი, შეუცვლელი
კი არ არის, არამედ მას ჩვენ ვქმნით და ჩვენვე ვცვლით. 

ზოგიერთი ტრადიციული მოლოდინი კაცისთვის შემდეგნაირია: 

გენდერული სოციალიზაცია არის პროცესი, როდესაც ვსწავლობთ იმ
კულტურულ როლებს, რომლებიც მოგვენიჭა ქალად ან კაცად დაბადებისას.
ეს ხდება მთელი ცხოვრების განმავლობაში, იმ მომენტიდანვე, როდესაც
ქალი დაორსულდება და ხალხი იწყებს მსჯელობას, ბიჭი გაჩნდება თუ გოგო
და რომელია მათთვის უფრო მისაღები. 
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გოგოებისა და ბიჭების სათამაშოებზე?
სივრცეზე, სადაც გოგოებსა და ბიჭებს უფლება ეძლევათ ითამაშონ და
გაერთონ 
ბიჭებისა და გოგოების ქცევასთან დაკავშირებულ მოლოდინებზე?
ემოციებზე, რომელთაც ბიჭები და გოგოები ავლენენ?

გოგოებსა და ბიჭებს ოჯახი და საზოგადოება დაბადებისთანავე
სხვადასხვანაირად ექცევა და ისინიც სწავლობენ განსხვავებებს ბიჭებსა და
გოგოებს, კაცებსა და ქალებს შორის. მშობლებისა და საზოგადოების
მოლოდინები ბიჭებისა და გოგოებისგან, გენდერულად შერჩეული
სათამაშოები და გენდერზე დამყარებული მითითებები შედის „გენდერულ
სოციალიზაციაში“. ეს საფუძველს უყრის გენდერულ სტერეოტიპებს,
როლებსა და ნორმებს, რასაც გოგოები და ბიჭები უნდა ითვალისწინებდნენ,
ვიდრე ზრდასრულობის ასაკს მიაღწევენ და საკუთარი შვილები ეყოლებათ.

იცოდით რომ? 

მამრობითსა და მდედრობით სქესებს შორის განსხვავება, უნარების მხრივ,
უმეტესად სოციალიზაციის პროცესიდან წარმოიშობა და არა გენეტიკიდან. 
საკითხები მსჯელობისთვის: 
თქვენს კულტურაში არის სხვადასხვა გენდერული მოლოდინები: 

დამატებითი რესურსები დისკუსიისთვის: 

- ბიჭი და გოგო/დაბადება-განვითარება: https://bit.ly/3jtBZy6  
- ბიჭები (არ) ტირიან: https://bit.ly/2HpLUIc  

 გენდერული სტერეოტიპები - არის გენდერული მახასიათებლების,
განსხვავებების, ქალისა და კაცის როლების მარტივი განზოგადებები.
სტერეოტიპები კაცებზე: კონკურენტული, მომპოვებელი, ავტონომიური,
დამოუკიდებელი, კონფრონტაციული (მებრძოლი) და პირად საჭიროებებზე
ორიენტირებული. 

სტერეოტიპები ქალებისთვის: თანამშრომლობის უნარის მქონე,
აღმზრდელი, მზრუნველი, მაკავშირებელი, ჯგუფზე ორიენტირებული,
საზოგადოებრივ საჭიროებებზე ორიენტირებული.

სტერეოტიპები ხშირად გამოიყენება გენდერული დისკრიმინაციის
გასამართლებლად. ისინი შეიძლება ასახული იყოს ტრადიციულ წესებში და
ასევე გავლენა მოახდინონ სხვადასხვა კანონებზეც. გენდერული
სტერეოტიპების მესიჯები და ქალის სისუსტის იდეა ბევრგან შეიძლება
დავინახოთ - დაწყებული სიმღერებითა და რეკლამებით, დამთავრებული
ტრადიციული გამონათქვამებით.
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„სათნოა გოგონა, რომელიც იტანჯება და კვდება
ხმაამოუღებლად“(ინდოეთი
„კარგი ცოლი, ნატკენი ფეხი და დახეული შარვალი სახლში უნდა დარჩეს“
(ნიდერლანდები)
თუ შენი კაბა გერგება, ნუ ჩაიცვამ ქმრის შარვალს“ (კრეოლი, მარტინიკი)
ჭკვიანი ქალი ორჯერ უფრო სულელია“ (აშშ)
კაცის გამარჯვება ცოდნაშია, ქალისა კი - ცოდნაზე უარის თქმაში“
(ბრაზილია)
ქალები კითხვებს სვამენ, კაცები პასუხობენ“ (არაბეთის სხვადასხვა
ქვეყანა)

ქალის სიმორცხვე ქვეყნის ფასია, კაცის სიმორცხვე კვერცხის ფასია; 
გრძელი თმა და მოკლე ჭკუა;
ქალი უტვინო ძვლისგან არის შექმნილიო;
ბრიყვს ცოლ-ქმრის ჩხუბი მართალი ეგონაო. 

გენდერული სტერეოტიპები ანდაზებში:

სავარჯიშო: 

გახსენდებათ ფართოდ გავრცელებული გამონათქვამი, რომელიც
საქართველოში არსებულ სტერეოტიპებს ასახავს კაცზე/ქალზე? 
დავალება: 

გაიხსენეთ, ან მოიძიეთ ქართული ანდაზა, რომელიც სტერეოტიპების
კვლავწარმოებას უწყობს ხელს. 

მაგალითები: 

სავარჯიშო:

ტრენინგის მონაწილეებს სთხოვეთ გაიხსენონ ქართულ ენაში გენდერულად
მგრძნობიარე სიტყვები და მოიფიქრონ მათი ნეიტრალური შესატყვისები. 
შესაძლებელია ეს იყოს სრულიად ახალი სიტყვა ან უკვე არსებული. 

მაგალითისთვის:  

კაცობრიობა- ადამიანთა მოდგმა, ადამიანობრიობა;
ბიზნესმენი - საქმიანი ადამიანი; 
დედაბოძი- მთავარი საყრდენი;
დედაკაცი- ქალი;

დამატებითი რესურსი დისკუსიისთვის: 

გენდერული როლები - კაცი/ქალი: https://bit.ly/3miSpLu 

2 4

https://bit.ly/3miSpLu
https://bit.ly/3miSpLu


სავარჯიშო:

ფასილიტატორი მონაწილეებს ყოფს სამ ჯგუფად და აძლევს
ინდივიდუალურ დავალებებს:

გუნდი #1
ჩამოწერეთ ფილმები ან წიგნები გენდერულ თანასწორობასა და
მრავალფეროვნების თემაზე და დაწერეთ, რომელ გენდერულ პრობლემას
ასახავს კონკრეტული ფილმი.
დრო: 5 წთ

გუნდი #2
ჩამოწერეთ 5 ფილმი ან წიგნი გენდერულ თანასწორობასა და
მრავალფეროვნების თემაზე და დაწერეთ, რომელ გენდერულ პრობლემას
ასახავს კონკრეტულ ფილმი.
დრო: 5წთ

გუნდი #3
მაგიდებიდან აალაგეთ ცარიელი ბოთლები და პირველი გუნდის
პრეზენტაციისთვის დააწყვეთ სკამები.
დრო:2წთ
 
გუნდი #4
ჩამოწერეთ 20 თქვენთვის მნიშვნელოვანი პრობლემა ან ბარიერი, რომლეიც
გენდერულ თანასწორობას ხელს უშლის.
დრო:7 წთ.

დავალების მსვლელობისას ფასილიტატორი პირელ ჯგუფს სთავაზობს
დახმარებას, მეორე ჯგუფს აძლევს შენიშვნებს, ხოლო მესამე ჯგუფს არ
აქცევს ყურადღებას.
დროის გასვლის შემდეგ პირველი ჯგუფი აკეთებს პრეზენტაციას მეორე
ჯგუფის მიერ დაწყობილ სკამებთან, ფასილიტატორი ამჟღავნებს
კეთილგანწყობას, დასრულების შემდეგ ტაშით და მადლობით აჯილდოვებს.
მეორე ჯგუფი პრეზენტაციას აკეთებს ადგილიდან, ფასილიტატორი
აწყვეტინებს, აძლევს შენიშვნებს.
ფასილიტატორი მესამე ჯგუფს ეუბნება, რომ მათი ნამუშევრის
პრეზენტაციისთვის სამწუხაროდ საკმარისი დრო არ აქვთ.
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ფასილიტატორი ეკითხება თითოეულ ჯგუფს დავალების მიმდინარეობის
შესახებ. როგორ პირობებში უწევდათ მუშაობა? რას გრძნობდნენ ამ დროს?
მათი აზრით, რა განაპირობებდა განსხვავებულ მოპყრობას?
შეჯამებისთვის: პირველი ჯგუფი განასახიერებდა დასაქმებულ მამაკაცებს
მაღალანაზღაურებად სამსახურებში, მეორე ჯგუფი - დასაქმებული ქალები;
მესამე ჯგუფი- დიასახლისები, რომელთა შრომის პრეზენტაცია არსად არ
ხდება, “არავის აინტერესებს”.

ადამიანის მთელი ცხოვრების განმავლობაში იმის მიხედვით, თუ როგორი
გენდერული როლებია სოციუმში და რა ითვლება თითოეული სქესისათვის
შესაფერისად და დაფასებულად, გენდერული ნორმები საზოგადოებაში
განსაზღვრავს შრომის გადანაწილებას კაცებსა და ქალებს, ბიჭებსა და
გოგოებს შორის. ამ ფენომენს შრომის გენდერული გადანაწილება ეწოდება.
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ეს ერთ-ერთი ის მნიშვნელოვანი ცნებაა გენდერულ ანალიზში, რომელიც
აღრმავებს ჩვენს ცოდნას სოციალურ ურთიერთობებზე. 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.

საზოგადოებაში ქალებიცა და კაცებიც მრავალ როლს ასრულებენ. ქალების
გენდერული როლი შეიძლება იყოს რეპროდუქციული, პროდუქციული ან
საზოგადოების მართვაში ინტეგრირდებოდეს. ხოლო კაცებს ძირითადად
აქვთ პროდუქციული და პოლიტიკის განმსაზღვრელი როლი. 

პროდუქციული როლი არის ქალებისა და კაცების მიერ შესრულებული
საქმიანობები, რომლებიც წარმოშობს იმ პროდუქციასა და მომსახურებებს,
რაც შეიძლება გაიყიდოს, გადაიცვალოს ან ოჯახური საჭიროებებისთვის
გამოიყენებოდეს.

რეპროდუქციული როლი მოიცავს ისეთ ოჯახურ საქმეებს, როგორიცაა
დალაგება, მზარეულობა, ბავშვის გაჩენა, გაზრდა და ოჯახის წევრებზე
ზრუნვა. ამ ამოცანებს ძირითადად ქალები ასრულებენ.

საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობა - საზოგადოებრივ დონეზე
ქალის მიერ შესრულებული ისეთი საქმიანობები, როგორიცაა საერთო
მოხმარების მცირე რესურსების (მაგ.: წყალი, ჯანმრთელობაზე ზრუნვა,
განათლება) მოპოვება და შენარჩუნება. ეს არის „თავისუფალი“ დროის
განმავლობაში საკუთარი სურვილით შესრულებული არაანაზღაურებადი
შრომა.

სამმაგი როლი ნიშნავს, რომ ქალის სამუშაო დღე უფრო გრძელი და
ფრაგმენტულია, ვიდრე კაცის, რადგან ის ჩართულია სამ სხვადასხვა როლში:
რეპროდუქციულში, პროდუქტიულსა და საზოგადოებრივ შრომაში.

პოლიტიკის განმსაზღვრელის როლი არის საზოგადოებრივ დონეზე კაცის
მიერ შესრულებული საქმიანობა ხშირად ეროვნული პოლიტიკის
ფორმირებას ახდენს. ოფიციალურად მინიჭებული ლიდერული როლისთვის
იგი ან თანხას იღებს, ან მისი ძალაუფლება და სტატუსი იზრდება.

დამატებითი რესურსი დისკუსიისთვის:
- გენდერული როლები და ადგილი ოჯახში: https://bit.ly/3dTSx0U 
- ქალი და კაცი თანასწორია: https://bit.ly/3kwaZPQ
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არ აქვს ფულადი ანაზღაურება - მიჩნეულია, რომ მოვლა ქალის საქმეა
და უმეტესად არ აქვს ფულადი ღირებულება.
არ იზომება - რადგან მოვლა არც ანაზღაურებადია და არც დაფასებული,
ის არ იზომება; რახან უხილავია, მას არ იღებენ მხედველობაში
პოლიტიკის შემუშავებისას.
საზოგადოებაში არ განიხილება - „მომვლელის არაანზაღაურებადი
შრომა“ აბალანსებს ეკონომიკაში მიმდინარე რეორგანიზაციას. მოვლის
უხილავობა უკვე მიანიშნებს, რომ მას მხოლოდ მაშინ განიხილავენ
საზოგადოებაში, როდესაც მისი ნაკლებობა იგრძნობა.

საქართველოში ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ საოჯახო საქმეების
განაწილების არსებული მოდელი ადამიანთა მიერ მოზარდობის პერიოდში
დასწავლილ ქცევას ეფუძნება. გოგონათა დიდ უმრავლესობას (85-92%-ს)
მოზარდობისას ასწავლიან ე.წ. „ქალურ“ საქმეებად მიჩნეულ საქმიანობას
(საჭმლის მომზადება, სახლის დალაგება, ოჯახში ჰიგიენური პირობების
დაცვა, ტანსაცმლის გარეცხვა), ხოლო ბიჭებს ასწავლიან პირადი ჰიგიენის
დაცვას, სასოფლო-სამეურნეო საქმეებს, ეზოს დასუფთავებას და უმცროს
და-ძმაზე ზრუნვას.

კაცები ყველაზე მეტად არიან ჩართულნი შემდეგ საქმეებში: საოჯახო
ნივთების შეკეთება, გადასახადების გადახდა და საჭმლის ყიდვა. თუმცა,
კაცები გაცილებით ნაკლებად მონაწილეობენ სახლის დალაგებაში და
საჭმლის მომზადებაში, ყველაზე ნაკლებად კი - ოჯახში ჰიგიენური
ნორმების დაცვაში.
 
სამწუხაროდ, ბავშვის აღზრდის პროცესში ქალები და კაცები ერთობლივ
პასუხისმგებლობას არ იღებენ, ბავშვის აღზრდა იმთავითვე ქალის
მოვალეობად მიიჩნევა. ბავშვის მოვლის მხრივ მამები უფრო მეტად ისეთ
საქმეებს ასრულებენ, რომლებიც აბაზანას და სამზარეულოს არ
უკავშირდება ან სახლიდან გასვლას მოითხოვს. ასეთი საქმეებია: ბავშვთან
თამაში ან საუბარი, ბავშვის გასართობად წაყვანა, ბავშვისთვის წიგნების
წაკითხვა. 
დამატებითი რესურსი დისკუსიისთვის:

კაცების ჩართულობა ოჯახში: https://bit.ly/3ouqpX6 

არაანაზღაურებადი შრომა 

ტერმინი „არაანაზღაურებადი შრომა“ აღნიშნავს ჩვენი სიცოცხლისა და
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელ ყოველდღიურ საქმიანობებს.
მაგალითად, სახლის საქმეები (საჭმლის მომზადება, დალაგება, დარეცხვა)
და პირადი მოვლა (ბავშვების მოვლა, ავადმყოფების, მოხუცებისა და შშმ
პირების მოვლა). ყოველდღიურობაში ამ საქმიანობებს ძირითადად ქალები
აკეთებენ ანაზღაურების გარეშე. ქალების მიერ შესრულებულ
„არაანზაღაურებად შრომას“ დაბალი სოციალური და ეკონომიკური დაფასება
აქვს, თუმცა მისი მნიშვნელობა ოჯახებისა და საზოგადოებისათვის
განუზომელია. არაანზაღაურებად შრომას: 
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არ აქვს ეკონომიკური ღირებულება - გამოთვლილია, რომ „მოვლის
შრომას“ ფულადი ღირებულება თუ მიეცემა, ის საერთო შიდა პროდუქტის
10%-დან 39% იქნება. მიუხედავად ამისა, ამ შრომას ჯერ კიდევ არ აქვს
ეკონომიკური ღირებულება.
არ აქვს სოციალური ღირებულება - მოვლის ტვირთი აწევთ მათ, ვისაც
მცირე უნარი აქვს თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილებები და ჰქონდეს
არჩევანი. ამას ამ შრომაში სქესის, ეთნიკურობისა და მიგრაციის
სტატუსის მიხედვით სეგმენტაციამდე მივყავართ.

დამატებითი კითხვები დისკუსიისთვის:

- გაიხსენეთ, როგორ არის თქვენს ოჯახში გადანაწილებული სახლის საქმე? 
- ვინ ასრულებს ძირითადად ამ ფუნქციას? 
- ქალები მაღალმთიან რეგიონებში: https://bit.ly/3kHPag4 

თანაბარი შრომის თანაბარი ანაზღაურება

გენდერული სახელფასო სხვაობა მამაკაცებისა და ქალების მიერ შრომის
ბაზარზე გაწეული შრომის საათობრივ ანაზღაურებას შორის განსხვავებაა.
ანაზღაურებებს შორის გენდერული უთანასწორობის გააზრებისა და
დაძლევისთვის ამ საკითხის კვლევასა და შესაბამისი მონაცემების ანალიზს
არსებითი მნიშვნელობა აქვს.

კვლევების მიხედვით, გენდერული სახელფასო სხვაობა საქართველოში 2017
წელს 37,2 %-ს შეადგენდა, რაც ნიშნავს, რომ დასაქმებული ქალების თვიური
ანაზღაურება, საშუალოდ, დასაქმებული კაცების თვიური ანაზღაურების 62,8%
იყო. საათობრივი ხელფასის მიხედვით კი, გენდერული სახელფასო სხვაობა
17,7%-ს უტოლდება. აღსანიშნავია, რომ ეს მაჩვენებლები არ ითვალისწინებს
იმ შესაძლო განსხვავებებს, რომლებიც ანაზღაურებადი შრომით დაკავებულ
ქალებსა და კაცებს შორის განათლების, სამუშაო გამოცდილებისა და სხვა
პიროვნული მახასიათებლების მიხედვით შეიძლება არსებობდეს.

