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„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“ 2014 წლის 6 მა
ისს, სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მი ნისტრს, გენ დე რუ ლი მე ინ
ს ტ რი მინ გის და სა ნერ გად გენ დე რულ სა კითხებ ში 
მრჩევ ლის და ნიშ ვ ნის შე სა ხებ, თხოვ ნით მი მარ თა. 

პა სუ ხად, 2014 წლის 16 ივ ნისს, სა მი ნის ტ რო დან 
მო ვი და წე რი ლი, რომ ლის თა ნახ მა დაც, გენ დე რულ 
სა კითხებ ში მი ნის ტ რის მრჩევ ლად, ანა ქუ თა თე ლა ძე 
და ი ნიშ ნა. „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“  კი დევ 
ერ თხელ გა მოთ ქ ვა იმე დი, რომ სა მი ნის ტ როს თან 
მსგავ სი მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბა მო მა ვალ შიც გაგ
რ ძელ დე ბა, რაც ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, გენ დე რუ ლი 
და ად გი ლობ რი ვი ინ ს ტი ტუ ტი უ რი მე ქა ნიზ მე ბის 
შე მუ შა ვე ბას შე უწყობს ხელს. 

გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კა 

გენდერული მეინსტრიმინგი 
აღმასრულებელ სტრუქტურებში

S
i
n
a
a
r
s
i

•  გენდერული პოლიტიკა 

•  ქალთა პოლიტიკური 
მონაწილეობა და ქალთა 
გაძლიერება 

•  ქალთა  მიმართ  
ძალადობა 

•  ქალები, მშვიდობა და 
უსაფრთხოება 

•  გენდერული 
საინფორმაციო პოლიტიკა 

•  ადვოკატირება 

•  ახალი პროექტებბი

(გაგრძელება შემდეგ გვ.)



„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ რე კო მენ და ცი
ით, რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ
ტუ რის მი ნის ტ რის პოს ტ ზე მუ შა ო ბი სას, გენ დე რულ 
სა კითხებ ში მრჩე ვე ლი და ნიშ ნა და ვით ნარ მა ნი ა
მაც. სა მი ნის ტ როს გარ და, სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით, 
“ქალთა საინფორმაციო ცენტრის” ინციატივით, ად
გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ ში, გენ დე რის 49 
მრჩე ვე ლი და ი ნიშ ნა. 

რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ როს გარ და, 
გენ დე რუ ლი მე ინ ს ტ რი მინ გის კუთხით, მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ნა ბი ჯე ბი გა და იდ გა თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს
თა ნაც. გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის, „ქალთა სა ინ

ფორ მა ციო ცენ ტ რის“, ნა ტოს სა მე კავ ში რეო ოფი სი სა 
და  თავ დაც ვის უწყე ბის მხარ და ჭე რით, თავ დაც ვის 
აკა დე მი ა ში ჩა ტა რე ბუ ლი ტრე ნინ გის შემ დეგ, ამა ვე 
სა მი ნის ტ როს სხვა დას ხ ვა სტრუქ ტუ რა ში და ი ნიშ
ნა 22 მრჩე ვე ლი გენ დე რის სა კითხებ ში, რომ ლებ მაც 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მი მარ თუ ლე ბით არ
სე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის გა სა ტა რებ ლად, 
მზად ყოფ ნა გა მოთ ქ ვეს. 

 ტრე ნინ გი თავ დაც ვის აკა დე მი ა ში პრო ექ ტის 
„ქალები თა ნას წო რო ბის, მშვი დო ბი სა და გაძ ლი ე რე
ბი სათ ვის“ ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და. 

 „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“ გენ დე რუ ლი  თა
ნას წო რო ბის  საბ ჭო სა და  “WORLD VISION” – თან თა
ნამ შ რომ ლო ბით  გენ დე რუ ლი შე ფა სე ბის კვლე ვის ან გა
რი შის პრე ზენ ტა ცია მო აწყო. კვლე ვა  მო ი ცავ და  შემ დეგ 
სფე რო ებს: პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბა და მმარ თ ვე
ლო ბა, გენ დე რი და მე დი ა, რო ლე ბის გა და ნა წი ლე ბა, 
ჯან დაც ვა, გა ნათ ლე ბა, შრო მის ბა ზა რი, ძა ლა დო ბა ქა
ლის მი მართ, ტრე ფი კინ გი და სხვა. დო კუ მენ ტი გენ დე
რულ სა კითხებ თან სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ ვი თა რე
ბას ასა ხავს. 

ან გა რი შის გან ხილ ვას აღ მას რუ ლე ბე ლი და სა კა ნონ
მ დებ ლო ორ გა ნო ე ბი დან ეს წ რე ბოდ ნენ. პრე ზენ ტა ცი ის 
დას რუ ლე ბი სას დის კუ სია გა ი მარ თა, სა დაც ხე ლი სუფ
ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი გა მო ვიდ ნენ ინი ცი ა ტი ვით, 
„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ თან“ თა ნამ შ რომ ლო ბით, 

ორ გა ნი ზე ბა გა უ წი ონ ტრე ნინ გებს, რო მელ შიც მო ნა წი
ლე ო ბას, უშუ ა ლოდ, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პო ზი
ცი ებ ზე მყო ფი პო ლი ტი კო სე ბი მი ი ღე ბენ. 

მხა რე ე ბის თქმით, მსგავ სი აქ ტი ვო ბე ბი აუცი ლე ბე
ლი ა, რა თა თი თო ე ულ და ინ ტე რე სე ბულ სა მი ნის ტ როს, 
შე ექ მ ნას მყა რი წარ მოდ გე ნა იმის შე სა ხებ, თუ რას ნიშ
ნავს, გენ დე რი, გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კა და რა ტომ არის 
გენ დე რუ ლი ბა ლან სის დაც ვა ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი უ ლი 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი. 

კვლე ვა, ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის ხელ მ ძღ ვა
ნელ მა, ელე ნე რუ სეც კა ი ამ “WORLD VISION“ის პრო
ექ ტის, „ძლიერი ქა ლე ბი ძლი ე რი ინ ტეგ რა ცი ი სათ ვის“ 
ფარ გ ლებ ში მო ამ ზა და. პრო ექ ტი ავ ს ტ რი უ ლი გან ვი თა
რე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბის (ADC) ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე
რით ხორ ცი ელ დე ბა.

გენ დე რის მრჩევ ლე ბი სა ხელ მ წი ფო უწყე ბებ ში
(დასაწყისი I გვერდზე)

გენ დე რუ ლი შე ფა სე ბა და რე კო მენ და ცი ე ბი  
სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რებს
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‘‘ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა’’, 13 არა სამ
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა სა და ორი ქსე ლის რე კო
მენ და ცი ებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, CEDAW კო მი სი ი
სათ ვის მოამზადა ალტერნატიული ჩრდილოვანი 
ან გა რი ში. რომლის წარდგენაც მოხდება 7 ივლისს, 
საქართველოს საკითხის განხილვა კი 8 ივლისს 
იგეგმება.

ან გა რი ში  იმ ვალ დე ბუ ლე ბე ბის იმ პ ლი მენ ტა ცი ა სა 
და გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცე სებს ასა ხავს, რომ ლე ბიც 
სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბამ ქალ თა მი მართ ძა
ლა დო ბის ყვე ლა ფორ მის ლიკ ვი და ცი ის ფარ გ ლებ ში 
აიღო. 

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ წარ მო მად გენ
ლე ბი, 8 ივ ლისს, CEDAW კო მი ტე ტის გან ხილ ვას და
ეს წ რე ბიან.

ან გა რი ში CEDAW კო მი სი ი სათ ვის

ნი უ ი ორ კ ში, გა ე როს ქალ თა სტა ტუ სის 58ე სე
სი ა ზე, აღ მო სავ ლეთ  და სავ ლეთ ქალ თა ქსე ლი სა
ქარ თ ვე ლო დან მის მა წევ რ მა ორ გან ზი ა ცი ამ, ”ქალთა 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა” წარ მო ად გი ნა. ელე ნე რუ
სეც კაია და მა რი ამ რო ბი ტაშ ვი ლი აქ ტი უ რად ადევ
ნებ დ ნენ თვალს სე სი ა ზე გან ვი თა რე ბულ მოვ ლე ნებს 
და მო ნა წი ლებ დ ნენ კონ ფე რენ ცი ებ სა თუ და მა ტე
ბით ღო ნის ძი ე ბებ ში. 

“GLOBAL FUND FOR WOMEN”ის (“ქალ თა გლო
ბა ლუ რი ფონ დის”) მი ერ მოწყო ბილ ღო ნის ძი ე ბა ზე, 
რო მელ ზეც მოხ სე ნე ბე ბი სამ ხ რეთ და ჩრდი ლო ეთ 
კავ კა სი ის, რუ სე თი სა და შუა აზი ის წარ მო მად გენ
ლებ მაც გა ა კე თეს, ელე ნე რუ სეც კა ი ა,  სპე ცი ა ლუ
რი მოხ სე ნე ბით წარ ს დ გა, მის გა მოს ვ ლას და დე
ბი თი შე ფა სე ბა მოჰ ყ ვა. ამავე ღონისძიებაზე შედგა 
მოკლემეტრაჟიანი ფილმის ჩვენება, რომელიც 
“ქალთა საინფორმაციო ცენტრის” მიერ, ქალთა 
აქტივიზმზე მომზადდა.  ღო ნის ძი ე ბის მო ნა წი ლე
ებ მა ქვეყ ნე ბის გა მოწ ვე ვებ ზე, არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის ქმე დე ბებ სა და და სა ხულ გეგ მებ ზე 
ისა უბ რეს და სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბე ბიც შე ა ჯე

რეს. რო გორც შეხ ვედ რი სას აღ მოჩ ნ და, მათ მუ შა ო ბის 
სხვა დას ხ ვა გა მოც დი ლე ბა, შე საძ ლებ ლო ბე ბი, პრობ
ლე მე ბი და გა დაჭ რი სად მი მიდ გო მე ბი აქვთ, თუმ ცა, 
გა მო იკ ვე თა ისე თი სა ერ თო პრობ ლე მე ბიც, რო გო
რე ბი ცაა ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა, რე ლი გი უ რი და 
ნა ცი ო ნა ლუ რი ექ ს ტ რე მიზ მი, არა ტო ლე რან ტუ ლი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა ქალ თა მოძ რა ო ბის და ფე მი ნიზ
მის ღი რე ბუ ლე ბე ბი სად მი, არ სე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე
ბის ნე გა ტი უ რი ასახ ვა ქალ თა მდგო მა რე ო ბა ზე, მა თი 
და ბა ლი მო ნა წი ლე ო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში თუ პარ ტ ნი ო რუ ლი ქსე ლე ბის გან ვი თა რე
ბის აუცი ლებ ლო ბა. 

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“ მო ნა წი ლე ო ბა 
მი ი ღო სა ბო ლოო დას კ ვ ნე ბის გან ხილ ვის პრო ცე სებ
სა და დამ ს წ რე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი
ერ, რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა შიც.  

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ წარ მო მად
გენ ლებ მა სე სი ა ში მო ნა წი ლე ო ბა „აღმოსავლეთ
დასავლეთ ქალ თა ქსე ლის“ ხელ შეწყო ბით, ფონდ 
„კვინა ტილ კვი ნა სა“ და „ქალთა გლო ბა ლუ რი ფონ
დის“ მხარ და ჭე რით მი ი ღეს. 

„ქალთა საინფორმაციო ცენტრი“ 
გაეროს ქალთა სტატუსის 58-ე სესიაზე



2014 წლის თე ბერ ვალ ში, OXFAMის მხარდაჭერით, 
„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ 
შეხ ვედ რა ზე, რო მე ლიც 2014 წლის თვით მ მარ თ ვე ლო
ბის არ ჩევ ნე ბი სათ ვის მო სამ ზა დე ბელ პე რი ოდს მო ი ცავ
და, გამოიკვეთა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის 
საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციათა კოორდინაციის 
პრობლემა. შეხვედრაზე გა დაწყ და  ეროვ ნუ ლი  სა მუ
შაო  ჯგუ ფის  (TASK  FORCE) შექ მ ნა, რომლის  მი ზა ნი ა, 
ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნებ ზე, სხვა
დას ხ ვა აქ ტო რე ბის მო ნა წი ლე ო ბით, ქალ თა პო ლი ტი
კუ რი ჩარ თუ ლო ბის ხელ შეწყო ბა. შეხ ვედ რას სა კა ნონ
მ დებ ლო და აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის, ასე ვე 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სხვა დას ხ ვა პო
ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ეს წ რე ბოდ
ნენ.  TASK FORCE ჯგუ ფის კო ორ დი ნი რე ბულ მუ შა ო ბა 
სა კუ თარ თავ ზე NDIმ აიღო. 

სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მ ნა ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ
თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის მო ახ ლო ე ბას თან ერ თად გახ და 
სა ჭი რო. მი სი ერ თ ერ თი მი ზა ნი, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მიმ ღებ დო ნე ზე, ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რ დის მიზ
ნით, ერ თობ ლი ვი პლატ ფორ მის შექ მ ნა ა. სა მუ შაო ჯგუ
ფი „ქალთა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის სა ქარ
თ ვე ლო ში“, არ ჩევ ნე ბის შემ დე გაც აგ რ ძე ლებს მუ შა ო ბას. 

მის შე მად გენ ლო ბა ში არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
გარ და, შე დის სა ერ თა შო რი სო და დო ნო რი ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის,  სა ხალ ხო დამ ც ვე ლი, ცეს კო  და პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი.

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ ის“ მიერ USAIDის 
მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში ჯგუ ფმა შე ი მუ
შა ვა საქმიანობის რუკა, რო მელ შიც TASK FORCEში შე
მა ვა ლი 14 ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ, რე სურ სე ბის მო ბი ლი
ზე ბი სა და სა მო მავ ლო კონ სო ლი დი რე ბუ ლი მუ შა ო ბის 
მიზ ნით, არ ჩევ ნე ბამ დე და გეგ მი ლი აქ ტი ვო ბე ბი აისახა. 

ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის  მხარ და სა ჭე
რად, “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა”, USAIDის მი ერ 
მხარ და ჭე რი ლი პრო ექ ტის “ქალები რო გორც აქ ტო რე
ბი ცვლი ლე ბე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის” ფარ გ ლებ
ში,  შექ მ ნა ლი დერ და პო ლი ტი კა ში მოს ვ ლის მსურ ველ 
ქალ თა მო ნა ცემ თა ბა ზა, სა დაც სა მიზ ნე რე გი ო ნე ბი დან 
ას ზე მე ტი ქა ლის სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ციაა თავ მოყ რი
ლი და მუდ მი ვად გა ნახ ლე ბის პრო ცეს ში ა.

ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა   
და ქალთა გაძლიერება
ქალთა პოლიტიკური 
მონაწილეობის 
საკოორდინაციო 
ჯგუფის შექმნა

4 gverdi

qa
l

T
a
 s

a
i
nf

o
r
m
a
c
i
o
 c

en
t
r
i

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი“ აქ ტი უ რად თა ნამ შ
რომ ლობს “ცენტრალურ სა არ ჩევ ნო კო მი სი ას თან”. ორ
გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გენ ლე ბი, მო ნა წი ლე ობ დ ნენ ცეს
კოს მი ერ და გეგ მილ სხვა დას ხ ვა შეხ ვედ რებ ში.

2014 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
არ ჩევ ნე ბის წინ, ცეს კომ  მი მარ თა ორ გა ნი ზა ცი ას, და
გეგ მი ლი ტრე ნინ გე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით, მი
ე წო დე ბი ნა სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფის მი ერ წარ დ გე ნი ლი  
ქა ლი კან დი და ტე ბის სა კონ ტაქ ტო მო ნა ცე მე ბი. „ქალთა 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“, კო მი სი ას, მო ნა ცემ თა ბა ზი
დან, სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფის მი ერ შერ ჩე უ ლი, 15 აქ ტი
უ რი ქა ლის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია გა და უგ ზავ ნა. 

ცეს კოს კოორდინაციისა და მართვის დეპარტამენტის 
უფროსმა, სოფო სიჭინავამ ჩაატარა ტრე ნინ გ ი, რო
მე ლიც OXFAMის მი ერ მხარ და ჭე რი ლი პრო ექ ტის, 
„გენდერული სა მარ თ ლი ა ნო ბის ხელ შეწყო ბა ქალ თა 
პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის გზით“ ფარ

გ ლებ ში გაიმართა. ტრე ნი ნე გის მი ზა ნი კო ა ლი ცია ქალ
თა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბის თ ვის წევ რე ბის გაძ ლი
ე რე ბა გახ ლ დათ წი ნა სა არ ჩევ ნო პრო ცე სე ბის შე სა ხებ. 

ასე ვე, ცეს კოს თავ მ ჯ დო მა რის მო ად გი ლე გიორგი 
შარაბიძე და საარჩევნო სისტემების განვითარების 
რეფორმისა და სწავლების ცენტრის სასწავლო 
პროგრამების განყოფილების უფროსი მაია გუდაძე, 
USAIDის მი ერ მხარ დაჭ რი ლი პრო ექ ტის „ქალები, რო
გორც აქ ტო რე ბი ცვლი ლე ბე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბი სათ
ვის“ ფარ გ ლებ ში კან დი დატი ქალ ებისთვის გამართულ 
ტრე ნინ გებ ში მონაწილეობდნენ. ტრე ნინ გე ბის მი ზა ნი 
იყო 2014 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
არ ჩევ ნე ბში მონაწილე კან დი და ტი ქა ლე ბის გაძ ლი ე რე
ბა და ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ტრე ნინ
გე ბის მსვლე ლო ბი სას, ჯამ ში, 40–მდე ქა ლი კან დი და ტი 
გა დამ ზად და. 

თანამშრომლობა   ცენტრალურ  
საარჩევნო  კომისიასთან 
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“ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი”, ქალ თა პო ლი ტი
კუ რი გაძ ლი ე რე ბი სა და გენ დე რუ ლი კვო ტი რე ბის სა
კითხის ლო ბი რე ბის მიზ ნით, აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ
ლობს სხვა დას ხ ვა პო ლი ტი კურ პარ ტი ას თან. 