დასაქმებული ქალები უმეტესად დაბალკვალიფიციურ საქმეს ასრულებენ,
მიუხედავად მათი განათლების ხარისხისა. უდიდესი ნაწილი
წარმოდგენილია არა გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციაზე, არამედ ქვედა
რგოლის მუშაკად. მართალია, ქალები ხშირად ყველაზე შრომატევად საქმეს
ასრულებენ, მაგრამ ისინი ნაკლებად ჩანან და ნაკლებად ხდება მათი
დაწინაურება თავიანთი შრომისა და კვალიფიკაციის შესაბამისად. 

დამატებითი რესურსი დისკუსიისთვის:

- თანაბარი შემოსავალი: https://bit.ly/2Hrmn1h 
- ფილმის ჩვენება და დისკუსია: “აუხდენელი ოცნება“: https://bit.ly/3jx0XfQ  
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მონაწილეები დაყავით 2 ჯგუფად. ჯგუფების დავალებაა წარმოიდგინონ
ქალის და კაცის 1 დღე. დეტალურად გაწერონ მათ მიერ დღის მანძილზე
შესრულებული აქტივობები და ასევე თავად განსაზღვრონ, თუ რა დროს
უთმობს თითოეული მათგანი აღნიშნულის შესრულებას. დღის აქტივობების
და დროების განაწილების შემდეგ, სთხოვეთ მათ წარმოადგინონ
პრეზენტაციები და მოინიშნეთ, თუ რა დროს უთმობს კაცი და ქალი შემდეგ
საკითხებს: ოჯახი, პირადი, საზოგადო. საათების დათვლის შემდეგ
მიღებული შედეგი გააცანით მონაწილეებს და იმსჯელეთ მათთან ერთად, თუ
რატომ მიიღეთ ეს კონკრეტული შედეგი. 

უთანასწორობის საფუძვლები 

ადამიანები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან რასის, კანის ფერის, ენის,
სქესის, რელიგიის, სექსუალური ორიენტაციის, პოლიტიკური და სხვა
შეხედულებების, ეროვნული, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა თუ
სხვა ნიშნით. აქვთ განსხვავებული შეხედულებები, ღირებულებები,
ტრადიციები, ქცევის წესები და ა.შ. გარემოს, სადაც მთელი საზოგადოება,
მათ შორის ყველა უმცირესობათა ჯგუფი თანაბრად მონაწილეობს
საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
შეგვიძლია მრავალფეროვანი გარემო ვუწოდოთ.
მრავალფეროვნება ეფუძნება ფაქტს, რომ ერთმანეთისაგან განსხვავებული
ადამიანები აღიარებენ თითოეული ადამიანის უნიკალურობასა და
ინდივიდუალურობას, პატივს სცემენ და იმეცნებენ ერთმანეთს განსხვავების
მიუხედავად, რასაც შედეგად მოაქვს საზოგადოების უფრო ფართო
თანამონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში, ეს კი
დემოკრატიული სახელმწიფოს განუყოფელი ნაწილია.
რასობრივად და ეთნიკურად მრავალფეროვანია ქვეყანა, რომლის
ტერიტორიაზეც სხვადასხვა რასისა და ეთნიკური კუთვნილების
მოსახლეობაა დასახლებული, რომელთაგანაც ერთი რასა ან ეთნოსი
შეიძლება წარმოადგენდეს უმრავლესობას, თუმცა საზოგადოება აღიარებს
და პატივს სცემს სხვა ეთნიკური კუთვნილების მოსახლეობას როგორც
თანასწორს.

მრავალფეროვანი გარემოს ცნება დაკავშირებულია ადამიანთა
თანასწორობის აღიარებასთან. დღეს თანასწორობა კაცობრიობის
უმნიშვნელოვანეს მონაპოვრად მიიჩნევა, თუმცა საუკუნეების მანძილზე
განსხვავებული ადამიანების დევნა, მასობრივი განადგურება,
სისხლისმღვრელი ომების გაჩაღება ჩვეულებრივი მოვლენა იყო.
ადამიანებს დევნიდნენ, იძულებით ამუშავებდნენ და სხვადასხვა სასტიკი
მეთოდით უსწორდებოდნენ მხოლოდ იმის გამო რომ ისინი
განსხვავდებოდნენ რაიმე ნიშნით სხვებისგან. მეორე მსოფლიო ომის
შემდეგ კაცობრიობა საბოლოოდ მიხვდა თანასწორობის მნიშვნელობას და
გადაწყვიტა ამ პრინციპის საყოველთაოდ აღიარება. გაეროს გენერალური
ასამბლეის მიერ 1948 წლის 10 დეკემბერს მიღებული „ადამიანის უფლებათა
საყოველთაო დეკლარაციის“ პირველივე მუხლი აცხადებს: „ყველა ადამიანი
იბადება თავისუფალი და თანასწორი თავისი ღირსებითა და უფლებებით.
მათ მინიჭებული აქვთ სინდისი და ერთმანეთის მიმართ უნდა იქცეოდნენ
ძმობის სულისკვეთებით.“
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თანასწორობა თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოს აუცილებელი
ელემენტია. ის ადამიანის კეთილდღეობის წინაპირობაა, რადგანაც მის
გარეშე შეუძლებელია ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარება. თუ
თითოეულ ადამიანს არ ექნება თანასწორი შესაძლებლობა ჩაერთოს
ქვეყნის ეკონომიკურ პროცესებში, განავითაროს თავის შემოქმედება,
დაიკავოს სახელმწიფო თანამდებობა და ა.შ საზოგადოება ძალიან დიდ
რესურსს და შესაძლებლობებს დაკარგავს და იქნება მუდმივად ბრძოლის
რეჟიმში.
თანასწორობის ცნებასთან მჭიდრო კავშირშია ტოლერანტობის ცნებაც.
როგორც 1995 წლის 16 ნოემბერს UNESCO-ს ინიციატვით გაეროს წევრი
ქვეყნების მიერ მიღებულ ტოლერანტობის პრიციპების დეკლარაციაშია
აღნიშნული, „ტოლერანტობა – ესაა თავისუფლება მრავალფეროვნებაში. ეს
არის არამარტო მორალური ვალი, არამედ პოლიტიკური და სამართლებრივი
მოთხოვნილებაც. ტოლერანტობა – სათნოებაა, რომელიც შესაძლებელს
ხდის მშვიდობას და ომის კულტურის მშვიდობის კულტურით შეცვლას
ეხმარება.“
ამავე დეკლარაციის თანახმად, ტოლერანტობა მსოფლიოს კულტურათა
მდიდარი მრავალფეროვნების, თვითგამოხატვის ფორმებისა და ადამიანის
ინდივიდუალობის გამოვლინების შესაძლებლობათა პატივისცემა, მიღება
და მართებული გაგებაა. მას ხელს უწყობს ცოდნა, ღიაობა, ურთიერთობა და
აზრის, სინდისისა და შეხედულებათა თავისუფლება.

ყოველი წლის 16 ნოემბერს მსოფლიო და მათ შორის საქართველოც
ტოლერანტობის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს.

ყველა კულტურას საკუთარი ნორმები, ტაბუები და განსხვავებული
შეხედულებები აქვს სექსუალობასთან დაკავშირებით. ზემოხსენებულიდან
გამომდინარე, კულტურები და ქვეყნები პირობითად ორ ნაწილად შეიძლება
დავყოთ: პლურალისტური და პატრიარქალური (კონსერვატიული)
საზოგადოების მქონე. პლურალისტურ საზოგადოებაში, ინდივიდის უფლება,
ჰქონდეს განსხვავებული მოსაზრება და ცხოვრების წესი პატივცემულია. რაც
შეეხება პატრიარქალურ საზოგადოებას, იქ მცხოვრები ადამიანები
აგრესიულად რეაგირებენ განსხვავებული ორიენტაციისა და იდენტობის
მქონე ადამიანებზე, რიყავენ მათ, აყენებენ სიტყვიერ თუ ფიზიკურ
შეურაცხყოფას, დევნიან, მათ შორის არაცივილური მეთოდებითაც, და
ამგვარად ცდილობენ, გააქრონ ან შეუმჩნეველი გახადონ განსხვავებული
ადამიანების არსებობა. 
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პატრიარქატი აღნიშნავს საზოგადოების მოწყობის ტრადიციულ ფორმას,
რომელშიც საკუთრება, საცხოვრებელი, წარმომავლობა (ჯიში, გვარი) კაცებს
მიეკუთვნება. მათ ენიჭებათ ცხოვრებისეულ სფეროებში
გადაწყვეტილებების მიღების უფლება. პატრიარქატი ხშირად ემყარება
ბიოლოგიას (მაგალითად, ქალის ბუნებას უფრო მეტად შეეფერება
მზრუნველის და მომვლელის როლი). საბოლოოდ კი, ეს ყველაფერი
გენდერული დისკრიმინაციის ბევრ სახეს უყრის საფუძველს. პატრიარქატი
არის სისტემა, სადაც მამრობითი/მასკულინური ბატონობს მდედრობითზე/
ქალურზე. ის ძალას ანიჭებს კაცებს საზოგადოების ყველა მნიშვნელოვან
ინსტიტუტში, ქალებს კი ამ ძალას ართმევს. პატრიარქალური იდეების
მიხედვით, კაცი ძლიერია, ქალი კი სუსტი. პატრიარქალურ საზოგადოებაში
სჯერათ, რომ არსებობს მხოლოდ ორი სქესი და გენდერი - მამრობითი და
მდედრობითი, მასკულინური და ქალური, და ეს ბუნებრივად და
ნორმალურად მიიჩნევა.

ეს არის დომინანტური იდეა სექსუალობის შესახებ, რომლის მიხედვითაც
სექსუალური ურთიერთობები შესაძლებელია მხოლოდ მდედრობითი და
მამრობითი სქესის ადამიანებს შორის. ჰეტერონორმატიულობა არის აზრი,
რომ ჰეტეროსექსუალობა ერთადერთი ბუნებრივი და ნორმალური
სექსუალობაა.

კულტურა, ეთნიკური კუთვნილება, რასა, რელიგია, სქესი, სექსუალური
ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა, ფიზიკური შესაძლებლოები, ასაკი - ეს
ის მცირე ჩამონათვალია, რომელიც მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს იმაზე,
თუ როგორ ფიქრობს, იქცევა, გამოიყურება და ცხოვრობს ადამიანი.
დისკრიმინაცია დაუშვებელია კანონით, რადგან ის ზღუდავს საზოგადოების
პოტენციალს სრულებით გამოიყენოს თითოეული წევრის შესაძლებლობების
მაქსიმუმი. დისკრიმინაციას უარყოფითი გავლენა აქვს ინდივიდზე, ოჯახზე
და საზოგადოებაზე, თუმცა ადამიანები ხშირად ხდებიან მისი მსხვერპლნი
კონკრეტული ნიშნის გამო, რაც მათ თვითშეფასებას უქვეითებს, უქმნის
უთანასწორო გარემოსა და შესაძლებლობებს, ფიზიკურ და ემოციურ
პრობლემებს და სხვა. რეალურად კი, ადამიანების ცხოვრება მდიდარია
მაშინ, როდესაც ისინი გაგებით ეკიდებიან და ღიად ხვდებიან
მრავალფეროვნებას. საზოგადოება ბევრად უფრო ეფექტურია, როდესაც
მისი განსხვავებული წევრები პატივს სცემენ ერთმანეთის შეხედულებებს.
ადამიანებს აქვთ უფლება, გააპროტესტონ დისკრიმინაცია და მხარი
დაუჭირონ უმცირესობებს, როდესაც მათი უფლებები ილახება. იმისათვის,
რომ ბრძოლამ შედეგი გამოიღოს, კანონი, პოლიცია და სასჯელი
შეთანხმებულად და ეფექტურად უნდა მუშაობდეს პრობლემის წინააღმდეგ.

დამატებითი რესურსები დისკუსიისთვის:
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ქალ ჟურნალისტთა 63% განიცდის სიტყვიერ შეურაცხყოფას;
ქალები სახლის არაანაზღაურებად საქმეს ორჯერ მეტ დროს ახმარენ,
ვიდრე კაცები; 
მოვლენების გაშუქებისას, შემთხვევათა 75%-ში ახალი ამბების წყარო ან
თემა არის კაცი;
გაერთიანებულ სამეფოში გამოკითხულ 16-18 წლის გოგონათა 66%-ს
განუცდია სექსისტური ენა სკოლაში, ან შესწრებია მას;
ამსტერდამში ქალების 59%-მა განაცხადა, რომ სხვადასხვა ფორმის
შევიწროება განუცდია ქუჩაში;
საფრანგეთში გამოკითხული ახალგაზრდა ქალების 50% ამბობს, რომ
ახლო წარსულში განიცადეს უსამართლობა ან დამცირება იმის გამო, რომ
ქალები არიან;
სერბეთში ჩატარებული კვლევის თანახმად, ბიზნესში ქალების 76%-ს
ნაკლებად სერიოზულად აღიქვამენ, ვიდრე კაცებს;
სექსიზმის ინდივიდუალური გამოვლინებები, ერთი შეხედვით, შესაძლოა
უწყინარი ჩანდეს, თუმცა ისინი ქმნის ზეწოლის, შიშისა და დაუცველობის
ატმოსფეროს. ეს კი იწვევს ძალადობის მიმღებლობას, ძირითადად,
ქალებისა და გოგონების მიმართ.
სექსიზმი, ძირითადად, ქალებზე ახდენს გავლენას, თუმცა შესაძლოა
კაცებსა და ბიჭებზეც იმოქმედოს, თუკი ისინი ვერ აკმაყოფილებენ
სტერეოტიპულ გენდერულ როლებს.
სექსიზმს ზოგიერთი ქალისა და კაცისათვის კიდევ უფრო დამაზიანებელი
შედეგი მოაქვს ისეთი ფაქტორების გამო, როგორიცაა: ეთნიკური
წარმომავლობა, ასაკი, შეზღუდული შესაძლებლობა, სოციალური
წარმომავლობა, რელიგია, გენდერული იდენტობა, სექსუალური
ორიენტაცია და სხვა.
ქალთა ზოგიერთი ჯგუფი (მაგ.: ახალგაზრდა ქალები, პოლიტიკოსები,
ჟურნალისტები ან საჯარო პირები) სექსიზმის განსაკუთრებული
სამიზნეები არიან. პარლამენტის წევრ ქალთა58%-ს განუცდია
სექსისტური თავდასხმა სოციალურ ქსელებში.

მსექსიზმი არის ნებისმიერი სახის გამოხატულება (ქმედება, გამონათქვამი,
გამოსახულება, ჟესტი), რომელიც ეფუძნება ზოგიერთი ადამიანის -
ძირითადად, ქალების - არასრულფასოვნების იდეას სქესის ნიშნით.
სექსიზმი საზიანოა. იგი გენდერული უთანასწორობის საფუძველია და
არაპროპორციულ გავლენას ახდენს ქალებსა და გოგონებზე. 

სექსიზმი ცხოვრების ყველა სფეროში არსებობს, მაგალითად:

ჯგუფური სამუშაო: 
ჯგუფს წაუკითხეთ ქვემოთ მოცემული მაგალითები სექსიზმის გამოვლენაზე.
შემდეგ კი იმსჯელეთ, თუ რატომ არის თითოეული მათგანი საზიანო და რა
შეიძლება იყოს გამოსავალი? 
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სატელევიზიო შოუ, სადაც მხოლოდ კაცები მონაწილეობენ; 
მედიის მიერ ქალთა მიმართ ძალადობის გაშუქება იმგვარად, რომ
დანაშაული ბრალდება მსხვერპლს; 
ხშირად სოციალურ მედიაში ვრცელდება კომენტარები ჟურნალისტების,
განსაკუთრებით, ქალი ჟურნალისტების გარეგნობაზე, ნაცვლად
საკითხებისა, რომლებსაც ისინი განიხილავენ. 
ინტერნეტ აპლიკაციები ზოგიერთი ვაკანსიის შესახებ ინფორმაციას
მხოლოდ კაცებს უგზავნიან იმის გამო, რომ ალგორითმები შექმნილია
დისკრიმინაციულად.

მენეჯერულ თანამდებობებზე უპირატესობის კაცებისთვის მინიჭება, იმ
ვარაუდით, რომ ქალებს არ აქვთ საკმარისი ავტორიტეტი; 
ზედმეტი კომენტარები ფიზიკური გარეგნობის ან სამოსის შესახებ (რაც
ძირს უთხრის ქალებს, როგორც პროფესიონალებს); 
დამამცირებელი კომენტარები იმ კაცების მიმართ, რომლებიც
მზრუნველის როლს ირგებენ ან იღებენ დეკრეტულ შვებულებას.

მოსაუბრის მხრიდან ავტომატურად მამრობითი სქესის აღმნიშვნელი
ნაცვალსახელების გამოყენება, როდესაც სუბიექტის სქესი უცნობია; 

გამოცემის ყდაზე მხოლოდ კაცების წარმოდგენა; 
ქალების მამაკაცური ტერმინით მოხსენიება, მათი პროფესიის გამო; 
კომუნიკაციის კამპანია, რომელიც არასაჭირო სიშიშვლეს შეიცავს; 
რეკლამა, სადაც კაცი აჩვენებს ქალს, თუ როგორ გამოიყენოს სარეცხი
მანქანა.

კითხვა: 
რატომ არის ეს საზიანო? რა უნდა გავაკეთოთ პრევენციისთვის?
სექსიზმის მაგალითები მედიაში:

ქალის სექსუალიზებული აღწერა მედიაში; 

კითხვა: რატომ არის ეს საზიანო? რა უნდა გავაკეთოთ პრევენციისთვის?

სექსიზმის მაგალითები სამუშაო ადგილზე:

კარიერული შესაძლებლობებიდან დედების არაოფიციალურად გამორიცხვა;

შეხვედრებზე ქალების უგულებელყოფა, მათი წვლილის მისაკუთრება ან
გაჩუმება;

კითხვა: 
რატომ არის ეს საზიანო? რა უნდა გავაკეთოთ პრევენციისთვის?
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სექსიზმის მაგალითები ენასა  და
კომუნიკაციაში: 



სექსუალიზებული ან გარეგნობის/ოჯახური მდგომარეობის შესახებ
კომენტარები პოლიტიკოსების (უმეტეს შემთხვევაში, ქალების) მიმართ,
მათ შორის, პარლამენტშიც; 
საჯარო სერვისების თანამშრომელთა კომენტარები მომხმარებლების
სექსუალური ორიენტაციის ან გარეგნობის შესახებ; 
სექსისტური წარმოდგენები/შიშველი ქალის სურათების განთავსება
საჯარო
სამუშაო ადგილებზე (მაგ.: საავადმყოფოს თანამშრომელთა ოთახებში); 

მოსამართლე სექსუალური ძალადობის მსხვერპლს მიანიშნებს, რომ
ძალადობა „მან გამოიწვია“; 
სამართლის სპეციალისტი აკეთებს კომენტარს ქალი კოლეგის
გარეგნობაზე; 
პოლიციის თანამშრომელი არ ეკიდება სერიოზულად ქალის მიმართ
ძალადობის ბრალდებას, ან აკნინებს მის მნიშვნელობას.

 სახელმძღვანელოები შეიცავს სტერეოტიპულ გამოსახულებებს ქალები
კაცების, ბიჭების/გოგონების შესახებ;
სახელმძღვანელოებში ქალები არ არიან წარმოდგენილნი მწერლებს,
ისტორიკოსებსა და კულტურის სფეროში მოღვაწე პირებს შორის; 
კონსულტაციები კარიერისა და განათლების შესახებ არ უწყობს ხელს
არასტერეოტიპული კარიერის ან სწავლის სფეროს არჩევას; 
 მასწავლებლები კომენტარებს აკეთებენ მოსწავლეების/სტუდენტების/
სხვა მასწავლებლების გარეგნობაზე; 
სექსუალიზებულია კომენტარები გოგონების შესახებ; 
არაკონფორმისტულ მოსწავლეებს/სტუდენტებს ბულინგს უწევენ სხვა
მოსწავლეები/სტუდენტები ან განათლების სფეროში მომუშავე
სპეციალისტები; 
სექსისტურ ქცევაზე რეაგირებისთვის, არ არსებობს სათანადო
ცნობიერება/პროცედურები/ქმედებები.

      ზკომენტარები ქალების გარეგნობაზე საჯარო სივრცეში, მათ შორის,
საზოგადოებრივ ტრანსპორტში.

კითხვა: 
რატომ არის ეს საზიანო? რა უნდა გავაკეთოთ პრევენციისთვის?

სექსიზმის მაგალითები მართლმსაჯულების სისტემაში:

კითხვა:
რატომ არის ეს საზიანო? რა უნდა გავაკეთოთ პრევენციისთვის?

სექსიზმის მაგალითები განათლების სფეროში:
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სექსიზმის მაგალითები საჯარო
სექტორში:



მედია სპორტსმენ ქალებს აღწერს მათი ოჯახური როლის, და არა
უნარებისა და ძლიერი მხარეების მიხედვით; 
ასევე ხშირია: ქალთა სპორტული მიღწევების ტრივიალიზაცია; 
იმ კაცების დამცირება, რომლებიც „ქალურ“ სპორტს მისდევენ; 
სექსუალურ სამოსში გამოწყობილი ქალების „დეკორაციის“ სახით
გამოყენება კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებზე; 
შემთხვევები, როდესაც გამოფენებზე ქალების ნამუშევრები არ არის
წარმოდგენილი; 
კინემატოგრაფიაში ქალებისათვის მნიშვნელოვანი როლების
ნაკლებობა, ხოლო უფროსი ასაკის ქალი მსახიობებისათვის როლების,
ფაქტობრივად, არარსებობა; 
ისეთი ფილმების ნაკლებად დაფინანსება, სადაც ქალები წამყვან
როლებს თამაშობენ; 
ქალთა ხელოვნებაში დაფინანსების ნაკლებობა 

 სისტემატურად „ქალური“ ან „მამაკაცური“ სათამაშოების შეთავაზება
გოგონებისთვის/ბიჭებისთვის; 
ბიჭების წახალისება სიცელქისა და რისკებისკენ და გოგონების
წახალისება მორჩილებისა და სათნოებისკენ; 
ისეთი გამონათქვამების გამოყენება, როგორიცაა: „გოგოსავით დარბის“,
ან „ბიჭები ყოველთვის ბიჭურად მოიქცევიან.“

რატომ არის ეს საზიანო?

სექსიზმის მაგალითები კულტურისა და სპორტის სფეროში:

კითხვა: 

რატომ არის ეს საზიანო? რა უნდა გავაკეთოთ პრევენციისთვის?

სექსიზმის მაგალითები კერძო სფეროში:

ქალები უფრო მეტ უხელფასო სამუშაოს (მზრუნველობა და ოჯახური
საქმეები) ასრულებენ, ვიდრე კაცები (მაგ.:წვეულების შემდეგ, მასპინძელს
ჭურჭლის დარეცხვაში მხოლოდ ქალები ეხმარებიან); 

 სექსისტური ხუმრობები მეგობრებს შორის; 

კითხვა: 
რატომ არის ეს საზიანო? რა უნდა გავაკეთოთ პრევენციისთვის?
დამატებითი რესურსები: 

- ევროპის საბჭოს კლიპი: https://bit.ly/35uXSbr  
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კითხვა

https://bit.ly/35uXSbr
https://bit.ly/35uXSbr


ადამიანის უფლებები ადამიანისთვის თანდაყოლილი უფლებებია.
ადამიანის უფლებების ცნება აღნიშნავს, რომ თითოეულ ადამიანს შეუძლია
ისარგებლოს საკუთარი უფლებებით, განურჩევლად რაიმე განსხვავებისა
რასის, კანის ფერის, სქესის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური თუ სხვა მრწამსის,
ეროვნული თუ სოციალური წარმომავლობის, ქონებრივი, წოდებრივი თუ სხვა
მდგომარეობის საფუძველზე. ადამიანის უფლებები დაკანონებულია
შესაბამისი კანონით, რომელიც იცავს ინდივიდებსა და ჯგუფებს იმ
ქმედებებისაგან, რომლებიც ზღუდავს მათ ღირსებას და ფუნდამენტურ
თავისუფლებებს. 

ადამიანის უფლებები შედის ხელშეკრულებებში, საერთაშორისო
ჩვეულებით სამართალში, სამართლებრივ პრინციპებსა და კანონის სხვა
წყაროებში. ადამიანის უფლებების სამართლით სახელმწიფოებს ეკისრებათ
კონკრეტული ვალდებულებები და ეკრძალებათ გარკვეული ქმედებების
განხორციელება. ადამიანის ყველა უფლება და მათთან დაკავშირებული
ინსტრუმენტები თანაბრად ეხება კაცებსა და ქალებს. გარდა ამისა,
კონვენციამ ქალთა დისკრიმინაციის შესახებ, ზოგ უფლებას სახე უცვალა ან
მასში დამატება შეიტანა ქალთა უფლებების გათვალისწინებით. 

თანასწორობის ცნება პირდაპირ კავშირშია დისკრიმინაციის აკრძალვასთან.
დისკრიმინაცია ადამიანებისადმი უთანასწორო და უსამართლო მოპყრობაა
რაიმე ნიშნის გამო, რომელსაც არ აქვს ობიექტური და გონივრული
გამართლება. ყველა დიფერენციაცია (განსხვავებული მოპყრობა) არ
ჩაითვლება დისკრიმინაციად, მაგალითად, სახელმწიფოს მიერ მართვის
მოწმობის გაცემაზე უარის თქმა უსინათლო პირებისთვის არ ჩაითვლება
თანასწორობის უფლების დარღვევად, რადგანაც ამ შემთხვევაში
სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმური მიზანი.

არსებობს პირდაპირი და ირიბი დისკრიმინაცია. 

პირდაპირი დისკრიმინაცია 
არის ისეთი მოპყრობა ან პირობების შექმნა, რომელიც პირს დადგენილი
უფლებებით სარგებლობისას ან რომელიმე ნიშნის გამო არახელსაყრელ
მდგომარეობაში აყენებს ანალოგიურ პირობებში მყოფ სხვა პირთან
შედარებით. მაგალითად, პირდაპირი დისკრიმინაციაა, როდესაც რომელიმე
სახელმწიფო დაწესებულებაში შესვლის უფლებას მისცემენ მხოლოდ
მამაკაცებს და არ მისცემენ ქალებს, სქესის გამო ან თუკი საქართველოში
მიწის შესყიდვის უფლება ექნებათ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს
და არა სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს ან მოქალაქეობის არმქონე პირებს.
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არის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ფორმით ნეიტრალური და არსით
დისკრიმინაციული დებულება, კრიტერიუმი ან პრაქტიკა პირს რომელიმე
ნიშნის გამო არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს არსებითად
უთანასწორო მდგომარეობაში მყოფ პირებთან შედარებით. მაგალითად,
ირიბი დისკრიმინაციაა, როდესაც სახელმწიფო დაწესებულებაში შესვლა
ეკრძალებათ ადამიანებს, რომლებსაც აცვიათ კაბა. ამ შემთხვევაში
გვექნება არა სქესის ნიშნით პირდაპირი დისკრიმინაცია, არამედ ირიბი
დისკრიმინაცია სქესის გამო, რადგან ქართულ საზოგადოებაში მხოლოდ
ქალებს აცვიათ კაბა, შესაბამისად ეს წესი გავლენას მხოლოდ ქალებზე
მოახდენს. ირიბი დისკრიმინაციის კიდევ ერთი მაგალითია რომელიმე
დაწესებულებაში, მაგალითად საჯარო სკოლაში თავსაბურავის ტარების
უფლების აკრძალვა. ეს წესი მართალია ერთი შეხედვით ნეიტრალურია და
ყველა პირზე თანაბრად ვრცელდება, თუმცა იგი უარყოფით გავლენას
ახდენს (და არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს მათ) მხოლოდ იმ
პირებზე, რომლებსაც რელიგიური შეხედულებებიდან გამომდინარე სურთ
თავსაბურავის ტარება (მაგალითად მუსლიმები). შესაბამისად, ეს არის
ირიბი დისკრიმინაცია რელიგიური ნიშნით.

ქალებისა და გოგოების გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია ადამიანის
უფლებების დარღვევაა.

გენდერული დისკრიმინაცია შეიძლება მთელი ცხოვრების მანძილზე
ვლინდებოდეს, დაწყებული ბავშვობიდან, ღრმა მოხუცებულობით
დამთავრებული. მსოფლიოს მრავალ ადგილას გოგოები აწყდებიან
დისკრიმინაციას, რადგან მათ არ აქვთ თანაბარი წვდომა საკვებსა და
ჯანდაცვაზე. შედეგად, ისინი ფიქრობენ, რომ არ იმსახურებენ ისეთ
მოპყრობას, როგორსაც ბიჭები. გენდერულმა დისკრიმინაციამ შეიძლება
ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე კულმინაციას მიაღწიოს. მისი შედეგები
შემდეგ ეტაპებზეც კი შეიძლება გადავიდეს.  

მნიშვნელოვანია თანასწორობა გაიმიჯნოს გათანაბრებისგან, ეს
უკანასკნელი თავად ეწინააღმდეგება თანასწორობის იდეას, ვინაიდან
თანასწორობა ნიშნავს შესაძლებლობების თანასწორ უზრუნველყოფას, რაც
ადამიანებს მისცემს ამა თუ იმ სფეროში თვითრეალიზაციის საშუალებას.
თანასწორობის იდეის თანახმად, სახელმწიფო არსებითად უთანასწორო
მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს არ უნდა მოეპყრას თანასწორად.
აღნიშნულის დარღვევაც წარმოადგენს ირიბ დისკრიმინაციას. მაგალითად,
თუ თვითმმართველობის ორგანო გამოაცხადებს კონკურსს ქალაქში
ტროტუარების მოპირკეთების შესახებ და აღნიშნული პროექტით არ
გაითვალისწინებს ე.წ. პანდუსების განთავსებას შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, ამით ის დაარღვევს თანასწორობას,
რადგანაც პროექტის განხორციელებით მოპირკეთებული გზა თითქოსდა
ყველა ადამიანისთვის იქნება, თუმცა მისით ვერ ისარგებლებენ შშმ პირები.
ამ შემთხვევაში შშმ პირები და ის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ
გადაადგილება არ წარმოადგენენ თანასწორ პირებს მათი განსხვავებული
შესაძლებლობების გამო, სწორედ ამიტომ სახელმწიფომ უნდა
გაითვალისწინოს მათი განსხვავებული საჭიროებები და მოეპყრას
განსხვავებულად.
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მნიშვნელოვანია იმის გათავისებაც, რომ განსხვავებულობის არც ერთი
ნიშანს, იქნება ეს რასა, კანის ფერი, პოლიტიკური შეხედულებები, სქესი თუ
სხვა რამ არ აქვს რაიმე უპირატესობა სხვებთან შედარებით. ნებისმიერი
დისკრიმინაცია, მიუხედავად იმისა თუ რა ნიშნის საფუძველზე ხდება ის,
თანაბრად აკრძალულია.

თანასწორობა და დისკრიმინაციის აკრძალვა სახელმწიფოში
დემოკრატიული მმართველობის საფუძველია. ხოლო დემოკრატიული
ღირებულებებისა და თანასწორობის პრინციპის გაზიარება საზოგადოების
მშვიდობიანი თანაცხოვრების საწინდარია.

სავარჯიშო:
მონაწილეები დაყავით 3 ჯგუფად და დაურიგეთ მათ კონკრეტული ქეისები.
მათი დავალებაა გაეცნონ ქეისს, იმსჯელონ და გამოავლინონ, რა ტიპის
დისკრიმინაციაა კონკრეტულ ქეისში: პირდაპირი თუ ირიბი. ასევე,
პრეზენტაციისას წარმოადგინონ გამოსავალი ამ მაგალითიდან. 

ჯგუფი I
გიორგი და ხათუნა დაქორწინებულები არიან და ჰყავთ სამი მცირეწლოვანი
შვილი - მარიამი, თამარი და ვანო. ერთ დღეს ვანო ძალიან ცუდად გახდა და
სასწრაფო დახმარების მეშვეობით გადაიყვანეს საავადმყოფოში. რადგან
ბავშვი ძალიან ცუდად იყო, აუცილებელი იყო, რომ მასთან ოჯახის წევრი
დარჩენილიყო. მამამ განაცხადა, რომ იგი ბავშვთან დარჩებოდა, ვინაიდან
მისი მეუღლე მუშაობდა და სამსახურის გაცდენა მისთვის სირთულეს
წარმოადგენდა. საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა მას განუცხადა, რომ
მხოლოდ დედას და ბებიას ჰქონდათ დარჩენის უფლება, მამა კი არ
დაიშვებოდა, რადგან შესაძლოა მთვრალი მისულიყო საავადმყოფოში.
საბოლოოდ, ხათუნა იძულებული გახდა, თვითონ დარჩენილიყო ბავშვთან.
(პირდაპირი).
ჯგუფი II
ბადრი და ნინო ერთსა და იმავე პოზიციაზე მუშაობენ ერთ-ერთ
საერთაშორისო კომპანიაში. ორივე კომპანიის ფინანსური მენეჯერია და
უფლებამოსილებები მათ შორის თანაბრად არის გადანაწილებული. თუმცა,
ბადრის 150 ლარით მეტი ხელფასი აქვს, ვიდრე ნინოს როდესაც ნინომ
ხელფასებს შორის არსებული სხვაობის შესახებ უკმაყოფილება გამოთქვა,
კომპანიის დირექტორმა განუმარტა, რომ ბადრი კაცია და მეტი შემოსავალი
სჭირდება. (პირდაპირი)
ჯგუფი III
პოლიციის აკადემიაში ჩაბარების მსურველს პირებს, ევალებათ ფიზიკური
ნორმატივების გამოცდის ჩაბარება. აღნიშნული წესი ერთსა და იმავე
ფიზიკურ დავალებებს ითვალისწინებს ქალისთვისაც და კაცისთვისაც.
გამოცდილებამ აჩვენა, რომ კაცები უფრო მარტივად აბარებენ აღნიშნულ
გამოცდას, ვიდრე ქალები. (ირიბი) 

დამატებითი რესურსი დისკუსიისთვის:
თანასწორობა და დისკრიმინაცია: https://bit.ly/3olJN8V  
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ქალებსა და გოგოებზე ძალადობა გენდერული უთანასწორობის
გამოხატულებაა. ის არის სოციალური, ეკონომიკური, ჯანმრთელობის,
სამართლებრივი და პოლიტიკური პრობლემა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
ტერმინი - „გენდერული ნიშნით ძალადობა“ აღნიშნავს ისეთი ფორმის
ძალადობას ადამიანზე, რომელიც მომდინარეობს მისი გენდერიდან და იმ
მოლოდინებიდან, რაც მის როლს საზოგადოებრივად და კულტურულად
ეკისრება. გენდერული ნიშნით ძალადობა იმაზე ამახვილებს ყურადღებას,
რომ საზოგადოებაში ქალების სუბორდინაციული მდგომარეობა ძალადობის
საფრთხეს ქვეშ აღმოჩენის რისკს ზრდის. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ
გენდერული ნიშნით (განსაკუთრებით, სექსუალური) ძალადობის
მსხვერპლნი შესაძლოა კაცები და ბიჭებიც აღმოჩნდნენ.

გაერთიანებული ერების განმარტებით, ქალებსა და გოგოებზე ძალადობა
არის: ნებისმიერი ძალადობა გენდერული ნიშნით, რომლის შედეგიცაა, ან
რომელსაც შეიძლება შედეგად მოჰყვეს ქალის ფიზიკური, სექსუალური ან
ფსიქოლოგიური ტანჯვა. ძალადობაში შეიძლება შედიოდეს მუქარა, იძულება
ან თავისუფლების თვითნებურად წართმევა საზოგადოებრივ ან პირად
ცხოვრებაში. ქალებზე ძალადობა შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ
შემთხვევებს (და კიდევ უფრო მეტსაც): ფიზიკურ, სექსუალურ და
ფსიქოლოგიურ ძალადობას ოჯახში. მასში შეიძლება შედიოდეს: დარტყმები;
სექსუალური ძალადობა გოგოებზე ოჯახში; ძალადობა მზითევთან
დაკავშირებით; გაუპატიურება მეუღლის მიერ; ქალური გენიტალიების
დასახიჩრება და სხვა ტრადიციები, რაც ქალებისთვის მტკივნეულია;
ძალადობა ინტიმური პარტნიორისგან; ძალადობა არა მეუღლისგან, არამედ
სხვა პირისგან; ექსპლუატაცია; ფიზიკური, სექსუალური და ფსიქოლოგიური
ძალადობა, რომელიც საზოგადოებრივ გარემოში ხდება, მათ შორის:
გაუპატიურება; სექსუალური ხასიათის შეურაცხყოფა; სექსუალური ზეწოლა
საზოგადოებრივ ადგილებში; სექსუალური ზეწოლა და დაშინება სამსახურში,
სასწავლებელში ან სხვაგან; ქალთა ტრეფიკინგი და იძულებითი
პროსტიტუცია. ფიზიკური, სექსუალური და ფსიქოლოგიური ძალადობა,
რომელსაც ჩადის ან შეიწყნარებს სახელმწიფო.