შედ გა შეხ ვედ რე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში აქ ტი ურ, თით ქ
მის ყვე ლა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის ლი დერ თან და და ი
სა ხა თა ნამ შ რომ ლო ბის სა მო მავ ლო გზე ბიც. მათ შო რის, 
„ქართული ოც ნე ბის“, “ერთიანი ნა ცი ო ნა ლუ რი მოძ რა ო
ბის”, “დემოკრატიული მოძ რა ო ბა  ერ თი ა ნი სა ქარ თ ვე
ლო სათ ვის”, “ქრისტიანდემოკრატიული მოძ რა ო ბის”, 
„თავისუფალი დე მოკ რა ტე ბისა“ და „რესპუბლიკური 
პარ ტი ი ს“ ლი დე რებ თან.

შეხ ვედ რე ბის შე დე გად, პო ლი ტი კურ მა პარ ტი ებ მა 
გა მოთ ქ ვეს მზად ყოფ ნა, ითა ნამ შ რომ ლონ „ქალთა სა
ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ თან“ და გა და ამ ზა დონ ლი დე რე ბი 
ტრე ნინ გე ბი სა და სხვა დას ხ ვა ღო ნის ძი ე ბე ბის დახ მა რე
ბით. მო ლა პა რა კე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე მზად
ყოფ ნა გა მოთ ქ ვეს ნი ნო ბურ ჯა ნა ძემ, ხა თუ ნა გო გო რიშ
ვილ მა, მა ნა ნა ნაჭყე ბი ამ, მაგ და ანი კაშ ვილ მა, ირაკ ლი 
ქა და გიშ ვილ მა და  ხა თუ ნა სამ ნი ძემ. მათ აღ ნიშ ნეს, 

რომ სა კუ თარ პარ ტი ებ ში მო ახ დენ დ ნენ გენ დე რუ ლი 
პრინ ცი პე ბის და ნერ გ ვას. ამ მხრივ, გან სა კუთ რე ბით, 
აღ სა ნიშ ნა ვია ირაკ ლი ქა და გიშ ვილ თან შეხ ვედ რა, რო
მელ მაც ხა ზი გა უს ვა, მა თი პარ ტი ის ში და რე გუ ლა ცი ას, 
რომ ლის თა ნახ მა დაც, სა არ ჩევ ნო სი ა ში ყო ვე ლი მე სა მე, 
ქა ლი უნ და იყოს.  

აღ სა ნიშ ნა ვია ახალ და რე გის ტ რი რე ბუ ლი პარ ტია 
„რეფორმატორები“, რომ ლებ მაც, „ქალთა სა ინ ფორ მა
ციო ცენტრს“,  ში და პარ ტი ულ რე გუ ლა ცი ებ ში, გენ დე
რუ ლი მე ინ ს ტ რი მინ გის და სა ნერ გად, თა ნამ შ რომ ლო ბა 
შეს თა ვა ზეს.  

პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ
ვედ რი სა და მო ლა პა რა კე ბის ერ თ ერთ თე მას, პარ ტი
ებ ში გა წევ რი ა ნე ბის მიზ ნით, რე გი ო ნებ ში მცხოვ რე ბი 
აქ ტი უ რი ქა ლე ბის მო ტი ვა ცი ის გაზ რ და წარ მო ად გენს. 

კოალიციამ ,,ქალთა პოლიტიკური 
ჩართულობისათვის” ლობირება გაუწია ერთერთ 
წევრს, ლია ჩლაჩიძეს, რომელიც ადგილობრივ დონეზე, 
კოალიცია ,,ქართულმა ოცნებამ” საარჩევნო სიის 
პირველ ათეულში შეიყვანა.

პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ თან შეხ ვედ რე ბი სა და მო ლა
პა რა კე ბე ბის პრო ცეს ში, სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუფ სა და და
მო უ კი დე ბელ კან დი და ტებ თან თა ნამ შ რო ლო ბით, ქა ლი 
კან დი და ტე ბი სათ ვის სპე ცი ა ლუ რი ტრე ნინგ–მო დუ ლი 
შე მუ შავ და. შე იქ მ ნა სპე ცი ა ლუ რი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო – 
“ქალთა მო ნა წი ლე ო ბა 2014 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით
მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნებ ში.”   

ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბამ
დე,  ტრე ნინ გი ორ ეტა პად ჩა ტარ და. მას ში მო ნა წი ლე
ო ბა, სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში მცხოვ რებ მა, ად გი ლობ რი
ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ქალ მა 
კან დი და ტებ მა მი ი ღეს. ბე ნე ფი ცი ა რებ მა თბი ლი სი დან, 
მცხე თა მ თი ა ნე თი დან, კა ხე თი დან, სამ ცხე ჯა ვა ხეთ სა 
და იმე რე თი დან, გენ დე რის, გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი
პე ბის, თა ნას წო რო ბი სა და მე ინ ს ტ რი მინ გის, თვით მ
მარ თ ვე ლო ბის კო დექ სი სა და სა ერ თა შო რი სო ვალ დე
ბუ ლე ბე ბის, ასე ვე არ სე ბუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბი სა და 
კო მუ ნი კა ცი ის ფორ მე ბის, პი არ სტრა ტე გი ი სა თუ სა ა არ
ჩევ ნო კამ პა ნი ის წარ მო ე ბის შე სა ხებ მი ი ღეს და მა ტე ბი
თი ინ ფორ მა ცი ა.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნებ ში, 

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ მი ერ გა მარ თულ ტრე
ნინ გებ ში მო ნა წი ლე ქა ლი კან დი და ტე ბი დან, წინასწარი 
მონაცემებით ხუთმა მათ გან მა გა ი მარ ჯ ვა. ტრე ნინ გე ბი 
USAIDის მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ
ტის, „ქალები, რო გორც აქ ტო რე ბი, ცვლი ლე ბე ბი სა და 
გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის“ ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და.      

ტრენინგები თვითმმართველობის 
არჩევნებში  მონაწილე ქალი 
კანდიდატებისათვის

თა ნამ შ რომ ლო ბა პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ თან
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ქა ლი კან დი და ტე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და პო ტენ
ცი ა ლის უკეთ წარ მო ჩე ნის მიზ ნით, „ქალთა სა ინ ფორ მა
ციო ცენ ტ რი“, სხვა დას ხ ვა მე დი ა სა შუ ა ლე ბებ თან თა ნამ
შ რომ ლო ბით, ამ ზა დებს ტე ლე და რა დი ო გა და ცე მებს. 

დატ რე ნინ გე ბუ ლი, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ
ვე ლო ბის არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე კან დი და ტი ქა ლე ბი, 
გა და ცე მებ ში  სა უბ რო ბენ ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა
წი ლე ო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე, არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ ზე, 
პრობ ლე მებ სა და მიღ წე ვებ ზე. გა და ცე მე ბის ნა წი ლი 
თბი ლის ში, ნა წი ლი კი რე გი ო ნუ ლი ტე ლე ვი ზი ე ბის სა
შუ ა ლე ბით, ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა და ი ცე მა. 

ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბი სა თუ პო ლი ტი კა ში ქალ თა 
ჩარ თუ ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე, ში და ქარ თ ლის ტე ლე
კომ პა ნია ”თრიალეთის” ეთე რით მომ ზად და და გა და

ი ცა გა და ცე მა თა ციკ ლი, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ობ დ ნენ 
რო გორც თვით მ მარ თ ვე ლო ბის საქ მი ა ნო ბა ში ჩარ თუ ლი 
ქა ლე ბი, ასე ვე, იურის ტე ბი და სხვა დას ხ ვა პო ლი ტი კუ
რი პარ ტი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. აქ ტი ვო ბა,  საქ ველ
მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცია OXFAMის ფარ გ ლებ ში მხარ
და ჭე რი ლი პრო ექ ტის, „გენდერული სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ხელ შეწყო ბა ქალ თა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბის გაძ
ლი ე რე ბის გზით“ ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ელ და. 

 ამ   ჟა  მად, ტე  ლე  გა  და  ცე  მე  ბი გა  დის თე  ლა  ვის, გო  რის, 
ბორ   ჯო  მის, ქუ  თა  ი  სის ტე  ლე  ვი  ზი  ე  ბის ეთე  რით. „ქალთა 
სა  ინ   ფორ   მა  ციო ცენ   ტ   რი“ გა  და  ცე  მის მომ   ზა  დე  ბას   თან 
და  კავ   ში  რე  ბით, აქ   ტი  ურ მო  ლა  პა  რა  კე  ბას აწარ   მო  ებ   და 
სა  ზო  გა  დო  ებ   რივ მა  უწყე  ბელ   თან, თუმ   ცა, სა  ბო  ლო  ოდ, 
თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბა ვერ შედ   გა.  

ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის ხე ლის შემ წყო
ბი ღო ნის ძი ე ბე ბის ფარ გ ლებ ში,  „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რი“  მე დი ა მო ნი ტო რინგს ატა რებს. კვლე ვა რო მე
ლიც წი ნა სარ ჩევ ნო პრო ცე სებ ში ქა ლი კან დი და ტე ბი
სათ ვის სა ე თე რო დრო ის დათ მო ბას, მა თი მოხ სე ნი ე ბის 
კონ ტექ ს ტ სა და ტე ლე ე თე რით გა მო ყე ნე ბულ გენ დე
რულ ტერ მი ნო ლო გი ას სწავ ლობს, მა ი სი დან ივ ლი სამ
დე პე რი ოდს მო ი ცავს. 