სავარჯიშო:
იმისათვის, რომ გაიგოთ მონაწილეთა განწყობები გენდერული ნიშნით და
ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით, გააკეთეთ სავარჯიშო
„დებულებები“.

ინსტრუქცია: აიღეთ 3 ფურცელი, მათ დააწერეთ „ვეთანხმები“, „არ
ვეთანხმები“, „არ ვიცი“ და გააკარით ოთახის სხვადასხვა მხარეს.
მონაწილეებს წაუკითხეთ დებულებები, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება
შეხედულებები ქალთა მიმართ ძალადობის და სხვადასხვა განწყობების
შესახებ. სთხოვეთ მათ აირჩიონ პოზიციები და დადგნენ კედლის იმ მხარეს,
რომელსაც სწორად მიიჩნევენ. თუ მონაწილეთა აზრი გაიყოფა, სთხოვეთ
მათ არგუმენტირებული პასუხი, თუ რატომ ფიქრობენ ასე და მიეცით დრო
მსჯელობისთვის.
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ოჯახში ძალადობის შემთხვევები მხოლოდ დაბალი სოციალური ფენის
და ღარიბ მოსახლეობაში ხდება;
ქალზე ძალადობა გამართლებულია იმ შემთხვევაში, თუ ის ყურადღებას
არ აქცევს შვილებს;
რთულია ოჯახში ძალადობის იდენტიფიცირება, რადგან იგი ჩაკეტილ
სოციალურ წრეში ხდება;
ოჯახში ძალადობა ოჯახის საქმეა და არავინ უნდა ჩაერიოს მასში;
კაცები ძალადობენ მაშინ, როდესაც ისინი სვამენ ალკოჰოლს და აღარ
იციან რას აკეთებენ
ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში ქალმა უნდა მოითმინოს ძალადობა,
რადგან ბავშვებს სჭირდებათ მამა
ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში საჭიროა დროული ჩარევა და
პატრულის გამოძახება;
მქონია შემთხვევა, როდესაც ვყოფილვარ ძალადობის მოწმე, თუმცა ვერ
შევძელი მსხვერპლის დახმარება.

 
სავარჯიშოს დასრულების შემდეგ თქვენ უკვე კარგად იცნობთ მონაწილეთა
განწყობებს და წარმოდგენებს ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით!

ოჯახში ძალადობა

ოჯახში ძალადობა ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული და გავრცელებული
ძალადობის ფორმაა. იგი მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში არსებობს და
საზოგადოების ყველა ფენას მოიცავს. ოჯახში ძალადობას ახასიათებს
ფარული, სპეციფიური და განგრძობადი ხასიათი, რადგან ხორციელდება
ოჯახის წევრის ან წევრების მიერ სხვა ოჯახის წევრ(ებ)ის მიმართ.
ქალთა მიმართ ძალადობა კომპლექსური მოვლენაა, რომელსაც ფესვები
ღრმად აქვს გადგმული საზოგადოებაში − კულტურულ რწმენებსა და სქესთა
შორის ძალაუფლების უთანასწორო გადანაწილებაში. გენდერული ნიშნით
ძალადობა ყველა საზოგადოებაში ხორციელდება და მიზნად ისახავს ერთი
სქესის (უმეტეს შემთხვევაში ქალების) სოციალურ, ფსიქოლოგიურ და
ეკონომიკურ დაქვემდებარებას მეორე სქესისადმი. ქალთა მიმართ
ძალადობა გლობალური ფენომენია, იგი დამახასიათებელია სხვადასხვა
რასის, ეთნოსის, სოციალური, კულტურული, ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ
რელიგიური კუთვნილების ადამიანებისთვის.
ოჯახში ძალადობის, ისევე როგორც, ზოგადად, ძალადობის შემთხვევაში,
არსებობს სამი კომპონენტი:
1.  მსხვერპლი;
2. მოძალადე;
3. ქმედება (ძალადობა).

საქართველოს კანონმდებლობით, მსხვერპლი არის ოჯახის წევრი,
რომელმაც განიცადა ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, სექსუალური ძალადობა ან
იძულება. მოძალადე არის ოჯახის წევრი, რომელიც ოჯახის სხვა წევრის
მიმართ ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ, ეკონომიკურ, სექსუალურ ძალადობას ან
იძულებას ახორციელებს.
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ოჯახში ძალადობა გულისხმობს ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის
კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევას
უგულებელყოფით ან/და ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური,
სექსუალური ძალადობით ან იძულებით.

ვინ მოიაზრება ოჯახის წევრებში?

„ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების შესახებ” საქართველოს კანონის მიხედვით, ოჯახის წევრები
არიან: დედა, მამა, პაპა, ბებია, მეუღლე, შვილი (გერი), შვილობილი, მიმღები
ოჯახი (დედობილი, მამობილი), შვილიშვილი, და, ძმა, მეუღლის მშობლები,
სიძე, რძალი, აგრეთვე ყოფილი მეუღლე, არარეგისტრირებულ ქორწინებაში
მყოფი პირები, მეურვე.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლების მიზნებისათვის,
რომლებიც ოჯახში ძალადობის დასჯას ითვალისწინებენ, ოჯახის წევრად
ითვლება: მეუღლე, დედა, მამა, პაპა, ბებია, შვილი (გერი), შვილობილი,
მშვილებელი, მშვილებლის მეუღლე, ნაშვილები, მიმღები ოჯახი
(დედობილი, მამობილი), მეურვე, შვილიშვილი, და, ძმა, მეუღლის მშობლები,
სიძე, რძალი, ყოფილი მეუღლე, აგრეთვე პირები, რომლებიც ეწევიან ან
ეწეოდნენ ერთიან საოჯახო მეურნეობას.

რა სახის ძალადობას შეიძლება ჰქონდეს ადგილი ოჯახში?

ფიზიკური ძალადობა - ცემა, წამება, ჯანმრთელობის დაზიანება,
თავისუფლების უკანონო აღკვეთა ან სხვა ისეთი მოქმედება, რომელიც
იწვევს ფიზიკურ ტკივილს ან ტანჯვას; ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან
დაკავშირებული მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობა, რაც იწვევს ოჯახის
წევრის ჯანმრთელობის დაზიანებას ან სიკვდილს.
ფსიქოლოგიური ძალადობა - შეურაცხყოფა, შანტაჟი, დამცირება, მუქარა ან
სხვა ისეთი მოქმედება, რომელიც იწვევს ადამიანის პატივისა და ღირსების
შელახვას.

იძულება - ადამიანის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური იძულება, შეასრულოს ან
არ შეასრულოს მოქმედება, რომლის განხორციელება ან რომლისგან თავის
შეკავება მისი უფლებაა, ან და საკუთარ თავზე განიცადოს თავისი ნება-
სურვილის საწინააღმდეგო ზემოქმედება.

სექსუალური ძალადობა - სქესობრივი კავშირი ძალადობით, ძალადობის
მუქარით ან მსხვერპლის უმწეობის გამოყენებით; სქესობრივი კავშირი ან
სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედება ან გარყვნილი ქმედება
არასრულწლოვნის მიმართ.
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ეკონომიკური ძალადობა - ქმედება, რომელიც იწვევს საკვებით,
საცხოვრებელი და ნორმალური განვითარების სხვა პირობებით
უზრუნველყოფის, საკუთრებისა და შრომის უფლებების განხორციელების,
აგრეთვე თანასაკუთრებაში არსებული ქონებით სარგებლობისა და
კუთვნილი წილის განკარგვის უფლების შეზღუდვას.

უგულებელყოფა − მშობლის ან/და კანონიერი წარმომადგენლის მიერ
ბავშვის ფიზიკური, ფსიქოლოგიური საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა,
საბაზისო განათლების უფლების შეზღუდვა, საფრთხისაგან დაუცველობა,
დაბადების რეგისტრაციის, სამედიცინო და სხვა მომსახურებით
სარგებლობისათვის აუცილებელი მოქმედებების განუხორციელებლობა,
თუკი მშობელს ან/და კანონიერ წარმომადგენელს აქვს სათანადო
ინფორმაცია, შესაძლებლობა და ხელი მიუწვდება შესაბამის
მომსახურებაზე.
  
დამატებითი რესურსი დისკუსიისთვის:
-  ოჯახში ძალადობის ფორმები და მისი პრევენცია: https://bit.ly/3op9Iw9
-  კონტროლის და ძალაუფლების ბორბალი: https://bit.ly/35v6ezD

ვინ არის ოჯახში ძალადობისგან დაცვაზე პასუხისმგებელი ორგანო?

„ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და
დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ოჯახში ძალადობის
შემთხვევის გამოვლენას და მასზე შესაბამის რეაგირებას უზრუნველყოფენ
სამართალდამცავი და სასამართლო ორგანოები, აგრეთვე, კანონით
დადგენილი წესით, ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა
განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საბჭოსთან არსებული ოჯახში
ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელი ჯგუფი. ოჯახში
ძალადობის ფაქტის პირველადი იდენტიფიცირების და მასზე რეაგირების
მიზნით შესაბამისი ორგანოებისთვის მიმართვის ვალდებულება აკისრიათ
სამედიცინო დაწესებულების, არასრულწლოვნის შემთხვევაში −
საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებების, საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის − სოციალური მომსახურების სააგენტოს,
მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს უფლებამოსილ თანამშრომლებს
და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა სუბიექტებს.

 

4 3

https://bit.ly/3op9Iw9
https://bit.ly/3op9Iw9
https://bit.ly/35v6ezD


ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის უფლებები და დაცვის მექანიზმები

სატელეფონო გადაუდებელი მომსახურება ოჯახში ძალადობისგან თავის
დასაცავად მსხვერპლს შეუძლია დარეკოს გადაუდებელი დახმარების
ცენტრში − 112, ასევე ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა,
დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდმა, გაეროს
ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით, შექმნა ცხელი ხაზი, რომელიც ოჯახში
ძალადობის საკითხებზე ეხმარება ადამიანებს. ოჯახში ძალადობის ცხელი
ხაზი მუშაობს 24 საათის განმავლობაში, ზარების ანონიმურობა დაცულია.
ცხელი ხაზის ნომერია: 116-006. ასევე, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ სახალხო
დამცველს: 14-81.

დაცვისა და დახმარების ღონისძიებები

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის არსებობს
სპეციალური სერვისები. კერძოდ, ძალადობის მსხვერპლებს შესაძლებლობა
აქვთ ისარგებლონ ფსიქოლოგიურ–სოციალური დახმარებით,
სამართლებრივი დახმარებით, სამედიცინო მომსახურებით, თავშესაფრის
სერვისით და საჭიროების შემთხვევაში, სხვა მომსახურებებით.

კრიზისული ცენტრი - მსხვერპლის სტატუსის განსაზღვრამდე და ამ
სტატუსის განსაზღვრის შემდეგაც, თუ მსხვერპლი არ გამოთქვამს
საცხოვრებლად თავშესაფარში განთავსების სურვილს და საჭიროებს
მხოლოდ ფსიქოლოგიურ-სოციალურ რეაბილიტაციას, პირველად და
გადაუდებელ სამედიცინო მომსახურებას და სამართლებრივ დახმარებას
თავშესაფარში ცხოვრების გარეშე, შესაძლებლობა აქვს ისარგებლოს
კრიზისული ცენტრის მომსახურებით, რომელიც სავარაუდო მსხვერპლთა და
მსხვერპლთა დროებითი განთავსების ადგილია.
ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისულ ცენტრში ჩარიცხვას
ექვემდებარება ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის,
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და სექსუალური ხასიათის ძალადობის
მსხვერპლი/დაზარალებული/სავარაუდო მსხვერპლი (მათზე დამოკიდებულ
პირებთან ერთად). სახელმწიფო კრიზისული ცენტრი ფუნქციონირებს
თბილისში, ქუთაისში, გორში, ოზურგეთსა და მარნეულში.
თავშესაფარი - საჭიროების არსებობის შემთხვევაში, ოჯახში ძალადობის
მსხვერპლს შეუძლია ისარგებლოს სპეციალური თავშესაფრით.
თავშესაფარი არის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
სისტემაში ან/და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის
ბაზაზე არსებული მსხვერპლთა დროებითი განთავსების ადგილი, რომელიც
ემსახურება მსხვერპლთა ფსიქოლოგიურ-სოციალურ რეაბილიტაციას,
იურიდიულ და სამედიცინო დახმარებას და დაცვას.

თავშესაფრით სარგებლობა შეუძლიათ იმ პირებს, რომლებსაც შესაბამისმა
უფლებამოსილმა ორგანოებმა მსხვერპლის სტატუსი მიანიჭა.
თავშესაფრები მდებარეობს თბილისში, ქუთაისში, გორში, სიღნაღსა და
ბათუმში.
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რა ტიპის ძალადობას ხედავთ მოცემულ ქეისში?
აღინიშნება თუ არა ოჯახში ძალადობის ნიშნები?
ვინ არის მოძალადე?
ვინ არის მსხვერპლი?
არის თუ არა ეს ის სიტუაცია, სადაც სასურველია ჩაერიოს მესამე პირი?
დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ, რა ფორმით?

მონაწილეები დაყავით 3 ჯგუფად და დაურიგეთ მათ ქვემოთ მოცემული
ქეისები. ჯგუფის დავალებაა იმსჯელონ მოცემულ ქეისებზე და
პრეზენტაციის სახით წარმოადგინონ თავიანთი მოსაზრებები.
I ჯგუფი
ნინო 35 წლისაა და 3 წელია ჰყავს პარტნიორი პავლე, თუმცა ისინი არ
ცხოვრობენ ერთად. ნინოს პავლე ტყის პირა სახლში ამყოფებს, სადაც ნინო
შინაურ ცხოველებს უვლის. პავლე პერიოდულად სტუმრობს ნინოს და
ძირითადად მისი სტუმრობა ძალადობით სრულდება. ერთ-ერთი ძალადობის
დროს ნინო საავადმყოფოში აღმოჩნდა, თუმცა პავლეს შიშის გამო თქვა,
რომ კიბიდან ჩამოვარდა. ექიმებმა დაიჯერეს ეს ვერსია და ნინო
უპრობლემოდ გამოწერეს საავადმყოფოდან. აღსანიშნავია, რომ პავლეს
ჰყავს ოჯახი და შვილები.  
II ჯგუფი
ირინა არის 30 წლის ქალი და ჰყავს მცირეწლოვანი შვილი. უკვე 10 წელია
სისტემატიურად განიცდის შეურაცხყოფას ქმრის, ივანეს მხრიდან.
ძირითადად ივანეს აგრესია სახლში სისუფთავის არ ქონის გამოა. ბოლო
ფაქტი ირინას მეზობელთან შეყოვნების გამო მოხდა, რაზეც გაბრაზებულმა
ივანემ სცემა ცოლს და დანით დაემუქრა. აღსანიშნავია, რომ მეზობლებმა
იციან აღნიშნული ძალადობის შესახებ და ყოველდღე ესმით ჩხუბის და
ყვირილის ხმა. აგრეთვე, მათ ხშირად უნახავთ ეზოში მარტოდ დარჩენილი
ბავშვი, რომელიც ტირის.
III ჯგუფი
ერთ დღეს სკოლისაკენ მიმავალი 2000 წელს დაბადებული ამალია მოიტაცა
თანასოფლელმა 1995 წელს დაბადებულმა დათომ. როდესაც ოჯახმა გაიგო
ამალიას მოტაცების ამბავი და მის სანახავად წავიდნენ, ჩათვალეს რომ
ბავშვი უნდა დაეტოვებინათ ოჯახში, რადგან მისი წამოყვანა სირცხვილი
იქნებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამალია არც კი იცნობდა თავის მომავალ
მეუღლეს. ამის შემდეგ, ოჯახები შეთანხმდნენ და გადაიხადეს ქორწილი,
სადაც სკოლის დირექტორი იყო თამადა. ქორწილის შემდეგ ამალია
იშვიათად დადიოდა სკოლაში და მისი აკადემიური მოსწრება გაუარესდა.
ცოტა ხანში კი მან საერთოდ შეწყვიტა სკოლაში სიარული, რადგან მისი
ქმრის ოჯახის აზრით გათხოვილ ქალს არ შეეფერება სკოლის მერხთან
ჯდომა.

თოთოეულმა ჯგუფმა ქეისის გაცნობის შემდეგ უნდა იმსჯელოს და
წარმოადგინოს პრეზენტაცია შემდეგ კითხვებზე:

1.
2.
3.
4.
5.

4 5

II სესია ,  სავარჯიშო



დაავალეთ ჯგუფს ძალადობის პრევენციასა და აღმოფხვრასთან
დაკავშირებული კამპანიების მოძიება როგორც საქართველოში, ასევე სხვა
ქვეყნების მიერ გამოყენებული პრაქტიკების შესახებ. შესაძლოა ეს იყოს
ფოტო, ან ვიდეო მასალა. სთხოვეთ მათ, მოპოვებული ინფორმაცია გააცნონ
ჯგუფის სხვა მონაწილეებს პრეზენტაციების სახით და იმსჯელონ, რა
შესაძლო შედეგი შეიძლება მოყვეს აღნიშნულს.

დამატებითი რესურსები:
-     რატომ არ მიდიან მსხვერპლები? (ტიტრებში მიუთითეთ ქართული ენა)
https://bit.ly/3lVdT0T
-     სახელმწიფო ფონდის კლიპი - https://bit.ly/2Hk7vRW
-     ვიდეო რგოლი ძალადობაზე - https://bit.ly/3dESSEL

გენდერული ნიშნით სქესის სელექცია

საქართველოში წლების მანძილზე პრობლემას წარმოადგენდა აბორტის
ისეთი ფორმა, როგორიც გენდერული ნიშნით სქესის სელექციაა. ეს
ტენდენცია განსაკუთრებით საგანგაშოა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში,
სადაც მშობლები უპირატესობას ვაჟს ანიჭებენ და ამის შედეგად
ყოველწლიურად უფრო ნაკლები გოგონა იბადება, მატულობს სქესთა შორის
დისბალანსი და იზრდება უთანასწორობის მაჩვენებელი.

გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის ფესვები კულტურაში უნდა ვეძებოთ,
სადაც ვაჟი მიიჩნევა ოჯახის გვარის გამგრძელებლად, ხოლო ქალს, როგორც
ღირებულების არმქონეს, ამ კულტურაში - ნაკლები მნიშვნელობა ენიჭება.
აღნიშნულ პრაქტიკას, როდესაც ის სისტემურ ხასიათს ღებულობს, მოჰყვება
გენდერული უთანასწორობა, ქალთა მიმართ ძალადობის რისკის ზრდა,
მოსახლეობის დისბალანსი და ადამიანის უფლებების დარღვევა.

2015 წელს, გაეროს მოსახლეობის ფონდმა მსოფლიო ბანკის დახმარებით
განახორციელა კვლევა, „გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევა
საქართველოში“, რაც განპირობებული იყო აღმოსავლეთ ევროპის რიგ
ქვეყნებში დაბადებისას სქესთა შორის შესაძლო დისბალანსთან
დაკავშირებული მზარდი ტენდენციით. კვლევის მიხედვით, საქართველოში
სელექციურ აბორტებს ძირთადად სამი მიზეზი განაპირობებს

-     საზოგადოებაში ვაჟისადმი უპირატესობის მინიჭება,
-     შობადობის კლება 90-იანი წლებიდან მოყოლებული და
-     რეპროდუქციულ ტექნოლოგიაზე ხელმისაწვდომობა.

კვლევის თანახმად, საქართველოში უკვე შეინიშნება დაბადებისას სქესთა
შორის დისბალანსის კლების ტენდენცია, რაც ხელსაყრელი მომენტია
საიმისოდ, რომ სახელმწიფომ გადახედოს იმ კულტურულ ნორმებსა და
სტერეოტიპებს, რომლებიც ხელს უშლის გენდერული თანასწორობის
მიღწევას ქვეყანაში და ასუსტებს ქალის როლს საზოგადოებაში.
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სქესის მიხედვით სელექციური აბორტები გავლენას ახდენს მოსახლეობაში
სქესთა თანაფარდობაზე. მიიჩნევა, რომ არსებობს განსაზღვრული
ბუნებრივი თანაფარდობა - ადამიანებისთვის ასახელებენ 103-დან 107-მდე
ახალშობილ მამრს 100 მდედრზე. თუ ქვეყანაში ახალშობილთა სქესობრივი
თანაფარდობაა 108 ან მეტი ბიჭი ყოველ 100 გოგონაზე, ითვლება, რომ
ქვეყანაში გოგონების სელექციური აბორტების მნიშვნელოვანი პრაქტიკა
არსებობს (ხოლო თუ ეს თანაფარდობაა 102-ზე ნაკლები ბიჭი 100 გოგონაზე,
ბიჭების სელექციური აბორტების პრაქტიკასთან გვექნება საქმე).

გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით,
საქართველოში ერთი შვილის ყოლის შემთხვევაში ოჯახების 46%-ს
უპირატესობას ბიჭს ანიჭებს. ქალების 9% კი ამბობს, რომ სქესის შერჩევის
მიზნით აბორტი გაუკეთებია. რაც უფრო სწრაფად მოხდება
ტრანსფორმაციები გენდერულ დამოკიდებულებებში, მით უფრო მცირე
იქნება დაბადებისას სქესთან შორის დისბალანსის საერთო შედეგები
საქართველოს დემოგრაფიულ სტრუქტურაზე მომავალში. ამის გამო, 1990
წლიდან 2010 წლამდე დაბადებამდე საქართველოში 25 ათასი გოგონა
“გაუჩინარდა”.

სქესის მიხედვით სელექციური აბორტების კვლევაში მნიშვნელოვანი
ფაქტორია ოჯახში შვილების რიგითობა. კვლევები აჩვენებს, რომ ზოგიერთ
საზოგადოებაში, სადაც ჩვეულებრივია ოჯახში ერთზე მეტი შვილის ყოლა,
ახალშობილთა სქესის მიხედვით თანაფარდობა მნიშვნელოვნადაა
დამოკიდებული რიგითობაზე და ცვალებადობს იმის მიხედვით, თუ ოჯახში
მერამდენე შვილს ეხება საქმე. მაგალითად, სომხეთის მონაცემების
მიხედვით, სადაც საშუალოდ 115 ბიჭი იბადება ყოველ 100 გოგონაზე,
რიგითობის გათვალისწინებით ასეთი სურათია: ოჯახის პირველ შვილებს
შორის 138 ბიჭი მოდის 100 გოგონაზე; ოჯახებში, სადაც პირველი შვილი
ბიჭია, მეორე შვილებს შორის მხოლოდ 85 ბიჭი იბადება 100 გოგონაზე;
ხოლო ოჯახებში, სადაც პირველი შვილი გოგონაა, მეორე შვილებს შორის 156
ბიჭი იბადება 100 გოგონაზე. მეორე მხრივ, ჩინეთის შემთხვევაში, სადაც
წლების განმავლობაში „ერთი შვილის პოლიტიკა“ მოქმედებდა
(სახელმწიფო მკაცრი ზომებით ცდილობდა, თითოეულ ოჯახში ერთზე მეტი
ბავშვი არ გაეჩინათ), მკვეთრად გაიზარდა ახალშობილი ბიჭების
გოგონებთან თანაფარდობა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც გაჩნდა
ულტრასონოგრაფიის მეშვეობით ფეტუსის სქესის დადგენის ტექნოლოგია
(თუმცა ჩინეთის სტატისტიკა არაერთმნიშვნელოვანია, რადგან იმავე
პოლიტიკის გამო ბევრი ოჯახი, რომელშიც მეორე ან მეტი ბავშვი ჩნდებოდა,
თავს არიდებდა ამ ბავშვების ოფიციალურად რეგისტრირებას).

დამატებითი რესურსი:
-     გაეროს მოსახლეობის ფონდის ვიდეო: https://bit.ly/3dCnXsF
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ფემიციდი, ანუ ქალებისა და გოგოების გენდერული ნიშნით მკვლელობა
გენდერული უთანასწორობის ყველაზე სასტიკ გამოვლინებას წარმოადგენს.
სამწუხაროდ, 2011 წელს ჩატარებული ჰომიციდის გლობალური კვლევის
თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ჰომიციდის რიცხვი მცირდება,
იზრდება ფემიციდის რაოდენობა. შესაბამისად, ფემიციდი წარმოადგენს
გლობალურ პრობლემას, რომლის გადასაჭრელად მნიშვნელოვანია
სახელმწიფოს მიერ თანმიმდევრული, კოორდინირებული და
თანასწორობაზე დაფუძნებული პოლიტიკის განხორციელება.

2013 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია ფემიციდის
შესახებ. რეზოლუცია მოუწოდებს წევრ ქვეყნებს მიიღონ ყველა შესაძლო
ზომა, რომელიც მიმართული იქნება ქალებისა და გოგოების გენდერული
ნიშნით მკვლელობების აღმოსაფხვრელად, მათ შორის, ერთ-ერთ
ინსტრუმენტად რეზოლუცია მოუწოდებს სახელმწიფოებს ფემიციდის
ფაქტებზე მონაცემების შეგროვებას, მათ ანალიზსა და შედეგების
გაზიარებას, იმისათვის, რომ კიდევ უფრო დაიხვეწოს კანონმდებლობა და
პოლიტიკა მსგავსი დანაშაულის პრევენციისა და აღმოფხვრისთვის.

ქალთა მიმართ ძალადობის, ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების შესახებ
გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა დუბრავკა სიმონოვიჩმა 2015 წელს
მოუწოდა გაეროს წევრ სახელმწიფოებს, მიზანმიმართულად ემუშავათ
გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალთა მკვლელობების პრევენციაზე
და ამ მიზნით შეექმნათ გენდერული ნიშნით ქალთა მკვლელობებზე
ზედამხედველობის, იგივე ფემიციდის მონიტორინგის სისტემა. გაეროს
სპეციალური მომხსენებლის რეკომენდაციის შესრულების მიზნით,
საქართველოს სახალხო დამცველმა 2016 წლის 25 ნოემბერს „ფემიციდის
მონიტორინგის მექანიზმის“ შექმნის თაობაზე მზადყოფნა განაცხადა.
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი წარმოადგენს ეროვნულ
ინსტიტუტს, რომელიც ქვეყანაში ადამიანის უფლებებს იცავს. მინიჭებული
მანდატის ფარგლებში, „ფემიციდის მონიტორინგის მექანიზმის“ საშუალებით,
სახალხო დამცველის მიზანია გააანალიზოს ქალთა გენდერული ნიშნით
მკვლელობების, მკვლელობის მცდელობისა და თვითმკვლელობამდე
მიყვანის თითოეული საქმე, რათა იდენტიფიცირებულ იქნას ძალადობის
მსხვერპლთა და დაზარალებულთა დაცვის მექანიზმის ხარვეზები
შემდგომში ამ მექანიზმების დახვეწისა და განვითარების მიზნით.

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალში არ არსებობს
ფემიციდის საყოველთაოდ შეთანხმებული განმარტება. ტერმინს „ფემიციდი“
არ იცნობს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ხელშეკრულებები, მათ
შორის გაეროს ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის
კონვენცია და ევროპის საბჭოს კონვენცია ქალთა მიმართ ძალადობის და
ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ (სტამბოლის
კონვენცია). ტერმინი არასდროს გამოუყენებია ადამიანის უფლებათა
ევროპულ სასამართლოს, თუმცა, იგი გვხვდება ინტერ-ამერიკული
სასამართლოს პრაქტიკაში, გაეროს გენერალური ასამბლეის 68-ე და 70-ე
რეზოლუციებში და ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხზე გაეროს
სპეციალური მომხსენებლების დოკუმენტებში.
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ტერმინი „ფემიციდი“ 1970-იანი წლებში ფემინისტმა სოციოლოგმა დიანა
რასელმა დაამკვიდრა. „ფემიციდის“, როგორც ცალკე მდგომი ტერმინის
პოლიტიკური მიზანია აღიაროს და გამოააშკარაოს ქალთა დისკრიმინაცია,
ჩაგვრა, უთანასწორობა და სისტემური ძალადობა, რომლის კულმინაცია არის
ძალადობის ყველაზე უკიდურესი ფორმა - ქალის სიცოცხლის მოსპობა.
საქართველოში არსებული ფემიციდის ტენდენციებიდან გამომდინარე და
ლათინო-ამერიკულ სამოდელო ოქმზე დაყრდნობით, შესაძლებელია
ფემიციდის შემდეგი განმარტების გამოყენება:

ფემიციდი არის გენდერის ნიშნით ჩადენილი ქალის მკვლელობა, ანუ ქალის
მკვლელობა, რომლის ჩადენის მოტივი ან კონტექსტი კავშირშია ქალის
მიმართ გენდერულ ძალადობასთან, დისკრიმინაციასთან, ან ქალის
დაქვემდებარებულ როლთან, რაც გამოიხატება ქალზე უფლებების ქონის
სურვილით, ქალთან შედარებით უპირატესი მდგომარეობით, ქალის მიმართ
მესაკუთრული დამოკიდებულებით, მისი ქცევის კონტროლით, ან მის
გენდერთან დაკავშირებული სხვა მიზეზით. ასევე ქალის
თვითმკვლელობამდე მიყვანა ზემოაღნიშნული მიზეზებით.

ფემიციდი, ქალის სხვა ნიშნით და მიზეზებით ჩადენილი მკვლელობებისგან,
ან მამაკაცის მკვლელობისგან, განსხვავდება შემდეგი ნიშნებით:
მკვლელობა ხდება საზოგადოებაში ქალის დაქვემდებარებული როლის და
სოციალურ-კულტურული ნორმების ზეგავლენის შედეგად, რომლებიც
აღიარებს მამაკაცის უპირატესობას და რომელთათვისაც ქალის სიცოცხლე
ნაკლებ პატივისცემას იმსახურებს. კულტურული ელემენტები უბიძგებს
დამნაშავეს დაიჯეროს, რომ მას აქვს უფლება გადაწყვეტილება მიიღოს
ქალის ქცევის, სხეულისა თუ სიცოცხლის თაობაზე და თუ ეს უკანასკნელი არ
დაემორჩილება - დასაჯოს კიდეც. ფემიციდი ინარჩუნებს და განამტკიცებს
დაქვემდებარებულობისა და ჩაგვრის სოციალურ და კულტურულ ნორმებს,
რაც, ხშირ შემთხვევაში, საშუალებას აძლევს დამნაშავეს შეაფასოს
მკვლელობა, როგორც მისი „მამაკაცური ღირსების“ საქმე.

ფემიციდის ძირითადი მახასიათებლები
ქალის მკვლელობის ფაქტი ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ჩადენილია
ფემიციდი. გენდერთან დაკავშირებული ქალთა მკვლელობების გამოძიების
ლათინური ამერიკის სახელმძღვანელო ოქმის მიხედვით, ფემიციდის
არსებობისთვის აუცილებელია, რომ მკვლელობა (ქალის გარდაცვალება)
უკავშირდებოდეს ქალის გენდერულ იდენტობას - უნდა არსებობდეს
გარკვეული ნიშნები, რომ მკვლელობის ჩადენის მოტივი ან კონტექსტი
კავშირშია გენდერულ ძალადობასთან ან/და დისკრიმინაციასთან. თუ არ
არსებობს მსგავსი ნიშნები, ქალის მკვლელობა იქნება ჰომიციდი და არა
ფემიციდი. თუმცა აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ და სამართალდამცავმა
ორგანოებმა იმოქმედონ იმ დაშვებით, რომ ქალის ყველა მკვლელობის
საქმე ფემიციდს წარმოადგენს და მხოლოდ გენდერული მოტივის არ
არსებობის შემთხვევაში მოახდინონ საქმის კვალიფიკაცია ჩვეულებრივ
ჰომიციდად. 

4 9



მამაკაცის მიერ ქალის სიცოცხლის მოსპობა შესაძლოა დაკვალიფიცირდეს
ფემიციდად, თუ დანაშაულის ჩადენის მოტივი კავშირშია ქალის მიმართ
დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებასთან ან გენდერული ძალადობის ზოგად
კონტექსტთან. ფემიციდის ჩადენის მოტივი ასევე დაკავშირებულია
დამნაშავის მიერ მსხვერპლის დაქვემდებარებულ ობიექტად აღქმასთან,
რომელიც უნდა ემორჩილებოდეს მამაკაცს, როგორც დომინანტ და
უპირატესობის მქონე სუბიექტს.

ტესასამართლო საქმეების ანალიზისას, ფემიციდის მოტივის ნიშნებად
ძირითადად მიჩნეულია:

-     მსხვერპლის მიმართ დისკრიმინაციული ან სექსისტური
დამოკიდებულება;
-     მესაკუთრული დამოკიდებულება;
-     ქცევის კონტროლი;
-     სტერეოტიპული გენდერული როლების მორჩილების მოთხოვნა.

ფემიციდის მაღალი რაოდენობა ქვეყანაში მჭიდროდაა დაკავშირებული
როგორც ქვეყანაში არსებულ გენდერულ უთანასწორობასთან, ისე ქალთა
მიმართ და ოჯახში ძალადობის პოლიტიკასთან და ძალადობის
მსხვერპლთა/დაზარალებულთა სისტემის ნაკლოვანებებთან.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ საქართველოს სახალხო დამცველის
აპარატის ანგარიში ფემიციდის საქმეებზე: https://bit.ly/2H9RU7C

ფილმი დისკუსიისთვის - 45 წუთი

დოკუმენტური ფილმი „ხმა ამოიღეთ“ ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის
შესახებაა გადაღებული. იგი საქართველოში მომხდარ შემზარავ რეალურ
ისტორიებს ასახავს. ფილმის გმირები ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეში
ცხოვრობენ, თუმცა მათ საერთო პრობლემა აერთიანებთ ყველა მათგანი
ძალადობის მსხვერპლი საკუთარ ოჯახში გახდა. რეჟისორ ზურაბ ინაშვილის
აღწერილი ისტორიების ნახვა ემოციების გარეშე შეუძლებელია.
დოკუმენტური ფილმი „ხმა ამოიღეთ!“ გაერო-ს ერთობლივი პროგრამის
„გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში“
ფარგლებში, საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნულ ცენტრთან
თანამშრომლობითაა გადაღებული (შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით).

ფილმი ხელმისაწვდომია: https://bit.ly/3lVdPhF

დამატებითი რესურსი:

1.  2014 - მოკლული ქალების ხმა, მიწვდენილი საზოგადოებისთვის მათი
სიკვდილის შემდეგ -  https://bit.ly/3o1CWRN
2.  ანიმაცია ძალადობა ოჯახში - https://bit.ly/2T5j2ab

5 0

https://bit.ly/2H9RU7C
https://bit.ly/3lVdPhF
https://bit.ly/3lVdPhF
https://bit.ly/3o1CWRN
https://bit.ly/3o1CWRN
https://bit.ly/2T5j2ab


საქართველოში გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის მიზეზად საზოგადოდ
დამკვიდრებული სოციალური ნორმები და სტერეოტიპები გვევლინება;
მათგან რამდენიმე ქვემოთაა მოყვანილი:

 • ვაჟიშვილი ოჯახის შექმნის შემდეგ რჩება ოჯახში, ხოლო ქალიშვილი
ქმრის ოჯახს უერთდება. ამგვარად, ვაჟი ფინანსურად მხარს უჭერს მოხუც
მშობლებს და ზრუნავს მათზე. თუმცა, დღესდღეობით ეს ყოველთვის ასე არ
არის. საქართველოში მოხუცებზე უმეტესად ქალები ზრუნავენ. ამასთან
ქალიშვილები, ისევე როგორც ვაჟები, ფინანსურად მხარში უდგანან მოხუც
მშობლებს. როგორც აღმოჩნდა, სხვა ფაქტორებთან შედარებით, მეტი
მნიშვნელობისაა ტერიტორიული ფაქტორი - ანუ, რომელი შვილი ცხოვრობს
მშობლებთან უფრო ახლოს.