მე დი ა მო ნი ტო რინ გი სას მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ანა
ლი ზი გა მოკ ვეთს იმ პრობ ლე მებს, რომ ლე ბიც პო ლი
ტი კა ში ჩარ თუ ლი ქა ლე ბის გა შუ ქე ბა სა და თე მი სად მი 
მე დი ის სენ სი ტი უ რო ბას ეხე ბა.  მე დი ა მო ნი ტო რინ გი 
USAIDის მხარ და ჭე რით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ
ტის, „ქალები, რო გორც აქ ტო რე ბი, ცვლი ლე ბე ბი სა და 
გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის“ ფარ გ ლებ ში ტარ დე ბა.        

გენ დე რულ სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ებ
მა, 2014 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
არ ჩევ ნებ ში, ქალ თა და ბალ მო ნა წი ლე ო ბას თან და კავ
ში რე ბით, „პრაიმ–თა ი მის“ პრეს კ ლუბ ში სა გან გე ბო 
გან ცხა დე ბა გა ა კე თეს. მათ ერ თობ ლი ვად მო უ წო დეს 
პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს, მხა რი და უ ჭი რონ და უზ რუნ
ველ ჰ ყონ ქალ თა ჩარ თუ ლო ბა პო ლი ტი კა ში, რაც, პარ
ტი ე ბის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში, ქალ თა აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბა საც 
შე უწყობს ხელს.   

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2014 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით
მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნებ ში,  თბი ლი სის მე რად14 კან
დი და ტი იყ რი და კენჭს, მათ შო რის მხო ლოდ ორი ქა ლი 
იყო. რაც შე ე ხე ბა რე გი ო ნებს, სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფე ბის 
მი ერ რე გის ტ რი რე ბუ ლი 1130 კან დი და ტი დან, მხო
ლოდ 115 ქა ლი მო ნა წი ლე ობ და.  

პრეს კონ ფე რენ ცია პრო ექტ „ქალები, რო გორც აქ

ტო რე ბი ცვლი ლე ბე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის“ ფარ
გ ლებ ში გა ი მარ თა, რო მე ლიც აშშს სა ერ თა შო რი სო 
გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს (USAID) მხარ და ჭე რით ხორ
ცი ელ დე ბა. 

კან დი და ტი ქა ლე ბის მე დია მხარ და ჭე რა

რო გორ აშუ ქებს მე დია კან დი დატ ქა ლებს?

სა გან გე ბო გან ცხა დე ბა თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
არ ჩევ ნებ ში ქალ თა და ბა ლი  
მო ნა წი ლე ო ბის თა ო ბა ზე
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ბრი ტა ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცია OXFAM და „ქალთა სა
ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ მი ერ, ქალ თა პო ლი ტი კუ რი 
ჩარ თუ ლო ბის კუთხით, გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე
ბა კონ ფ ლიქ ტის პი რა რე გი ო ნებ ში მცხოვ რებ ქა ლებს 
ეხე ბათ. ში და ქარ თ ლ ში, გა სულ წელს შექ მ ნილ კო ა ლი
ცი ას თან ”ქალთა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბი სათ ვის” 
ერ თად, გორ ში არა ერ თი შეხ ვედ რა გა ი მარ თა.  შეხ ვედ
რე ბი მიზ ნად ისა ხავ და ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას ქალ თა 
გა სა აქ ტი უ რებ ლად, ასე ვე და ი სა ხა სა მო მავ ლო სტრა ტე
გი ე ბი, ამას თან, შეხ ვედ რე ბის დროს გა მო იკ ვეთ ნენ ის 
ლი დე რი ქა ლე ბი, რომ ლე ბიც 2014 წლის ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბენ.

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“, ბრი ტა ნულ საქ
ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცია OXFAMთან ერ თად, კო ა
ლი ცი ას თან „ქალთა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბის თ ვის“ 
მო რი გი შეხ ვედ რი სას, პრო ექ ტის  მე ო რე ეტა პის პრე
ზენ ტა ცია გა მარ თა. პრო ექ ტი, გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის კუთხით, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
დო ნე ზე, ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მი სა და კო ა ლი ცი ის 
გაძ ლი ე რე ბას ისა ხავს მიზ ნად. 

სა ინ ფორ მა ცი ო გაც ნო ბი თი შეხ ვედ რი სას, და ი გეგ მა 
პირ ვე ლი ტრე ნინ გი ახა ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, ასე
ვე კვლე ვა, რო მელ საც ექ ს პერ ტი, ად გი ლობ რი ვი თვით
მ მარ თ ვე ლო ბის სა კითხებ ში ჩა ა ტა რებს და რო მე ლიც 
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ქალ თა პო ლი ტი კურ მო ნა წი ლე
ო ბას ეხე ბა. 

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“, ბრი ტა ნულ საქ
ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცია OXFAMთან ერ თად, კო ა
ლი ცი ას თან „ქალთა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბის თ ვის“ 
მო რი გი შეხ ვედ რი სას, გენ დე რუ ლი შე ფა სე ბის კვლე ვის 
ან გა რი ში და რე კო მენ და ცი ე ბი გა აც ნო.

კვლე ვა WORLD VISIONის ფარ გ ლებ ში მომ ზ დ და 
და მი სი ავ ტო რი, „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ 
დი რექ ტო რი, ელე ნე რუ სეც კი ა. დო კუ მენ ტის გაც ნო ბის 
შემ დეგ, კო ა ლი ცი ის წევ რებ მა მის გარ შე მო გა მარ თეს 
დის კუ სი ა. გა მოით ქ ვა ცალ კე უ ლი მო საზ რე ბე ბიც. 

ქალები პოლიტიკაში - 
ახალი დღის წესრიგი

2014 წლის ივ   ნის   ში, „ქალთა სა  ინ   ფორ   მა  ციო ცენ   ტ   რის“ 
ორ   გა  ნი  ზე  ბით  გა  მარ   თულ სა  მუ  შაო შეხ   ვედ   რა  ზე,  TASK 
FORCE ჯგუ  ფის  მი  ერ, გა  კეთ   და სპე  ცი  ა  ლუ  რი მი  მარ   თ   ვა 
პარ   ლა  მენ   ტი  სად   მი, რო  მელ   შიც ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებ   მა სა  კა 
ნონ   მ   დებ   ლო ორ   გა  ნოს, გენ   დე  რუ  ლი კვო  ტის შე  მო  ღე  ბის 
ინი  ცი  ა  ტი  ვის მხარ   და  ჭე  რი  სა  კენ და, ამით, სტამ   ბუ  ლის 
კონ   ვენ   ცი  ის რა  ტი  ფი  ცი  რე  ბი  სა  კენ მო  უ  წო  დეს.

პარ   ლა  მენ   ტის გარ   და, მი  მარ   თ   ვა პო  ლი  ტი  კურ პარ  
ტი  ებ   საც შე  ე  ხოთ. მათ სა  მუ  შაო ჯგუფ   მა, კან   დი  და  ტი ქა 
ლე  ბის მხარ   და  სა  ჭე  რად მუ  შო  ბის გაძ   ლი  ე  რე  ბი  სა  კენ მო 
უ  წო  და. კონ ფე რან ცი ა ზე წარ მოდ გე ნი ლი იყო გა მო ფე ნა 
სა ხელ წო დე ბით ,,ნუ მომ კ ლავ!”, რო მე ლიც ბო ლო სა მი 
თვის მან ძილ ზე ქალ თა გახ ში რე ბულ მკვლე ლო ბებს 
ეხე ბო და.

ჯგუ  ფის წევ   რებ   მა აღ   მას   რუ  ლე  ბელ ხე  ლი  სუფ   ლე  ბა 
საც მი  მარ   თეს, გა  მო  ი  ჩი  ნოს ნუ  ლო  ვა  ნი ტო  ლე  რან   ტო  ბა 
ქალ   თა მი  მართ ძა  ლა  დო  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ და შექ   მ   ნას გენ  
დე  რუ  ლად მგრძნო  ბი  ა  რე მარ   თ   ლ   მ   სა  ჯუ  ლე  ბის სის   ტე  მა, 
რო  მე  ლიც და  ნა  შა  უ  ლის გა  მოვ   ლე  ნას და მსხვერ   პ   ლი ქა 
ლე  ბის მდგო  მა  რე  ო  ბას გა  ით   ვა  ლის   წი  ნებს. 

შე დე გად, 2014 წლის 20 ივ ნისს, იუს ტი ცი ის მი ნის ტ
რ მა თეა წუ ლუ კი ან მა, ხე ლი მო ა წე რა სტამ ბუ ლის კონ
ვენ ცი ას, ,,ქალთა წი ნა აღ მ დეგ ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მ დეგ აღ კ ვე თი სა და პრე ვენ ცი ის შე
სა ხებ ევო პის საბ ჭოს 2011 წლის კონ ვენ ცი ას. 

კო ა ლი ცია 
„ქალთა პო ლი ტი კუ რი  
მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის“ 
გენ დე რუ ლი შე ფა სე ბის 
კვლე ვის ან გა რიშს 
გა ეც ნო

კო ა ლი ცია „ქალთა პო ლი ტი კუ რი  
ჩარ თუ ლო ბი სათ ვის“ გა საძ ლი ე რებ ლად



ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი რე ბა ორ გა ნი ზი ის ახა ლი 
მი მარ თუ ლე ბა ა. ინ ფორ მა ცი ის უკეთ მოგ რო ვე ბის მიზ
ნით, სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში შე ირ ჩა კონ კ რე ტუ ლი სოფ
ლე ბი, სა დაც თე მის მო ბი ლი ზა ცი ი სა და სა თე მო მუ შა
კის შერ ჩე ვის მიზ ნით, მუ შა ო ბა მიმ დი ნა რე ობს.