 • ვაჟი ოჯახის გვარის მატარებელი და გამგრძელებელია, ხოლო ქალიშვილი
ქმრის ოჯახის გვარზე გადადის. ამგვარად, ვაჟებს მნიშვნელობა ენიჭებათ
გვარის გაგრძელების თვალსაზრით. ამ ფაქტორს შეიძლება წარსულში უფრო
დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა. დღესდღეობით კი, როდესაც ქალების
უმეტესობა იღებს განათლებას, ჩართულნი არიან შრომით ბაზარზე და აქვთ
კარიერა, ისინიც აგრძელებენ ოჯახის ტრადიციას, რადგან დღეს, უფრო და
უფრო მეტი ქალია დამოუკიდებელი, რაც მშობლებსაც სიამაყით განაწყობს.

• ვაჟი წარმოადგენს ქონების მემკვიდრეს, აგრძელებს მუშაობას ოჯახის
საკუთრებაში არსებულ მიწასა და ბიზნესში და ოჯახის ქონებაც მას რჩება.
თუმცა, იცოდით თუ არა, რომ კანონის თანახმად, მშობლის ქონებაზე
ვაჟიშვილსაც და ქალიშვილსაც თანაბარი უფლება გააჩნიათ (საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსი, მუხლი 11); რომ ქალიშვილსა და ვაჟიშვილს
თანასწორი უფლება აქვთ მემკვიდრეობის თანაბარ წილზე, მიუხედავად
იმისა, თუ რას მიუთითებენ მშობლები ანდერძში ან რა ცალმხრივ
გადაწყვეტილებას მიიღებენ. რა თქმა უნდა, შეიძლება ტრადიცია
არსებობდეს, მაგრამ კანონი განსხვავებულად აღწერს მემკვიდრეობის
უფლებას.

• ოჯახი ბიჭის მოლოდინშია! ბებიებსა და ბაბუებს, ხშირ შემთხვევაში,
ოჯახის წევრებსაც - ბიჭი ურჩევნიათ. მშობლები საჭიროდ მიიჩნევენ, რომ
საზოგადოდ მიღებულ ნორმებს დაექვემდებარონ. თუმცა, ყველა ადამიანს
და ოჯახს აქვს უფლება მიიღოს საკუთარი გადაწყვეტილება.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, თავი I, მუხლი 11- უფლებაუნარიანობა.
მემკვიდრედ ყოფნის უფლება წარმოიშობა ჩასახვისთანავე; ამ უფლების
განხორციელება დამოკიდებულია დაბადებაზე.
  
 მუხლი 147. ცნება
 ქონება, ამ კოდექსის მიხედვით, არის ყველა ნივთი და არამატერიალური
ქონებრივი სიკეთე, რომელთა ფლობაც, სარგებლობა და განკარგვა
შეუძლიათ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს და რომელთა შეძენაც შეიძლება
შეუზღუდავად, თუკი ეს აკრძალული არ არის კანონით ან არ ეწინააღმდეგება
ზნეობრივ ნორმებს.
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https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702?publication=113#!


მუხლი 1336. კანონით მემკვიდრეები

კანონით მემკვიდრეობის დროს თანასწორი უფლებით მემკვიდრეებად
ითვლებიან:

 I. პირველ რიგში – გარდაცვლილის შვილები, გარდაცვლილის შვილი,
რომელიც მისი სიკვდილის შემდეგ დაიბადა, მეუღლე, მშობლები
(მშვილებლები).

ნაშვილები და მისი შთამომავლები, როგორც მშვილებლის ან მისი
ნათესავების მემკვიდრეები, გათანაბრებული არიან მშვილებლის
შვილებთან და მათ შთამომავლებთან. ნაშვილები აღარ მიიჩნევა კანონით
მემკვიდრედ მისი მშობლებისა და აღმავალი ხაზის სხვა ბიოლოგიური
ნათესავების, აგრეთვე დებისა და ძმების გარდაცვალების შემდეგ.

შვილიშვილები, შვილიშვილის შვილებისა და ამ უკანასკნელთა შვილები
კანონით მემკვიდრეებად ჩაითვლებიან, თუ სამკვიდროს გახსნის
დროისათვის ცოცხალი აღარ არის მათი მშობელი, რომელიც
მამკვიდრებლის მემკვიდრე უნდა ყოფილიყო, და თანასწორად იღებენ იმ
წილს, რომელიც კანონით მემკვიდრეობის დროს მათ გარდაცვლილ
მშობელს ერგებოდა.

შვილიშვილები, შვილიშვილის შვილებისა და ამ უკანასკნელთა შვილები
ვერ გახდებიან მემკვიდრეები, თუ მათმა მშობლებმა უარი თქვეს
სამკვიდროს მიღებაზე. მშვილებელი და მისი ნათესავები, როგორც
ნაშვილებისა და მისი შთამომავლობის მემკვიდრეები, გათანაბრებული
არიან ნაშვილების მშობლებსა და სხვა ბიოლოგიურ ნათესავებთან.
ნაშვილების მშობლებს, აღმავალი ხაზის სხვა ბიოლოგიურ ნათესავებსა და
და-ძმებს აღარ ეკუთვნით კანონით მემკვიდრეობა ნაშვილების ან მისი
შთამომავლების გარდაცვალების შემდეგ.
 
შეჯამება: საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით პირველი რიგის
მემკვიდრები არიან -შვილები! არ არის დაკონკრეტებული სქესი, თუმცა
საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპული წარმოდგენებისა და მანკიერი
პრაქტიკის თანახმად ქალიშვილი არასდროს მოიაზრება სრულუფლებიან
მემკვიდრედ.
 
დამატებითი რესურსი:

გაეროს მოსახლეობის ფონდის ვიდეო: https://bit.ly/3dCnXsF

გამოყენებული ლიტერატურა:
https://georgia.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Comms%20Guide%20on%20GBSS%20for%20Med%20Professionals_GEO_1.pdf
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სექსუალობა ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, სულიერი და ემოციური
განცდებისა და ქცევების ერთობლიობაა, რაც დაკავშირებულია სექსუალური
ლტოლვის გამოვლენასა და დაკმაყოფილებასთან და წარმოადგენს
ადამიანის ორგანიზმის თანდაყოლილ მოთხოვნილებას და ფუნქციას.
ადამიანი იბადება გარკვეული (სექსუალური) პოტენციალით, რომელიც
შემდეგ ვითარდება ინდივიდუალური ცხოვრებისეული გამოცდილების
საფუძველზე. ის მოიცავს სქესს, გენდერულ იდენტობას და როლს,
სექსუალურ ორიენტაციას, ეროტიულობას, სიამოვნებას, ინტიმურობასა და
რეპროდუქციას.
განმარტების მიუხედავად, ფსიქოლოგების უმრავლესობა თანხმდება, რომ
ეს არის თანდაყოლილი მოცემულობა, რომელიც განვითარებისა და
ცვლილებების გარკვეულ გზას გადის და რომელსაც უკავშირდება
შემოქმედებითობა, აგრესიულობა, ენერგია, აგზნება/შეკავება და ა.შ.

უფრო მარტივი სიტყვებით კი, სექსუალობა არის თვითგამოხატვის გზა,
როგორ გრძნობ თავს სექსისა და იმ ადამიანების მიმართ, ვინც გიზიდავს.
სექსუალობა ადამიანებს შორის კონტაქტის დამყარების საშუალებაა.

გარემო ზეგავლენას ახდენს იმაზე, როგორ აღიქვამ საკუთარ ან სხვის
სექსუალობას. კულტურული გარემო განსაზღვრავს აკრძალვას, ტაბუს,
ნორმას, რაც ხშირ შემთხვევაში მარეგულირებელ ხასიათს ატარებს, მისი
მიზანი კი საზოგადოებაში ჰარმონიული თანაცხოვრების დამყარებაა.

თუმცა ნორმების არსებობა ადამიანებში სირცხვილის, შიშის, დანაშაულის
გრძნობას აღვივებს, იწვევს სექსუალობის დაკნინებას, დაქვეითებას,
დეპრესიას, არარეალიზებულობის განცდას, რეპრესირებულ აგრესიას და
ა.შ.. მოკლედ რომ ვთქვათ - შეზღუდული სექსუალობა ადამიანის
ფსიქიკისათვის მავნებელია.

სოციალური და კულტურული ნორმები ზოგჯერ აფერხებს ადამიანის
ბუნებრივ, ინდივიდუალურ განვითარებას. დადგენილი ნორმების გამო
ადამიანის სექსუალობა შეიძლება რეპრესირებული იყოს.

სექსუალური ქცევა

სექსუალური ქცევა არის ინდივიდის ქცევა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს
განვსაზღვროთ რომელიმე სქესისადმი მისი კუთვნილება. ძირითადად ეს
არის ნიშანდობლივი ქცევები, დამყარებული განსხვავებებზე გარეგნობაში,
ტანსაცმელში, ქცევის მანერაში, ჟესტების სისტემაში, მეტყველების
მანერაში.
სექსუალური ქცევა - სოციალური ქცევაა, ადამიანს ამოძრავებს გარკვეული
მიზანი, მიისწრაფვის გარკვეული ინტერესების რეალიზაციისკენ, მაგრამ
ყველაფერი ბიოლოგიური მექანიზმების გამოყენებაზეა დაფუძნებული.
სექსუალურ ქცევაში გაერთიანებულია ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და
სოციოკულტურული პროცესები.
სექსუალური ქცევა არ წარმოადგენს ერთხელ და სამუდამოდ დასწავლილ
ქცევის მოდელს. ის არის მუდმივად ცვალებადი როლების ნაკრები.
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რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ,
სექსუალობა 



მოთხოვნები, რომელსაც საზოგადოება სექსუალურ ქცევა უყენებს
განსხვავდება სქესისა და ასაკის შესაბამისად. ბევრი რამ, რაც დასაშვებია
კაცებისთვის, აკრძალულია ქალებისთვის და პირიქით. ასეთი „ორმაგი
სტანდარტის“ მოთხოვნები იგრძნობა ადრეული ასაკიდან როგორც საერო,
ისე რელიგიურ ცხოვრებაში. სექსუალურ ქცევაზე გავლენას ახდენს
ასაკობრივი ნორმებიც. ბიჭისთვის მისაღები სექსულაური ქცევა, ხშირად
სრულიად მიუღებელია ზრდასრული კაცისთვის და ა.შ.
სხვადასხვა სქესობრივ როლს სექსუალური ქცევის მიმართ სხვადასხვა
მოთხოვნა აქვს. სქესობრივი ქცევის მიმართ სხვადასხვა სქესობრივი
როლების მოთხოვნების შეუფასებლობას მივყავართ გაუმართლებელი
სიტუაციების წარმოშობისკენ, როდესაც, მაგალითად, ჩაცმის მანერის
მიხედვით მსჯელობენ სექსუალურ ორიენტაციაზე, ან პროფესიული
თვისებებიდან გამომდინარე აკეთებენ დასკვნებს ოჯახური ცხოვრების
შესახებ.
 
სქესობრივი მომწიფება

სქესობრივი მომწიფების ფაზაში გოგონებსა და ბიჭებში სასქესო
ჰორმონების დონის მატების გამო ვლინდება მეორეული სასქესო ნიშნები,
სხეული უამრავ ცვლილებას განიცდის, ხასიათიც და ქცევებიც იცვლება.
იწყება მენსტრუალური ციკლი, სხეულზე იზრდება თმა, გოგონებში იზრდება
სარძევე ჯირკვლების ზომა, ბიჭებში - კუნთების მოცულობა.
გოგონებისთვის სქესობრივი მომწიფება ხშირად 10-16 წლის ასაკში იწყება,
ბიჭებისთვის – 10-18 წლის ასაკში.
ეს პროცესი ხშირად სტრესულია მოზარდისთვის, რადგან ხშირ შემთხვევაში,
ისინი არ არიან ინფორმირებული მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ.
ზოგჯერ ეს ცვლილებები სწრაფად ხდება, ზოგ შემთხვევაში- შედარებით
ნელა მიმდინარეობს. ცვლილებები მოიცავს როგორც ფიზიკურ, ასევე
ფსიქო-ემოციურ მხარესაც. იცვლება ფიქრები, ჩნდება ლტოლვისა და
მიზიდულობის განცდები.

სქესობრივი მომწიფების პერიოდში ბევრი ადამიანი ხვდება, რომ საკუთარი,
საწინააღმდეგო ან სულაც ორივე სქესის ადამიანები იზიდავს. სხვებს
შეიძლება საერთოდ არავინ არ იზიდავდეს.ზოგი ადამიანი საკუთარი
სექსუალობის შესახებ იგებს ადრეულ ასაკში, სქესობრივი მომწიფების
პერიოდში ან მოგვიანებით, როცა უკვე საკმაოდ დიდები არიან. ეს
ყველაფერი ნორმალურია.

შეიძლება საინტერესო იყოს ახალი შეგრძნებებისა და ემოციების გაჩენა,
თუმცა ხანდახან ამან შეიძლება სევდიანი ფიქრები და შეგრძნებებიც
გამოიწვიოს.

მოულოდნელობებისგან გამოწვეული სტრესის თავიდან ასაცილებლად
საჭიროა შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება მოზარდებისთვის, მათი
სხეულის ცვლილებების თანმიმდევრობის შესახებ, რომ ამ ცვლილებებში
უჩვეულო და გამორჩეული არაფერია, რომ ეს ყველაფერი ნორმაა და
საჭიროა საკუთარი სხეულის სწორად აღქმა და შეგრძნებების მოსმენა.
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რეპროდუქციული ჯანმრთელობა წარმოადგენს ადამიანის სასიცოცხლო
პროცესს, რომელიც დაკავშირებულია სრულ ფიზიკურ, გონებრივ და
სოციალურ კეთილდღეობასთან. ეს გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს
შეუძლია ჰქონდეს დამაკმაყოფილებელი და უსაფრთხო სექსუალური
ცხოვრება და ინფორმირებული და თავისუფალი არჩევანის უფლება თუ
რამდენი შვილი იყოლიოს.

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად, ადამიანს სჭირდება
ზუსტი და კომპეტენტური ინფორმაცია უსაფრთხო, ეფექტიანი და
ხელმისაწვდომი კონტრაცეფციის შესახებ.

რეპროდუქციული ჯანმრთელობა მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა, ორსულობა, სექსუალური გზით
გადამდები დაავადებების პრევენცია, ოჯახის დაგეგმვა, კონტრაცეფციის
თანამედროვე მეთოდებზე ხელმისაწვდომობა, უსაფრთხო სექსი და
უსაფრთხო აბორტი, რეპროდუქციული სისტემის ონკოლოგიური
დაავადებების პრევენცია, სკრინინგი და სხვა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აშკარაა, რომ რეპროდუქციას ადამიანის
ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია, თუმცა აღსანიშნავია,
რომ რეპროდუქცია არა მხოლოდ ჯანმთელობის, არამედ უფლებრივ
საკითხებსაც მოიცავს.

ნებისმიერ ადამიანს უფლება აქვს ყოველგვარი ზეწოლის, იძულებისა და
დისკრიმინაციის გარეშე თავად მიიღოს გადაწყვეტილება საკუთარი
სექსუალურ და რეპროდუქციულ ქცევასთან დაკავშირებით.

ქალს უფლება აქვს გააკეთოს ინფორმირებული არჩევანი და თავად
გადაწყვეტოს როდის სურს შვილის გაჩენა, რამდენი შვილის გაჩენა სურს და
ასევე უფლება აქვს თავიდან აიცილოს დაუგეგმავი და არასასურველი
ორსულობა. მას ხელი უნდა მიუწვდებოდეს ისეთ სერვისებზე, რომლებიც
დაეხმარება ორსულობის, უსაფრთხო მშობიარობისა და ჯანმრთელი ბავშვის
ყოლაში.

სწორედ ეს თავისუფალი არჩევანი, დამოუკიდებელი და გააზრებული
გადაწყვეტილება წარმოადგენს ადამიანის რეპროდუქციულ უფლებას.
14-18 წლამდე არასრუწლოვანს უფლება აქვს დამოუკიდებლად მიმართოს
ექიმს სქესობრივად გადამდები დაავადების მკურნალობის, კონტრაცეფციის
არაქირურგიული მეთოდების შესახებ კონსულტაციის მიღების ან
ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტის მიზნით.
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კონტრაცეფცია ეს არის თავდაცვა არასასურველი ფეხმძიმობისგან.
ყველა ადამიანს აქვს უფლება მოიპოვოს ინფორმაცია, შეიძინოს და
გამოიყენოს კონტრაცეფცია. მნიშვნელოვანია, პირმა იცოდეს რა სახის
კონტრაცეფციის მეთოდები არსებობს, რათა შეარჩიოს თავისთვის მისაღები
მეთოდ(ებ)ი. მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოში კონტრაცეფციის ბევრი
მეთოდი არსებობს, საქართველოში მაინც შეზღუდულია არჩევანი.
ყველა ადამიანი განსხვავებულია, ამდენად თითოეულმა ადამიანმა თავად
უნდა შეარჩიოს კონტრაცეფციის მეთოდი, რადგან რაც ადგება ერთ
ადამიანს, ის შეიძლება მეორესათვის არაეფექტური აღმოჩნდეს.

კონტრაცეფციის სახეები

ბიოლოგიური : კალენდარული კონტრაცეფციის მეთოდი 
ბარიერული: კონდომი
ქიმიური: ღრუბელი, კრემები, სანთლები სპერმიციდის შემცველობით
ჰორმონალური: ჩასახვის საწინააღმდეგო აბები
საშვილოსნოსშიდა: საშვილოსნოსშიდა სპირალი;
სანამ ახალგაზრდა კონტრაცეფციის მეთოდს შეარჩევს, სასურველია რომ
მივიდეს ექიმთან გამოკვლევაზე გამოიყენოს ანონიმური და უფასო
კონსულტაციის სერვისი, პროფესიონალთან ერთად შეარჩიოს
კონტრაცეფციის ფორმა, გამოიკვლიოს მისაღებია თუ არა მისთვის
ჰორმონალური კონტრაცეფციის მეთოდის გამოყენება.

ამ კუთხით განათლების დონის მატებას ისეთი მნიშვნელოვანი მიზნები და
შედეგები აქვს, როგორიცაა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების
პრევენცია, სკრინინგ ტესტების დროული ჩატარება და დაავადებების
თავიდან აცილება.

ყველა ადამიანისთვის არსებობს სექსუალური გზით გადამდები
ინფექციების რისკი: მიუხედავად ურთიერთობისა და ოჯახური
მდგომარეობისა, გენდერისა და ორიენტაციისა, ასაკისა თუ რასისა. თუ
ადამიანს სურს პარტნიორთან სექსი ჰქონდეს, უნდა იცოდეს, რომ შეუძლია
სექსუალური გზით გადამდები ინფექციების რისკი 70-დან 90%-მდე
შეამციროს, რაც დამოკიდებულია ინფექციასა და ზომებზე, რომელთაც ამ
რისკის შესამცირებლად იღებს. რისკის შემცირება შესაძლებელია ისეთი
სექსით, რომლის დროსაც სექსუალური გზით გადამდები ინფექციებისადმი
ღია არ არის.