პრო ექტს ექ ვ სი სა მიზ ნე რე გი ო ნი: თბი ლი სი, მცხე
თა–მთი ა ნე თი, სამ ცხე–ჯა ვა ხე თი, კა ხე თი, იმე რე თი და 
გა ლი აქვს. მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბი სას იგეგ მე ბა სოფ ლად 
მცხოვ რე ბი, იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი, კონ ფ ლიქ
ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი  და რე ლი გი უ რი უმ ცი
რე სო ბე ბის წარ მო მად გე ნე ლი ქა ლე ბი სათ ვის, უნა რე ბის 
გან ვი თა რე ბის გზით, მცი რე გრან ტებ ზე, ბიზ ნეს კონ
სულ ტა ცი ებ ზე, სა მუ შაო ინ ს ტ რუქ ტაჟ სა თუ სა ბან კო 
სის ტე მა ზე წვდო მის გაზ რ და, რაც, სა ბო ლო ოდ, მათ
თ ვის და მა ტე ბი თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა ჩე ნას, ხელს 

მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე უწყობს. 
ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის კომ პო ნენ ტის 

ფარ გ ლებ ში და გეგ მი ლია სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ხებ კვლე
ვის ჩა ტა რე ბა. მი სი მი ზა ნი, გენ დე რუ ლი სპე ცი ფი კის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, ეკო ნო მი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი სა და 
ხარ ვე ზე ბის გა მოვ ლე ნა ა.  კვლე ვას  პარ ტ ნი ო რი  ორ
გა ნი ზა ცია  ეკო ნო მის ტ თა  ასო ცი ა ცია  ჩა ა ტა რებს. მი სი 
შე დე გე ბი კი,  ქალ თა კრე დი ტებ სა და სა ბან კო პრო დუქ
ტებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ზრდის ხელ შეწყო ბი სათ ვის 
იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი.

ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება

2014 წლის გა ზაფხულ ზე, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის შემ
თხ ვე ვე ბის შე დე გად მოკ ლუ ლი ქა ლე ბის თა ო ბა ზე, 
„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“ ში ნა გან საქ მე თა სა მი
ნის ტ როს მი მარ თა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის შემ თხ ვე ვებ
ზე, ფა ტა ლუ რი შე დე გე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით, 
დრო უ ლი და ადეკ ვა ტუ რი რე ა გი რე ბა მო ითხო ვა. 

მცი რე ხან ში, ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს წარ მო
მად გენ ლე ბი ქალ თა უფ ლე ბე ბის სა კითხებ ზე მო მუ შა ვე 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წევ რებს შეხ ვ დ ნენ. 
შეხ ვედ რას, რო მე ლიც მრგვა ლი მა გი დის ფორ მა ტით 
გა ი მარ თა, „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რიც“ ეს წ რე ბო
და. ღო ნის ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში მხა რე ებ მა ოჯახ ში ძა ლა
დო ბი სა და ქალ თა მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი და ნა შა
უ ლე ბის სა კითხე ბი გა ნი ხი ლეს. ორ გა ნი ზა ცი ებს შსს–ს 
ად მი ნის ტ რა ცი ის უფ როს მა, ეკა ტე რი ნე კე რე სე ლი ძემ, 
პრობ ლე მას თან ბრძო ლის კუთხით, სა მი ნის ტ როს სა

მო მავ ლო გეგ მე ბი და სტრა ტე გია გა აც ნო. „ქალთა   სა
ინ ფორ მა ციო  ცენ ტ რის“   რე კო მენ და ცი ე ბის  ნა წი
ლი  ეხე ბო და  – სტა ტის ტი კის  გა სა ჯა რო ე ბას,  ქალ თა  
მკლვლე ლო ბე ბის  ფაქ ტე ბის  შეს წავ ლა სა  და   ანა ლიზს,  
რე გუ ლა რულ  თა ნამ შ რომ ლო ბას  არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცი ებ თან, დრო უ ლი რე ა გი რე ბას  მათ გან წე რი
ლო ბით  მოთხოვ ნა ზე და რე ა გი რე ბას გო რის შემ თხ
ვე ვა ზე, რო მე ლიც უგონო მდგომარეობაში ნაპოვნ 14 
წლის გო გო ნას ეხე ბო და.  

შეხ ვედ რის დას რუ ლე ბი სას, უწყე ბის მი ერ გავ რ
ცე ლე ბულ გან ცხა დე ბა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ პრობ ლე
მას თან ბრძო ლის ეფექ ტუ რო ბის გაზ რ დის მიზ ნით, 
სა მი ნის ტ რო ში შე იქ მ ნა სპე ცი ა ლუ რი სა მუ შაო ჯგუ ფი, 
რომ ლის მო ვა ლე ო ბა შიც თი თო ე ულ ფაქ ტ ზე მო ნი ტო
რინ გის წარ მო ე ბა, და რე ა გი რე ბის ადეკ ვა ტუ რო ბის ანა
ლი ზი შე დის. 

ქალთა  მიმართ  ძალადობა 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბა  და  ქალ თა მკვლე ლო ბე ბი
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პრო ტეს ტი ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბი სა 
და მკვლე ლო ბის წი ნა აღ მ დეგ

კო ა ლი ცი ის „ქალთა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბი სათ
ვის“ და „მეგობრობის ხი დი ქარ თ ლო სის“ ორ გა ნი ზე
ბით, გო რის ცენ ტ რ ში, უგო ნო მდგო მა რე ო ბა ში ნა პოვ ნი, 
14 წლის გო გო ნას მხარ და სა ჭე რად, აქ ცია გა ი მარ თა. 

პრო ტესტს 150–მდე ადა მი ა ნი, მათ შო რის, სა მო ქა
ლა ქო სექ ტო რის, სხვა დას ხ ვა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის 
წარ მო მად გენ ლე ბი და კან დი და ტი ქა ლე ბიც შე უ ერ თ
დ ნენ. ორ გა ნი ზა ტო რე ბის თქმით, აქ ცია აპო ლი ტი კუ რი 
იყო. მა თი გან ცხა დე ბით, ისი ნი გმო ბენ ქალ თა მი მართ 
ძა ლა დო ბას და არას რულ წ ლო ვან გო გო ნას თან და კავ ში
რე ბით, ფაქ ტ ზე სა მარ თალ დამ ცა ვე ბი სა გან დრო ულ და 

მი უ კერ ძო ე ბელ გა მო ძი ე ბას მო ითხო ვენ. 
აქ ცი ას გო რის მო სახ ლე ო ბის ნა წი ლიც შე უ ერ თ და, 

დე და ქა ლა ქი დან კი, სპე ცი ა ლუ რად ამ დღი სათ ვის, რი
გი თი მო ქა ლა ქე ე ბი, პო ლი ტი კო სე ბი და უცხო ე ლი ტუ
რის ტე ბი ჩა ვიდ ნენ. 

კო ა ლი ცია „ქალთა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბი სათ
ვის“ 2013 წლის ივ ლის ში, ბრი ტა ნუ ლი საქ ველ მოქ მე
დო ორ გა ნი ზა ცია OXFAMის მხარ და ჭე რით, პრო ექტ 
„გენდერული სა მარ თ ლი ა ნო ბა ქალ თა პო ლი ტი კუ რი 
თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის გაძ ლი ე რე ბის გზით“ ფარ გ ლებ ში 
შე იქ მ ნა. 

„მამაკაცური სა  უბ   რე  ბი“, ტრე  ნინ   გი, რო  მე  ლიც ოჯახ  
ში ძა  ლა  დო  ბის წი  ნა  აღ   მ   დეგ, მა  მა  კაც   თა ცნო  ბი  ე  რე  ბის 
ამაღ   ლე  ბას ემ   სა  ხუ  რე  ბა, პან   კი  სის ხე  ო  ბის მო  სახ   ლე  ო  ბი 
სათ   ვის ინ   ტენ   სი  უ  რად ტარ   დე  ბა. 

რამ   დე  ნი  მე თვის გან   მავ   ლო  ბა  ში, პან   კის   ში გა  მარ   თულ 
ტრე  ნინ   გ   ში მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა, და  ახ   ლო  ე  ბით, ასამ   დე მა  მა 
კაც   მა  მი  ი  ღო. „მამაკაცური სა  უბ   რე  ბის“ პა  რა  ლე  ლუ  რად, 
შეხ   ვედ   რე  ბი იმარ   თე  ბა პან   კის   ში მცხოვ   რებ ქა  ლებ   თან. 
შეხ   ვედ   რე  ბის ძი  რი  თად მი  ზანს, გენ   დე  რულ სა  კითხებ  
თან მი  მარ   თე  ბით, ად   გი  ლობ   რი  ვი მო  სახ   ლე  ო  ბის ცნო  ბი 
ე  რე  ბის დო  ნის ამაღ   ლე  ბა წარ   მო  ად   გენს.

ტრე  ნინ   გ   ში მო  ნა  წი  ლე  თა ასა  კობ   რი  ვი ზღვა  რი და 
წე  სე  ბუ  ლი არ არის, თუმ   ცა მო  ნა  წი  ლე  თა უმე  ტე  სო  ბა 
ახალ   გაზ   რ   და  ა. ისი  ნი მსგავ   სი ტი  პის შეხ   ვედ   რებს და  დე 
ბი  თად აფა  სე  ბენ. 

„მამაკაცური სა  უბ   რე  ბი“ ევ რო კავ ში რის მი ერ მხარ და
ჭე რი ლი პრო  ექ ტის ”თემთა მო  ბი  ლი  ზე  ბა სა  გან   მა  ნათ  
ლებ   ლო, კულ   ტუ  რუ  ლი და სპორ   ტუ  ლი ღო  ნის   ძი  ე  ბე 
ბის გზით ქალ   თა წი  ნა  აღ   მ   დეგ მი  მარ   თუ  ლი ძა  ლა  დო  ბის 
პრე  ვენ   ცი  ი  სა და აღ   მოფხ   ვ   რი  სათ   ვის” ფარ   გ   ლებ   ში ხორ  
ცი  ელ   დე  ბა.

გარ   და პან   კი  სი  სა, ტრე  ნინ   გის ჩა  ტა  რე  ბა პრო  ექ   ტის, 
„ქალები, რო  გორც აქ   ტო  რე  ბი ცვლი  ლე  ბე  ბი  სა და გაძ   ლი 
ე  რე  ბი  სათ   ვის“ ფარ   გ   ლებ   ში, იგეგ   მე  ბა გალ   ში მცხოვ   რე  ბი 
მო  სახ   ლე  ო  ბის   თ   ვი  საც.

ტრე  ნინ   გი „მამაკაცური სა  უბ   რე  ბი“ გა  ე  როს მო  სახ   ლე 
ო  ბის ფონ   დის მი  ერ იქ   ნა და  ნერ   გი  ლი და სხვა  დას   ხ   ვა რე 
გი  ონ   ში აქ   ტი  უ  რად ხორ   ცი  ელ   დე  ბა. 

ტრენინგი ძალადობის წინააღმდეგ - 
„მამაკაცური საუბრები“  
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„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ მი ერ, ოჯახ ში ძა
ლა დო ბა ზე, მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო 
და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მებ ზე, გენ დე რუ ლი თა ნას
წო რო ბა სა და სტე რე ო ტი პებ ზე, ახ მე ტის რა ო ნის მო სახ
ლე ო ბი სათ ვის, გას ვ ლი თი ტრე ნინ გე ბი ტარ დე ბა.  

აპრილი  მაისის პერიოდში 2 სხვადასხვა ტრენინგი 
ჩატარდა. სა მიზ ნე ჯგუფებს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სერ ვი
სის მიმ წო დებ ლე ბი,  პო ლი ცი ე ლე ბი, ამ ბუ ლა ტო რი ის 
თა ნამ შ რომ ლე ბი, მას წავ ლებ ლე ბი, სო ცი ა ლუ რი მომ სა
ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს თა ნამ შ რომ ლე ბი, უხუ ცეს ქალ თა 
და კაც თა საბ ჭოს წევ რე ბი წარ მო ად გე ნდნენ.

ტრე ნინ გებ ში, გა სან კუთ რე ბით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა პან
კი სის უხუ ცეს ქალ თა და კაც თა საბ ჭო ე ბის წარ მო მად გე
ნელ თა ერ თობ ლი ვი მო ნა წი ლე ო ბა, სა დაც გა ნი ხი ლე ბა 
ისე თი სა კითხე ბი, რო გო რე ბი ცაა ტრა დი ცი ე ბის გავ ლე
ნა თა ნა მედ რო ვე ო ბა ზე, სტე რე ო ტი პე ბის უარ ყო ფი თი 
რო ლი, სა ხელ მ წი ფოს და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა

ცი ე ბის მი ერ ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლ თათ ვის შე თა ვა ზე
ბულ სერ ვი სე ბი. ტრე ნინ გებს „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რი სა“ და სპე ცი ა ლუ რად მოწ ვე უ ლი ტრე ნე რე ბი, 
ასე ვე ტრე ფი კინ გის სა ხელ მ წი ფო ფონ დის წარ მო მად
გენ ლე ბი ატა რებ დ ნენ. 

ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სერ ვი სის მიმ წო დებ ლე ბი, გარ
და სა კა ნონ მ დებ ლო და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მე ბი სა, 
იღე ბენ ინ ფორ მა ცი ას მათ ვალ დე ბუ ლე ბებ სა და როლ
ზე ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის კუთხით.  

ამ დრო ი სათ ვის ახ მე ტის რა ი ონ ში მცხოვ რე ბი სა მიზ
ნე ჯგუ ფე ბი სათ ვის, ორი გას ვ ლი თი ტრე ნინ გია ჩა ტა
რე ბუ ლი. ის პრო ექტ „თემთა მო ბი ლი ზე ბა სა გან მა ნათ
ლებ ლო, კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი ღო ნის ძე ბე ბის 
გზით, ქალ თა წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი ძა ლა დო ბის 
პრე ვენ ცი ი სა და აღ მოფხ ვ რი სათ ვის“ ფარ გ ლებ ში ტარ
დე ბა, რო მე ლიც ევ რო კავ ში რის მი ე რაა მხარ და ჭე რი ლი. 

”ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი”, ევ რო კავ ში რის მი
ერ მხარ და ჭე რი ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში,  ცდი ლობს, 
გა აძ ლი ე როს ქა ლე ბი და შეც ვა ლოს გენ დე რუ ლი სტე რე
ო ტი პე ბი. ამ მიზ ნით, პან კი სის ხე ო ბის სო ფელ დუ ის ში, 
მა გი დის ჩოგ ბურ თ ში შე ჯიბ რი გა ი მარ თა. 

შე ჯიბ რ ში, რო მელ შიც შვი დი დუ ი სე ლი ქა ლი მო ნა
წი ლე ობ და, ყვე ლა ზე ახალ გაზ რ და ჟა ნა და და ე ვა, ად გი
ლობ რი ვი სკო ლის #11 კლა სის მოს წავ ლე ა. ის სკო ლა ში 
არ სე ბულ გო გო ნა თა ფრენ ბურ თის გუნ დის წევ რი ცაა 
და სპორ ტით აქ ტი უ რად არის და კა ვე ბუ ლი. 

შე ჯიბ რ ში გა მარ ჯ ვე ბა ეთერ ცი ხე საშ ვილ მა მო ი პო ვა. 
ის მა გი დის ჩოგ ბურთს სკო ლის ასა კი დან თა მა შობ და. 
რო გორც გა მარ ჯ ვე ბულ მა გა ნაცხა და, სპორ ტის ეს სა
ხე ო ბა ახალ გაზ რ და გო გო ნე ბის საყ ვა რე ლი გა სარ თო ბი 
უნ და გახ დეს. გა მარ ჯ ვე ბულს ლო პო ტას და სას ვე ნე ბელ 
კომ პ ლექ ს ში ორ კა ცი ა ნი საგ ზუ რი გა და ე ცა. 

ღო ნის ძი ე ბა ევ რო აკ ვ ში რის მი ერ მხარ და ჭე რი ლი 
პრო ექ ტის ”თემთა მო ბი ლი ზე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
პრე ვენ ცი ი სა და აღ მოფხ ვ რი სათ ვის სა გან მა ნათ ლებ ლო, 
კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გზით” 
ფარ გ ლებ ში შედ გა, რომ ლის მი ზა ნი ა, შეც ვა ლოს პან
კი სის რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა და გა აძ ლი
ე როს ქა ლე ბი.

უხუ ცეს ქალ თა და კაც თა საბ ჭოს წევ რ თა და 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სერ ვი სის 
მიმ წო დე ბელ თა  ტრე ნინ გე ბი

სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი გენ დე რუ ლი 
სტე რე ო ტი პე ბის და სან გ რე ვად
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„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ მი ერ, პან კი სის ხე
ო ბა ში მცხოვ რე ბი ქა ლე ბი სათ ვის, ორ გა ნიზ ცი ის იურის
ტი კონ სულ ტა ცი ებს ატა რებს. ამ ეტა პი სათ ვის, მსგავ სი 
ტი პის დახ მა რე ბა, ასამ დე ქალ მა მი ი ღო. 

შეხ ვედ რე ბის ფარ გ ლებ ში, „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რის“ წარ მო მად გენ ლე ბი ეც ნო ბი ან მათ პრობ ლე
მებს, ეხ მა რე ბი ან გა დაჭ რის გზე ბის ძი ე ბა ში და, სა ჭი
რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ბე ნე ფი ცი ა რე ბის მი ერ და სა ხე
ლე ბულ პრობ ლე მა ტურ სა კითხებს, ად ვო კა ტი რე ბას 
უწე ვენ.  

იური დი უ ლი კონ სულ ტა ცი ე ბის ფარ გ ლებ ში, გან სა
კუთ რე ბით გა მო იკ ვე თა რამ დე ნი მე მას შ ტა ბუ რი პრობ
ლე მა, რომ ლე ბიც „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ ად
ვო კა ტი რე ბის შე დე გად გა და იჭ რა. 