სამედიცინო კვლევებმა დაადასტურა, რომ სექსუალური გზით გადამდები
ინფექციების რისკის შემცირება ისეთი სექსის დროს, როდესაც ყველაზე
ხშირად გადადის ასეთი ინფექციები შესაძლებელია შემდეგი მეთოდების
გამოყენებით: ბარიერების (მაგ. კონდომის) გამოყენება, სექსუალური გზით
გადამდები ინფექციებზე რეგულარული შემოწმება და მკურნალობა,
ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის არჩევა, 
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სიმთვრალისას სექსისგან თავის შეკავება, რადგან სწორედ არაფხიზელ
მდგომარეობაში ყოფნისას იზრდება შემთხვევითი და ბარიერების
(კონდომის) გამოყენების გარეშე განხორციელებული სექსუალური
კავშირების რისკი. ჯანსაღი ურთიერთობების ქონა და სექსუალური
პარტნიორების რაოდენობის შემცირება. ამ წესებს უსაფრთხოს უწოდებენ
გარკვეული მიზეზის გამო: ისინი სექსს უფრო (თუმცა არა სრულებით)
უსაფრთხოს ხდის. ისინი ამცირებს რისკებს: თუმცა სრულად ვერ აქრობს.

სექსუალური გზით გადამდები ინფექციები განსხვავდება სერიოზულობის
მიხედვით. ბევრი მათგანი ფრიად უწყინარია, რამდენადაც დროულად ხდება
დიაგნოსტირება და მკურნალობა, თუმცა ისეთებიც არის, რომლებიც
შეიძლება ფატალური შედეგით დამთავრდეს ან სერიოზული გავლენა
მოახდინოს ადამიანის ჯანმრთელობასა და ცხოვრების ხარისხზე, თუ
დროულად არ მიმართა ექიმს.

თავდაპირველად სექსუალური გზით გადამდები ინფექციები
მოიხსენიებოდა როგორც სექსუალური გზით გადამდები დაავადებები, თუმცა
შემდგომში ტერმინი შეიცვალა, რაც გამოწვეულია შემდეგით: ვიღაც
შეიძლება დაიფინცირდეს ინფექციით, მაგრამ არასოდეს გამოავლინოს
სიმპტომები ან დაავადება. ის, რა თქმა უნდა, მაინც მოახდენს ამ ინფექციის
გავრცელებას, მიუხედავად სიმპტომების არარსებობისა. ახალი ტერმინი
ხაზს უსვამს იმ ფაქტსაც, რომ სექსუალური გზით გადამდები ინფექციების
მკურნალობა შესაძლებელია.

სგგი – მთავარი ფაქტები

სექსუალური გზით გადამდები ინფექცია არის შემთხვევა, როდესაც სგგი-ის
მქონე ადამიანთან კონტაქტისას ვითარდება ინფექცია ბაქტერიის, ვირუსის
ან პარაზიტის სხეულში მოხვედრის შემდეგ. ეს შეიძლება მოხდეს:
ვაგინალური, ორალური ან ანალური სექსუალური აქტისას;
სექსუალური სათამაშოების გაზიარებით;

კანიდან კანზე კონტაქტისას (ეხება მხოლოდ რამდენიმე ინფექციას,
როგორიცაა ჰერპესი და ადამიანის პაპილომა ვირუსი).
არსებობს რამდენიმე სახის ინფექცია: 

ბაქტერიული (მაგალითად, გონორეა და ქლამიდია) – განკურნება
შესაძლებელია წამლებით;

ვირუსული (მაგალითად, ჰერპესი და ადამიანის პაპილომა ვირუსი) – მათი
განკურნება შეუძლებელია, მაგრამ ხდება სიმპტომების მკურნალობა.
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დაცვის საშუალებები

სექსუალური გზით გადამდები ინფექციებისგან თავის დაცვის ყველაზე
მნიშვნელოვანი და ეფექტური გზა არის დაცვის საშუალებების მუდმივად და
სწორად გამოყენება ნებისმიერი სახის სექსის დროს, ნებისმიერ
პარტნიორთან. დაცული სექსის სხვა მეთოდები რეალურად ნაკლებად იცავს
ადამიანს სექსუალური გზით გადამდები ინფექციებისგან.

რა ხდება, თუ პარტნიორს უკვე აქვს სექსუალური გზით გადამდები
ინფექცია?
თუ ადამიანი ფიქრობს, რომ მარტო გაუმკლავდება სექსუალური გზით
გადამდებ ინფექციას, უნდა იცოდეს, რომ ეს ასე არ არის: აშშ-ში, 15-25 წლის
ასაკში თითქმის ყოველ მეოთხე ადამიანი ასე გრძნობს თავს. სექსუალური
გზით გადამდები ინფექციის ქონა არ ნიშნავს, რომ ბინძური, ცუდი ან ვინმეზე
ნაკლებია, ეს უბრალოდ ნიშნავს, რომ ავად არის.

სექსუალური გზით გადამდები ინფექციების უმეტესობა სრულად იკურნება,
თუ ხელმეორედ არ დაემართა. პრობლემა ის არის, რომ ყველა არ იკეთებს
ტესტს, დაინფიცირებული ადამიანების უმეტესობამ არც კი იცის, რომ
ინფექცია აქვს. ხშირ შემთხვევაში სექსუალური გზით გადამდებ ინფექციებს
არ აქვს გამოხატული სიმპტომები. აუცილებელია ტესტების რეგულარულად
ჩატარება ორივე პარტნიორის მიერ! თუ სექსუალური გზით გადამდები
ინფექცია თავს წამოყოფს, საჭიროა სასწრაფო მკურნალობა და ამის
თაობაზე პარტნიორის ინფორმირება, რათა მანაც იმკურნალოს. სასურველია
განმეორებითი ტესტის გაკეთებამდე სექსისგან თავის შეკავება, რათა პირი
დარწმუნდეს, რომ ინფექცია აღარ აქვს.

თუ ადამიანს სექსუალური გზით გადამდები ინფექცია სჭირს, რომლის
მკურნალობაც შესაძლებელია, თუმცა არ იკურნება (მაგ. პაპილომა ვირუსი,
ჰერპესი ან აივ-ინფექცია), ამის თაობაზე ინფორმაცია პარტნიორსაც უნდა
მიაწოდოს, მიიღოს დანიშნული წამლები, დაიცვას თავი სექსის დროს და
მიმართოს ექიმს მეტი ინფორმაციისთვის, რათა თავადაც იყოს დაცული და
მისი პარტნიორიც. თუ თავს ცუდად გრძნობს ინფექციის გამო, ჰკითხოს ექიმს
დახმარების ჯგუფებისა და სხვა რესურსების შესახებ, სადაც მის ემოციურ
ჯანმრთელობაზე იზრუნებენ.
 
წყარო: https://www.civiceducation.ge/ 
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ადრეულ ასაკში ქორწინება არის რეგისტრირებული ან არარეგისტრირებული
კავშირი ორ ადამიანს შორის, რომელთაგან ერთ–ერთს სრულწლოვანების
ასაკისთვის ჯერ არ მიუღწევია. ბავშვის უფლებათა კონვენციისა და
საქართველოს შიდა საკანონმდებლო აქტების თანახმად, პირი
არასრულწლოვნად 18 წლის ასაკის მიღწევამდე მიიჩნევა.

იმის გამო, რომ 18 წლამდე პირი ჯერ კიდევ ბავშვია, იგულისხმება, რომ მას
გააზრებული გადაწყვეტილების მიღება არ შეუძლია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ
ბავშვობის ასაკში ქორწინებას განიხილავენ, როგორც, ფაქტობრივად,
იძულებით ქორწინებას და ეს ადამიანის, ასევე, ბავშვის უფლებების
დარღვევად უნდა იქნას მიჩნეული.

ბავშვობის ასაკში ქორწინება გენდერული ძალადობის ერთერთ ყველაზე
გავრცელებულ ფორმად რჩება საქართველოში. აღნიშნული პრაქტიკა
გენდერულ უთანასწორობასა და სიღარიბესთან არის დაკავშირებული,
თუმცა ბავშვობის ასაკში ქორწინების გამომწვევი ფაქტორები
არაერთგვაროვანია და განსხვავდება სოციალური, ეკონომიკური,
გეოგრაფიული და კულტურული პირობებიდან გამომდინარე. ბავშვობის
ასაკში ქორწინება გენდერულად განპირობებული ფენომენია, რომელიც
გოგონებსა და ბიჭებზე სხვადასხვაგვარ ზეგავლენას ახდენს. საერთო ჯამში,
დაქორწინებული ბიჭების რაოდენობა მთელ მსოფლიოში გაცილებით
დაბალია, ვიდრე გოგონებისა; საქართველოშიც იგივე სიტუაციაა.

კვლევების თანახმად, განმტკიცდა მოსაზრება, რომ ადრეულ ასაკში
ქორწინება არღვევს ბავშვის ჯანმრთელობის, განათლების, თანასწორობის,
ძალადობისა და ექსპლუატაციისგან თავისუფალ გარემოში ცხოვრების
უფლებას. ეს უფლებები დაცულია გაეროს ადამიანის უფლებათა
დეკლარაციით, ბავშვის უფლებათა კონვენციითა და ქალთა მიმართ
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციით. მთელ
მსოფლიოში მცხოვრები 700 მილიონზე მეტი ქალი დაქორწინებულია
არასრულწლოვან ასაკში. აქედან, დაახლოებით 250 მილიონი კი, 15 წელს
მიუღწეველი იყო. გოგოები, რომლებიც 18 წლის ასაკამდე ქორწინდებიან,
ხშირ შემთხვევაში აღარ აგრძელებენ სკოლაში სიარულს და წყვეტენ
განათლების მიღებას. ისინი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა
განსაკუთრებით მაღალი რისკის ჯგუფს განეკუთვნებიან. სამწუხაროდ,
ადრეულ ასაკში ქორწინება საქართველოშიც მწვავე პრობლემას
წარმოადგენს. გავრცელებულია როგორც ქორწინების იძულების, ასევე
ნიშნობის პრაქტიკაც.

ადრეულ ქორწინებაში და შესაბამისად, უთანასწორო ურთიერთობაში მყოფი
არასრულწლოვანი გოგონები დაუცველები არიან ოჯახში და სექსუალური
ძალადობისგან. ისინი ხშირად იზოლირებულები არიან და ნაკლები
კონტაქტი აქვთ მეგობრებსა და ოჯახთან. დაორსულების შემთხვევაში,
დაქორწინებულ მოზარდებს ხშირად აქვთ გართულებები ორსულობისა და
მშობიარობის დროს, რადგანაც მოზარდობის ასაკში გოგონას ორგანიზმი
ბავშვის გაჩენისთვის მზად არ არის.
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დაქორწინების შედეგად, როგორც ბიჭებს, ასევე გოგონებს, განათლების
მიტოვება უხდებათ და ისინი სამუშაო გარემოში ერთვებიან ან/და საოჯახო
ვალდებულებების შესრულება უწევთ. ბავშვობის ასაკში ქორწინების
საკითხთან დაკავშირებით სხვადასხვა საერთაშორისო შეთანხმება,
კონვენცია და სამოქმედო პროგრამა არსებობს. მათ შორისაა:
- ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ
კონვენცია (1979)

- ბავშვის უფლებათა კონვენცია (1989)
- სტამბოლის კონვენცია (2011)
- მოსახლეობისა და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციის (ICPD)
სამოქმედო პროგრამა

აღნიშნული საერთაშორისო ინსტრუმენტები ისეთ საკითხებს მოიცავს,
როგორიცაა: საზიანო პრაქტიკებისა და ტრადიციების დასრულება,
გოგონების მიმართ ძალადობა ბავშვობისა და მოზარდობის ასაკში,
თანხმობა ქორწინებაზე, ქორწინების ასაკი, ქორწინების რეგისტრაცია,
მეუღლის არჩევის თავისუფლება.

ბავშვობის ასაკში ქორწინების საზიანო პრაქტიკის დაძლევა მდგრადი
განვითარების მიზნების ერთ-ერთი ამოცანაა, რაც ადასტურებს, რომ მისი
აღმოფხვრა მნიშვნელოვანია გენდერული თანასწორობის მისაღწევად და
ყველა ადამიანის მდგრადი და თანასწორი განვითარების
უზრუნველსაყოფად.
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ოჯახში განათლების მიღება უფრო პრიორიტეტულია ბიჭისთვის, ვიდრე
გოგოსთვის
ადრეულ ასაკში ქორწინება საქართველოში არ წარმოადგენს დიდ
პრობლემას
ადრეულ ასაკში ქორწინება ძირითადად ხდება ეთნიკური
უმცირესობებით დასახლებულ ტერიტორიულ ერთეულებში
ადრეულ ასაკში ქორწინების მიზეზია ახალგაზრდებისთვის ზემდეტი
თავისუფლების მინიჭება
ადრეულ ასაკში ქორწინების ერთ–ერთი ფაქტორი სექსუალური
მოთხოვნილების ნაადრევად დაკანონებაშია
ადრეულ ასაკში ქორწინებისას ოჯახში ძალადობის რისკი იზრდება
ადრეულ ასაკში ქორწინების შემდეგ ორსული გოგონა არ უნდა
დადიოდეს სკოლაში
დებულება 8: მშობელს აქვს პასუხისმგებლობა, ბავშვს მიაწოდოს
ინფორმაცია ყველა იმ დეტალზე, რაც ადრეულ ასაკში მისი ინტერესის
სფეროს წარმოადგენს
ბავშვებმა სკოლაში უნდა მიიღონ ინფორმაცია რეპროდუქციული და
სქესობრივი ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ
ადრეულ ასაკში ქორწინების ინიციატორები ძირითადად მშობლები
არიან
სქესობრივი დანაშაულის ფაქტზე გამოძიება არ დაიწყება, თუ
არასრულწლოვანი გოგონა ორსულად არის
ადრეულ ასაკში ქორწინების შესახებ დანაშაულებრივი ქმედების და
მოსალოდნელი სასჯელის შესახებ საქართველოში ცნობიერება მაღალია
ნიშნობა ხშირ შემთხვევაში ზღუდავს გოგონათა თავისუფალი
გადაადგილებისა და განათლების უფლებას

იმისათვის, რომ გაიგოთ მონაწილეთა განწყობები ადრეულ ასაკში/ბავშვთა
ქორწინებასთან დაკავშირებით, გააკეთეთ სავარჯიშო „დებულებები“.

ინსტრუქცია: აიღეთ 3 ფურცელი, მათ დააწერეთ „ვეთანხმები“, „არ
ვეთანხმები“, „არ ვიცი“ და გააკარით ოთახის სხვადასხვა მხარეს.
მონაწილეებს წაუკითხეთ დებულებები, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება
შეხედულებები ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებული
განწყობების შესახებ. სთხოვეთ მათ აირჩიონ პოზიციები და დადგნენ
კედლის იმ მხარეს, რომელსაც სწორად მიიჩნევენ. თუ მონაწილეთა აზრი
გაიყოფა, სთხოვეთ მათ არგუმენტირებული პასუხი, თუ რატომ ფიქრობენ ასე
და მიეცით დრო მსჯელობისთვის.
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სავარჯიშო



ბავშვის უფლებათა კონვენციის თანახმად, 18 წლამდე ასაკის ყოველი
ადამიანი ითვლება ბავშვად, ანუ არასრულწლოვნად, თუკი რომელიმე
ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით ბავშვი უფრო ადრე არ აღწევს
სრულწლოვანებას. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად,
სრულწლოვანების ასაკად მიჩნეულია 18 წელი.

რა არის ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინება?
ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინება ორი ადამიანის ოფიციალური
(რეგისტრირებული) ან არაოფიციალური კავშირია, რომელთაგან ერთ-ერთს
მაინც ჯერ არ მიუღწევია 18 წლის ასაკისთვის, ანუ ბავშვია. საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის 108-1 მუხლის შესაბამისად, ქორწინება დაიშვება 18
წლის ასაკიდან. ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინება შეიძლება იყოს
იძულებითი (მაგალითად, გარიგებით) ან არასრულწლოვნის (ბავშვის)
გაუაზრებელი თანხმობით. ნებისმიერ შემთხვევაში, ადრეული/ბავშვობის
ასაკში ქორწინება მიიჩნევა, ზოგადად, ადამიანის უფლებებისა და, კერძოდ,
ბავშვთა უფლებების დარღვევად, რადგან ითვლება, რომ ბავშვს, ასაკიდან
გამომდინარე, არ შესწევს უნარი, მისცეს გააზრებული თანხმობა. ადრეულ/
ბავშვობის ასაკში ქორწინების შემთხვევაში არასრულწლოვანი
უმეტესწილად გოგონაა.
ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინების სამართლებრივი რეგულაცია
ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინების მძიმე შედეგების
აღმოსაფხვრელად, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, 18 წლამდე
ქორწინება აკრძალულია გამონაკლისის დაშვების გარეშე. საქართველოს
კანონმდებლობის მიხედვით ასევე ისჯება სრულწლოვანი ადამიანის მიერ 16
წლამდე ბავშვთან სქესობრივი კავშირის დამყარება საქართველოს
სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლის მიხედვით, სრულწლოვანი
ადამიანის მიერ 16 წლამდე ბავშვთან სქესობრივი კავშირის დამყარება ან
სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედება ისჯება
თავისუფლების შეზღუდვით ან აღკვეთით ერთიდან სამ წლამდე. ხშირია
შემთხვევა, როცა ადრეულ ქორწინებას ხელს უწყობენ მშობლები,
ზემოქმედებას ახდენენ შვილებზე, ან მონაწილეობენ ოჯახში ფიზიკურ თუ
ფსიქოლოგიურ ძალადობაში.
ქორწინების იძულება (მათ შორის, არარეგისტრირებულის) ისჯება
საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, ხოლო იგივე ქმედება,
გააზრებულად ჩადენილი არასრულწლოვანის მიმართ, ისჯება
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან-ოთხ წლამდე.
ძალადობის ერთ-ერთი ფორმაა გოგონას მოტაცება მასზე დაქორწინების
მიზნით. გოგონას მოტაცება ცოლად მოყვანის მიზნით ითვლება პირის
თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთად. საქართველოს სისხლის სამართლის
კოდექსის 143-ე მუხლის მიხედვით თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთა
დამნაშავესთვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის, არასრულწლოვნის
ან უმწეო მდგომარეობაში მყოფის მიმართ ისჯება თავისუფლების
აღკვეთით, ვადით შვიდიდან ათ წლამდე. საერთო ჯამში, სხვადასხვა პირის
მიმართ ჩადენილი ამ დანაშაულისათვის პირს შეიძლება 2-დან 12 წლამდე
თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდოს. საქართველოს კანონმდებლობით,
სასულიერო პირის მიერ ჩატარებულ ქორწინების რიტუალს იურიდიული
ძალა არ აქვს. 
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ვინ ითვლება ბავშვად?



ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინების საზიანო პრაქტიკა საქართველოში
იშვიათი არ არის. არსებული მონაცემები აჩვენებს, რომ საქართველოში
მცხოვრები 20-24 წლის დაქორწინებული ქალების 14%-მა 18 წლის
შესრულებამდე შექმნა ოჯახი. მონაცემები ვერ იქნება სრული, რადგან
ადრეული/ ბავშვობის ასაკში ქორწინება ხშირად არ არის ოფიციალურად
დარეგისტრირებული. ადრეულ/ბავშვობის ასაკში ქორწინებას ადგილი აქვს
როგორც ქალაქად, ისევე სოფლად, თუმცა ამ პრაქტიკის მახასიათებლები და
მისი გამომწვევი მიზეზები სხვადასხვაა.

ადრეულ/ბავშვობის ასაკში ქორწინების გამომწვევი მიზეზები

ადრეულ/ბავშვობის ასაკში ქორწინება სხვა ფაქტორებთან ერთად,
გენდერულ უთანასწორობას უკავშირდება. არსებული მონაცემები
მიუთითებს, რომ ადრეული ქორწინების პრაქტიკა და გარემოებები საკმაოდ
განსხვავდება ეთნიკური წარმომავლობის, რელიგიისა და რეგიონების
მიხედვით.
ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინება გოგონების მიერ სკოლის
მიტოვების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. ქორწინების შედეგად, გოგონები
იძულებულები არიან სწავლის პროცესი ან შეკვეცილი ფორმით
გააგრძელონ, ან სულაც შეწყვიტონ. უმაღლესი განათლების მიღების შანსი,
ამ შემთხვევაში, სულ უფრო მცირდება, ბავშვის გაჩენის შემდეგ კი
პრაქტიკულად ქრება.
ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინება ასევე დაკავშირებულია
სიღარიბესთან და დაბალ სოციალურ სტატუსთან. იმ ოჯახებისთვის,
რომლებიც მატერიალური სიდუხჭირის ზღვარზე არიან, გოგონას ადრეული
ქორწინება მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობიდან ერთგვარი გამოსავალიც
არის, ასეთ შემთხვევაში ისინი გოგონას ქორწინებას განიხილავენ როგორც
მისი „პატრონისთვის ჩაბარებას“ და მათი ოჯახიდან „ტვირთის მოხსნას.“ რიგ
რეგიონებში სოციალური ფონიდან გამომდინარე ადრეული/ბავშვობის
ასაკში ქორწინება გოგონების არჩევანია, რადგან მათ განვითარების სხვა
პერსპექტივა არ გააჩნიათ.
ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინების გამომწვევ მიზეზთა შორისაა ასევე
ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების არასათანადო ინტეგრაცია
ფართო საზოგადოებაში. ამ ჯგუფების წარმომადგენელი ბევრი გოგონა
ქართულ ენას სათანადოდ არ ფლობს, რაც უფრო აღრმავებს მათ
იზოლაციას. ხშირად გოგონები ადრეულ ქორწინებაში ხედავენ ერთადერთ
არჩევანსა და მათთვის “გარდაუვალ ბედს”.
ერთ-ერთი ფაქტორი ასევე შეიძლება იყოს ინფორმაციის ნაკლებობა
სქესობრივ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, რაც ზრდის მოზარდობის
ასაკში არასასურველი ორსულობის ალბათობას. ეს კი, თავის მხრივ,
ერთერთი მიზეზია ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინებისა.
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ადგილობრივი კონტექსტი



ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინება განსხვავებულ გავლენას ახდენს
ბიჭებსა და გოგონებზე. თუმცა, ადრეულ/ბავშვობის ასაკში ქორწინებას
გოგონებისთვის გაცილებით უფრო მძიმე შედეგები მოაქვს და უარყოფით
გავლენას ახდენს მათ ჯანმრთელობასა თუ შემდგომ განვითარებაზე.
ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინების შედეგად გამოწვეულ პრობლემებს
შორისაა:

ჩაგვრა და ოჯახში ძალადობა: ადრეულ/ბავშვობის ასაკში ქორწინებაში
მყოფი მოზარდი გოგონები, როგორც წესი, ქმრის მშობლებთან ერთად
ცხოვრობენ და ხშირად მათზეა დაკისრებული მათი ასაკისათვის
შეუფერებლად მძიმე ტვირთი - როგორიცაა ოჯახის წევრების (ოჯახის
ავადმყოფი წევრის, ბავშვის, მოხუცის და ა.შ.) მოვლა, საჭმლის მომზადება,
სახლის მოვლა (სახლის დალაგება, სარეცხის გარეცხვა და ა.შ.).

ორსულობა მოზარდობის ასაკში: ადრეულ/ბავშვობის ასაკში ქორწინებაში
მყოფი გოგონების გამოცდილება აჩვენებს, რომ ისინი არიან ერთგვარი
ზეწოლის ქვეშ - გააჩინონ შვილი რაც შეიძლება მალე, რათა გაამართლონ
საზოგადოების თუ ოჯახის მოლოდინები. მოზარდობის ასაკში ორსულობა
საფრთხეს უქმნის გოგონების ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს, რადგან მათი
ორგანიზმი ჯერ არ არის მზად ორსულობისა და ბავშვის გაჩენისთვის და
მაღალია ორსულობისა და მშობიარობის გართულებების რისკი. მოზარდ
გოგონებში, ორგანიზმის უმწიფრობის გამო, ხშირია ნაადრევი მშობიარობა,
სამშობიარო ტრავმა და ინფიცირება, რაც შემდგომში ჯანმრთელობის
სხვადასხვა პრობლემის განმაპირობებელი შეიძლება გახდეს. ორსულ
მოზარდებს შორის უფრო მეტად არის გავრცელებული ანემია, რაც რკინის
მზარდი მოთხოვნილების შედეგია. მოზარდობის ასაკში ორსულობასთან და
მშობიარობასთან ასევე შეიძლება დაკავშირებული იყოს ისეთი
გართულებები, როგორიცაა ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობა. ჯანდაცვის
მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით (2017 წ.) გლობალურად, ორსულობის
გართულებები 15-19 წლის გოგონათა სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზია.
მოზარდ ასაკში ორსულობა და დედობა განსაკუთრებით რთულია, რადგან ამ
ასაკის გოგონებს უჭირთ ბავშვისა და საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა.
ბარიერები განათლების მიღებისთვის: ადრეული/ბავშვობის ასაკში
ქორწინება გოგონების მიერ სკოლის მიტოვების ერთ-ერთი მთავარი
მიზეზია. ქორწინების ან ნიშნობის შემდეგ, გოგონები ხშირად წყვეტენ
სკოლაში სიარულს, რადგან მათ, როგორც წესი, საოჯახო საქმეების ტვირთი
აწვებათ. საქართველოში 18 წლის ასაკამდე დაქორწინებულ ქალთა
უმეტესობა ვერ ახერხებს საშუალო ან უმაღლესი განათლების მიღებას.
არასრულფასოვანი განათლება აფერხებს გოგონების განვითარებას, არ
უტოვებს მათ ფართო არჩევანს და ართმევს მათ ცხოვრებისთვის საჭირო
სახსრების მოპოვების შესაძლებლობას.
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რა პრობლემებთან არის
დაკავშირებული ადრეულ/ბავშვობის
ასაკში ქორწინება?



16 წლის ასაკს მიუღწეველი პირი ოფიციალურად ვერ შეძლებს ქორწინების
დარეგისტრირებას. აქედან გამომდინარე, დაურეგისტრირებელი ადრეული/
ბავშვობის ასაკში ქორწინება გოგონებს სამართლებრივი რეგულაციების
მიღმა და მთელი რიგი სოციალური გარანტიების გარეშე ტოვებს.
მაგალითად, დაურეგისტრირებელი კავშირისას არ არის დაცული ქალის
ქონებრივი უფლება და განქორწინების შემთხვევაში იგი ვერ მოითხოვს
თანაცხოვრების განმავლობაში შეძენილ ქონების წილს.

სრულწლოვან ასაკში ქორწინება ქალს თავისი შესაძლებლობების სრულად
გამოვლენის საშუალებას აძლევს, რაც ყველასთვის სასიკეთოა.
ახალგაზრდა ქალი, რომელიც სრულწლოვან ასაკში ქორწინდება, დიდი
ალბათობით, იღებს სრულფასოვან განათლებას, მუშაობს და შეაქვს
ინვესტიცია ოჯახში. მეტად მნიშვნელოვანია იმის გააზრებაც, რომ
ახალგაზრდას, თუ სრულწლოვან ასაკში ქორწინდება, მეტი ძალა შესწევს
დამოუკიდებლად მიიღოს თავისი ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი
გადაწყვეტილება, თავის მეუღლესთან ერთად აირჩიოს როდის და რამდენი
შვილი იყოლიოს.

გოგონების განვითარებაში ინვესტირება ყველასთვის სიკეთის მომტანია:
ოჯახისთვის, საზოგადოებისათვის და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია,
თვითონ გოგონასთვის. ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინება გოგონების
უფლებების დარღვევაა, ის მათ ართმევს ბავშვობას, ხელს უშლის
სრულფასოვანი განათლების მიღებაში, საფრთხეს უქმნის მათ
ჯანმრთელობას და ზღუდავს მათ შესაძლებლობებს. გოგონებისათვის
მიყენებულ ზიანს ვერ გაამართლებს ადრეული ქორწინების ვერავითარი
კულტურული, რელიგიური თუ ეკონომიკური მოტივი. გოგონას უნდა ჰქონდეს
არჩევანის უფლება და საშუალება, თვითონ გადაწყვიტოს, თუ როდის და
ვისზე დაქორწინდება. მშობლებმა, საკუთარი შვილების
კეთილდღეობისთვის, მხარი უნდა დაუჭირონ და პატივი სცენ გოგონას
არჩევანს და გადაწყვეტილებას. ძვირფასო მშობლებო! საკუთარი შვილების
კეთილდღეობისთვის, ააცილეთ მათ ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინება
და შეუწყვეთ ხელი შვილების განათლებასა და განვითარებას.

სად შეიძლება დახმარების მიღება

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცხელი ხაზი: 112
სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცხელი ხაზი: 1505
საქართველოს სახალხო დამცველის ცხელი ხაზი: 1481
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დაურეგისტრირებელი კავშირები



მონაწილეები დაყავით 3 ჯგუფად და დაურიგეთ მათ ქვემოთ მოცემული
ქეისები. ჯგუფის დავალებაა იმსჯელონ მოცემულ ქეისებზე და
პრეზენტაციის სახით წარმოადგინონ თავიანთი მოსაზრებები.

I ჯგუფი

15 წლის მარიამი დაქორწინდა 27 წლის ირაკლიზე. აღსანიშნავია, რომ ამ
ფაქტის შესახებ ინფორმირებული იყო საგანმანათლებლო დაწესებულება,
თუმცა მას შემდეგ რაც გოგონას მშობლებთან გასაუბრებით დაადგინეს, რომ
ქორწინება ნებაყოფლობით მოხდა რაიმე ღონისძიებები აღარ გაუტარებიათ.
დაქორწინებიდან რამდენიმე კვირაში მარიამი მეუღლის მხრიდან ფიზიკური
და ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. ამის შესახებ პოლიციას
შეატყობინა მარიამის მამამ. როდესაც პოლიცია მივიდა გამოძახებაზე,
მათთვის საკმარისი აღმოჩნდა მოძალადის განმარტება, რომ იმყოფებოდა
ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ და მსგავსი ფაქტი მომავალში აღარ
განმეორდებოდა, პოლიციამ მარიამის მეუღლე სიტყვიერად გააფრთხილა,
რომ მსგავსი საქციელი აღარ გაემეორებინა წინააღმდეგ შემთხვევაში
დაისჯებოდა, ძალადობის ფაქტიდან რამდენიმე თვეში პოლიციაში კვლავ
დაფიქსირდა შეტყობინება მარიამის მიმართ მეუღლის მხრიდან
განხორციელებული შესაძლო ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის
შესახებ, რა დროსაც გამოიცა და დამტკიცდა შემაკავებელი ორდერი.
არცერთ დაწესებულებას სოციალური სამსახურისთვის მომხდარი ფაქტის
შესახებ არ შეუტყობინებია.

(!) იმსჯელეთ მოცემულ ქეისზე და წარმოადგინეთ თქვენი პოზიცია შემდეგ
საკითხებზე:
1. რა ტიპის ძალადობას ხედავთ მოცემულ ქეისში?
2. რა სახის დანაშაულებრივი ქმედებები იკვეთება მოცემულ საქმეში?
3. ვინ არის მოძალადე?
4. ვინ არის მსხვერპლი?
5. არის თუ არა ეს ის სიტუაცია, სადაც სასურველია ჩაერიოს მესამე პირი?
დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ, ვინ და რა ფორმით?
6. სახელმწიფო უწყებების მხრიდან რა სახის დარღვევებს ხედავთ მოცემულ
საქმეში და როგორი უნდა ყოფილიყო რეაგირება?
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სავარჯიშო



II ჯგუფი

მე-9 კლასის მოსწავლე, 15 წლის ნათია 1 თვეა აღარ დადის სკოლაში, რისი
მიზეზიც მისი ორსულობაა. ნათია 7 თვის წინ დაქორწინდა მასზე 10 წლით
უფროს მამაკაცზე, ქორწინების ინიციატორები მისი მშობლები იყვნენ.
თავად ნათიას თანაკლასელი უყვარდა, თუმცა მშობლებისთვის
წინააღმდეგობის გაწევის შეეშინდა და მათ ნებას დაჰყვა. სკოლის
ადმინისტრაცია ქორწინების შესახებ ინფორმირებულია, თუმცა მხოლოდ
მშობლებთან გასაუბრებით შემოიფარგლენ და რაიმე ღონისძიება არ
გაუტარებიათ, მეტიც, სკოლა დღემდე აღნიშნავს ჟურნალში ნათიას
დასწრებას, მიუხედავად იმისა, რომ ის აღარ დადის სკოლაში. აგრეთვე,
საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ ორსული ნათიას სკოლაში სიარულს
ეწინააღმდეგება როგორც ოჯახი, ასევე სკოლა, რადგან მასწავლებლების
აზრით, ეს შესაძლებელია „მისაბაძი“ საქციელი აღმოჩნდეს სხვა
მოსწავლეებისთვის.

(!) იმსჯელეთ მოცემულ ქეისზე და წარმოადგინეთ თქვენი პოზიცია შემდეგ
საკითხებზე:
1. რა ტიპის ძალადობას ხედავთ მოცემულ ქეისში?
2. რა სახის დანაშაულებრივ ქმედებებს ხედავთ მოცემულ საქმეში?
3. ვინ არის მოძალადე?
4. ვინ არის მსხვერპლი?
5. არის თუ არა ეს ის სიტუაცია, სადაც სასურველია ჩაერიოს მესამე პირი?
დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ ვინ და რა ფორმით?
6. რა სახის დარღვევას აქვს ადგილი სკოლის ადმინისტრაციის მხრიდან და
როგორი უნდა ყოფილიყო სკოლის რეაგირება?

III ჯგუფი
ერთ დღეს სკოლისაკენ მომავალი 2005 წელს დაბადებული ანა მოიტაცა
თანასოფლელმა 1995 წელს დაბადებულმა დათომ. როდესაც ოჯახმა გაიგო
ანას მოტაცების ამბავი და მის სანახავად წავიდნენ, ჩათვალეს რომ ის უნდა
დაეტოვებინათ ახალ ოჯახში, რადგან მისი წამოყვანა სირცხვილი იქნებოდა.
აღსანიშნავია, რომ ანა არც კი იცნობდა თავის მომავალ მეუღლეს. ამის
შემდეგ, ოჯახები შეთანხმდნენ და გადაიხადეს ქორწილი, სადაც სკოლის
დირექტორი იყო თამადა. ქორწილის შემდეგ ანა იშვიათად დადიოდა
სკოლაში და მისი აკადემიური მოსწრება გაუარესდა. ცოტა ხანში კი მან
საერთოდ შეწყვიტა სკოლაში სიარული, რადგან მისი ქმრის ოჯახის აზრით
გათხოვილ ქალს არ შეეფერება სკოლის მერხთან ჯდომა.
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(!) იმსჯელეთ მოცემულ ქეისზე და წარმოადგინეთ თქვენი პოზიცია შემდეგ
საკითხებზე:

6. რა ტიპის ძალადობას ხედავთ მოცემულ ქეისში?
7. რა სახის დანაშაულებრივ ქმეებებს ხედავთ?
8. ვინ არის მოძალადე?
9. ვინ არის მსხვერპლი?
10. არის თუ არა ეს ის სიტუაცია, სადაც სასურველია ჩაერიოს მესამე პირი?
დადებითი პასუხის შემთხვევაში მიუთითეთ ვინ და რა ფორმით?
11. რომელი უწყებები უნდა ყოფილიყო ჩართული საქმის შესწავლის
პროცესში და რა ღონისძიებები უნდა გატარებული მათ მიერ?

დამატებითი რესურსები:
- ადრეულ ასაკში ქორწინების ვიდეო: https://bit.ly/358umI9 
- ანიმაცია „ბავშვთა ქორწინება“: https://bit.ly/2T7XYzL 
- ჩაიხანას ანიმაცია: https://bit.ly/35cHHPI 
- გაეროს მოსახლეობის ფონდის პუბლიკაცია ბავშვთა ქორწინების შესახებ:
https://bit.ly/3dVJEUI 
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საკონტაქტო ინფორმაცია
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YOUNG PEDAGOGUES' UNION

ოზურგეთი, 
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+49 6276434
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FACEBOOK
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