იური დი უ ლი კონ სულ ტა ცი ე ბი პან კის ში, ევ რო კავ
ში რი სა (EU) და „KVINNA TILL KVINNA“ს პრო ექ ტე ბის 
ფარ გ ლებ ში იმარ თე ბა. 

2014 წელს ონ ლა ინ იური დი უ ლი კონ სულ ტა ცია გა ე
წია 46 ადა მი ანს, ხო ლო პი რის პირ კონ სულ ტა ცია 74–მა 
ქალ მა მი ი ღო. 

თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში, „ქალთა 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი სა“ და პო ლო ნუ რი არა სამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „ქალთა დახ მა რე ბის ცენ ტ რის“ ორ
გა ნი ზე ბით, ჩა ტარ და სე მი ნა რი თე მა ზე „ქალთა მი მართ 
ძა ლა დო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში – პრობ ლე მე ბი და გა მოწ ვე
ვე ბი“. სე მი ნარს არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი სა და სა ერ
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გარ და, სა ხელ მ წი ფო უწყე
ბე ბი სა და სახალხო დამცველის ოფისის გენდერული 
დეპარტამენტის წარმომადგენლებიც და ეს წ რ ნენ. 

შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ებ მა სა ქარ თ ვე ლო სა და პო ლო
ნეთ ში, ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის კუთხით არ სე ბულ 
პრობ ლე მებ სა და მა თი გა დაჭ რის გზებ ზე ისა უბ რეს, 
შსს–ს, სა ხელ მ წი ფო ფონ დი სა და სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის 
წარ მო მად გენ ლებ მა კი დამ ს წ რე ებს უწყე ბე ბის მი ერ და

გეგ მი ლი აქ ტი ვო ბე ბი გა აც ნეს. სა უ ბა რი შე ე ხო რო გორც 
ოჯახ სა და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის სტა ტის ტი კას, 
ასე ვე აბორ ტე ბი სა და ნა ად რე ვი ქორ წი ნე ბის პრობ ლე
მებს. შეხვედრაზე შშსმ განაცხადა, რომ 3 ივლისისთვის 
დაგეგმილ შეხვედრაზე არასამთავრობო სექტორის 
წარმომადგენლებთან, რეკომენდაციების საფუძველზე  
გაწეული საქმიანობის შესახებ ისაუბრებს

პო ლო ნუ რი ორ გა ნი ზა ცია „ქალთა დახ მა რე ბის ცენ
ტ რი“ თბი ლის ში ორი დღის მან ძილ ზე იმ ყო ფე ბო და. 
ისი ნი შეხ ვ დ ნენ და გა ეც ნენ ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის 
პრობ ლე მებ ზე მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი
ებ სა და მათ სტრა ტე გი ას. ორ გა ნი ზა ცია „ქალთა სა ინ
ფორ მა ციო ცენ ტ რ თან“ სა მო მავ ლოდ აქ ტი ურ თა ნამ შ
რომ ლო ბას გეგ მავს. 

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი“ „სოციალური 
კვლე ვი სა და ანა ლი ზის ინ ს ტი ტუტ თან“ თა ნამ შ რომ
ლო ბით ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ფორ მებ სა და გა მოწ ვევ 
მი ზე ზებ თან და კავ ში რე ბით კვლე ვას ატა რებს.

კვლე ვის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში ჩარ თუ ლე ბი არი ან კონ
კურ სის სა ფუძ ველ ზე შერ ჩე უ ლი სტუ დენ ტე ბი. 

კვლე ვა ევ რო კავ ში რის მიერ მხარდაჭერილი 
პროექტის  ”თემთა მო ბი ლი ზე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
პრე ვენ ცი ი სა და აღ მოფხ ვ რი სათ ვის სა გან მა ნათ ლებ
ლო, კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
გზით” ფარ გ ლებ ში ტარ დე ბა.

ოჯახში ძალადობის 
წინააღმდეგ - სემინარი 
პოლონეთში

2223 მა ისს, „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ წარ
მო მად გე ნე ლი, „ქალთა დახ მა რე ბის ცენ ტ რის“ მოწ ვე
ვით, ვარ შა ვა ში, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მ დეგ გა
მარ თულ სე მი ნარს და ეს წ რო. ღო ნის ძი ე ბა, რო მელ ზეც 
პო ლო ნე თის გა მოც დი ლე ბა გა ნი ხი ლეს, სტუმ რე ბი სათ
ვის ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნიზ ცი ე ბის გაც ნო ბით ხა სი ათ
საც ატა რებ და. 

სე მი ნარ ში „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი დან“, მა
რი ამ წე რე თე ლი მო ნა წი ლე ობ და. მან დამ ს წ რე ებს ორ
გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ, პრე ზენ ტა ცია წა რუდ
გი ნა. 

სე მი ნა რის მო ნა წი ლე ებს, ორ გა ნი ზა ტო რებ მა პო ლო
ნუ რი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და ხე ლი სუფ
ლე ბის მუ შა ო ბის სპე ცი ფი კა გა აც ნეს ოჯახ ში ძა ლა დო
ბის, ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და ტრე გი კინ გის სა კითხებ ზე. 
გარ და ამი სა, გა ი მარ თა შეხ ვედ რე ბი პო ლო ნე თის სხვა
დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან, გა მო
იკ ვე თა კონ კ რე ტუ ლი სა კითხე ბი და გა მოც დი ლე ბე ბიც, 
რო მელ თა გა ზი ა რე ბაც სა მო მავ ლოდ სა ქარ თ ვე ლო სათ
ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა. 

სემინარი თსუ–ში პოლონურ 
არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად

იურიდიული კონსულტაცია

კვლევა ოჯახში 
ძალადობის გამომწვევი 
მიზეზების თაობაზე



12 gverdi

qa
l

T
a
 s

a
i
nf

o
r
m
a
c
i
o
 c

en
t
r
i

უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სექ   ტორ   ში გენ   დე  რუ  ლი თა  ნას   წო 
რო  ბი  სა და ქა  ლებ   ზე, მშვი  დო  ბა  სა და უსაფ   რ   თხო  ე  ბის 
პრინ   ცი  პე  ბის ინ   ტეგ   რი  რე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბით, თავ  
დაც   ვის სა  მი  ნის   ტ   როს სამ   ხედ   რო და სა  მო  ქა  ლა  ქო პერ  
სო  ნალ   მა სპე  ცი  ა  ლუ  რი ტრე  ნინ   გი გა  ი  ა  რა. 

თავ   დაც   ვის აკა  დე  მია გენ   დე  რუ  ლი თა  ნას   წო  რო  ბის 
სა  კითხებ   ზე რამ   დე  ნი  მე წე  ლი  ა მუ  შა  ობს. 2013 წელს 
ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით, 
აკა  დე  მი  ის კა  დე  ტე  ბი  სათ   ვის, პირ   ვე  ლი სა  პი  ლო  ტე ტრე 
ნინ   გი ჩა  ტარ   და. 

2022 მა ისს გა მარ თუ ლი ტრე ნინ გი პრო ექ ტის 
,,ქალები თა ნას წო რო ბის, მშვი დო ბი სა და გან ვი თა რე ბი
სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში” ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და.

ღო  ნის   ძი  ე  ბა თავ   დაც   ვის მი  ნის   ტ   რის მო  ად   გი  ლემ, 
თა  მარ ქა  რო  სა  ნი  ძემ, პარ   ლა  მენ   ტის თავ   მ   ჯ   დო  მა  რის მო 
ად   გი  ლემ და გენ   დე  რუ  ლი თა  ნას   წო  რო  ბის სა  პარ   ლა 
მენ   ტო საბ   ჭოს თავ   მ   ჯ   დო  მა  რემ, მა  ნა  ნა კო  ბა  ხი  ძემ და 
პარ   ლა  მენ   ტის თავ   დაც   ვის კო  მი  ტე  ტის თავ   მ   ჯ   დო  მა  რემ, 
ირაკ   ლი სე  სი  აშ   ვილ   მა გახ   ს   ნეს. ქა  რო  სა  ნი  ძემ თავ   დაც   ვის 
სა  მი  ნის   ტ   როს მი  ერ შე  მუ  შა  ვე  ბულ, გენ   დე  რუ  ლი სტრა 
ტე  გი  ის დო  კუ  მენ   ტ   ზე ისა  უბ   რა, რომ   ლის გან   ხორ   ცი  ე  ლე 
ბა და კონ   ტ   რო  ლიც მას ევა  ლე  ბა. ირაკ   ლი სე  სი  აშ   ვილ   მა 
ყუ  რადღე  ბა, თავ   დაც   ვის სფე  რო  ში ქა  ლი სამ   ხედ   რო  ე  ბის 
უფ   ლე  ბებ   ზე გა  ა  მახ   ვი  ლა, ხო  ლო მა  ნა  ნა კო  ბა  ხი  ძემ ტრე 
ნინ   გის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა  სა და აუცი  ლებ   ლო  ბა  ზე ისა  უბ   რა 
და  გა  ე  როს ქალ   თა ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ა  თან ერ   თად, „ქალთა 
სა  ინ   ფორ   მა  ციო ცენტრს“, ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვი თა  ნამ   შ   რომ   ლო 
ბი  სათ   ვის, მად   ლო  ბაც გა  და  უ  ხა  და. 

ტრე ნინ გის მო  ნა  წი  ლე  ებს სიტყ   ვით მი  მარ   თეს სა  ქარ  
თ   ვე  ლო  ში ნა  ტოს სა  მე  კავ   ში  რეო ოფი  სის ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე 
ლის მო  ად   გი  ლემ, ქრის   ტი  ნა ბე  ლი  სი  ტემ, გა  ე  როს ქალ  

თა ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის წარ   მო  მად   გე  ნელ   მა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში, 
ერი  კა კვი  პა  ლო  ვამ და ქალ   თა სა  ინ   ფორ   მა  ციო ცენ   ტ   რის 
დი  რექ   ტორ   მა, ელე  ნე რუ  სეც   კიმ. მათ ყუ  რადღე  ბა გენ  
დერ   სა და უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სექ   ტორს შო  რის არ   სე  ბულ 
კავ   ში  რებ   ზე გა  ა  მახ   ვი  ლეს. 

სამ   დღი  ა  ნი ტრე  ნინ   გის ფარ   გ   ლებ   ში, რო მე ლიც ნა ტოს 
სა მე კავ ში რეო ოფი სის, გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ი სა 
და თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს მხარ და ჭე რით ჩა ტარ და, 
ორ   გა  ნი  ზა  ტო  რებ   მა მო  ნა  წი  ლე  ებს, ,,ქა ლებ ზე, მშვი  დო 
ბა  სა და უსაფ   რ   თხო  ე  ბა  ზე”, გა  ე  როს უშიშ   რო  ე  ბის საბ   ჭოს 
#1325 რე  ზო  ლუ  ცია და უსაფ   რ   თხო  ე  ბის სექ   ტორ   ში, გენ  
დე  რუ  ლი თა  ნას   წო  რო  ბის პრინ   ცი  პე  ბის ინ   ტეგ   რი  რე  ბას  
თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი სა  კითხე  ბი გა  აც   ნეს. 

ტრე ნინ გის 22 მო ნა წი ლე თავ   დაც   ვის სა  მი  ნის   ტ   როს 
სტრუქ   ტუ  რებ   ში და  ი  ნიშ   ნა მრჩევ   ლად გენ   დე  რის სა 
კითხებ   ში. მათ გენ   დე  რუ  ლი თა  ნას   წო  რო  ბის მი  მარ   თუ 
ლე  ბით არ   სე  ბუ  ლი სა  ხელ   მ   წი  ფო პო  ლი  ტი  კის გა  სა  ტა 
რებ   ლად მზად   ყოფ   ნა გა  მოთ   ქ   ვეს. 

ტრე  ნინ   გებს მოწ   ვე  უ  ლი ექ   ს   პერ   ტის  გარ   და ატა  რებ  
დ   ნენ „ქალთა სა  ინ   ფორ   მა  ციო ცენ   ტ   რი  სა“ და თავ   დაც  
ვის სა  მი  ნის   ტ   როს ტრე  ნერ   თა ერ   თობ   ლი  ვი ჯგუ  ფი, 
რომ   ლებ   მაც შვე  დეთ   ში, ორ   გა  ნი  ზა  ცია KVINNA TILL 
KVINNAს მხარ   და  ჭე  რით, გა  ე  როს უშიშ   რო  ე  ბის საბ   ჭოს 
რე  ზო  ლუ  ცია #1325ის ფარ   გ   ლებ   ში, გა  ი  ა  რეს სპე  ცი  ა  ლუ 
რი მომ   ზა  დე  ბის კურ   სე  ბი. ტრე  ნინ   გე  ბის კურსს შვე  დე 
თის გან   ვი  თა  რე  ბის სა  ა  გენ   ტო SIDA ახორ   ცი  ე  ლებს.  

2014 წელს, აკა  დე  მი  ის ში  და რე  გუ  ლა  ცი  ით, სას   წავ   ლო 
გეგ   მა  ში ცვლი  ლე  ბე  ბი შე  ვი  და, რომ   ლე  ბიც სა  ბა  კა  ლავ   რო 
და სა  კა  რი  ე  რო სკო  ლა  ში, გენ   დე  რუ  ლი თა  ნას   წო  რო  ბის 
სა  კითხე  ბი  სა და გა  ე  როს უშიშ   რო  ე  ბის საბ   ჭოს #1325 რე 
ზო  ლუ  ცი  ის შე  სა  ხებ სწავ   ლე  ბას ით   ვა  ლის   წი  ნებს. 

ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება

გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის  
ტრე ნინ გი 
თავ დაც ვის 
უწყე ბა ში
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კავ კა სი ის ყო ველ წ ლი უ რი პრე მი ის ”ახალგაზრდა ქა
ლე ბი მშვიდობის მშე ნებ ლე ბი კავ კა სი ა ში” ლა უ რე ა ტი 
ქარ თ ვე ლი გახ და. მე გი ბი ბი ლუ რი, პრე მი ა ზე „ქალთა 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“ და კო ა ლი ცი ამ „ქალთა პო ლი
ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის“ წა რად გი ნა. 

 ბი ბი ლუ რი, რო მე ლიც ში და ქარ თ ლ ში მოქ მე დი ორ
გა ნი ზა ცი ის, ”მეგობრობის ხი დი  ქარ თ ლო სის” ხელ მ
ძღ ვა ნე ლი და „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ ში და 
ქარ თ ლის წარ მო მად გე ნე ლი ა, არის პირ ვე ლი ქარ თ ვე
ლი, რო მელ საც აღ ნიშ ნუ ლი პრე მია გა და ე ცა. 

მე გი ბი ბი ლუ რი წლე ბი ა, ქარ თულ ო სურ სა ზო გა
დო ე ბებს შო რის დი ა ლო გის გან ვი თა რე ბა ზე, ასე ვე ქალ
თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის სა კითხებ ზე მუ შა ობს. მან და
ჯილ დო ვე ბი სას მშვი დო ბის მშე ნებ ლო ბა ში ქა ლე ბის 
გან სა კუთ რე ბულ როლ სა და მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე ისა უბ რა 
და აღ ნიშ ნა, რომ სა ო მარ და კონ ფ ლიქ ტურ ვი თა რე ბებ
ში, პირ ველ რიგ ში ქა ლე ბი ზა რალ დე ბი ან. ბი ბი ლურ მა 
იმ სო ცი ა ლურ და უსაფ რ თხო ე ბის პრობ ლე მებს გა უს ვა 
ხა ზი, რო მე ლიც კონ ფ ლიქ ტის ზო ნა ში მცხოვ რებ ლებს 
უდ გათ. 

ამას თან, ”მეგობრობის ხი დი  ქარ თ ლო სი” ორ გა ნი
ზე ბას უწევს იმ ქარ თ ვე ლე ბი სა და ოსე ბის შეხ ვედ რას, 
რომ ლე ბიც კონ ფ ლიქ ტე ბამ დე ერ თად ცხოვ რობ დ ნენ. 
მე გი ბი ბი ლუ რი ბევრ სხვა დას ხ ვა პრო ექ ტ შია ჩარ თუ
ლი. ”ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის” ეგი დით ის კო
ა ლი ცი ის ”ქალთა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბი სათ ვის” 

ფორ მი რე ბის სა კითხებ ზე მუ შა ობს. ბიბ ლუ რი მი იჩ ნევს, 
რომ პო ლი ტი კა ში ქა ლე ბის მოს ვ ლა, მშვი დო ბის მშე ნებ
ლო ბა ში გან სა კუთ რე ბულ როლს ითა მა შებს.   

და ჯილ დო ვე ბის ცე რე მო ნი ას, რო მე ლიც ერე ვან ში 
შედ გა, ”ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი სა” წარ მო მად გე
ნე ლი ნი ნო მო დე ბა ძე და ჰელ სინ კის მო ქა ლა ქე თა ასამ
ბ ლე ის სა ქარ თ ვე ლოს კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რეც ეს წ
რე ბო და. ფო რუ მი შვე დუ რი ორ გა ნი ზა ცია „კვინა ტილ 
კვი ნას“ მი ე რაა ორ გა ნი ზე ბუ ლი.

პრე მია ანაიტ ბაინდურის სახელს ატარებს. ის იყო 
სომეხი უფლებადამცველი, რომელსაც 1992 წელს, 
მიენიჭა ულოფ პალმეს სახელობის საერთაშორისო, 
პრესტიჟული პრემია მშვიდობის მშვენებლობის 
დარგში. ამ ჯილდოთი აღინიშნა მისი განსაკუთრებული 
წვლილი ყარაბაღის კონფლიქტის დროს ტყვეების 
გაცვლის შესახებ მოლაპარაკების პროცესში. 

ანაიტ ბაინდურის სახელობის პრემია, კავკასიის 
რეგიონში, მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე 
მომუშავე ახალგაზრდა ქალებს გადაეცემათ. პრემიის 
ლაურეტი ამ დრომდე, ცხრა ქალი გახდა.

ბო ლო პე რი ოდ ში, აფხა ზეთ ში გან ვი თა რე ბული 
პოლიტიკური კრიზისისა და დაძაბულობის ფონზე, 
„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“ სპე ცი ა ლუ რი მი მარ
თ ვა გა მო აქ ვეყ ნა, სა დაც მხა რე ებს  მშვი დო ბი ა ნი დი ა
ლო გის გზით, და ძა ბუ ლო ბის და უ ყოვ ნებ ლივ გან მუხ ტ
ვი სა კენ მო უ წო და.

 „გვაღელვებს, რომ სი ტუ ა ცი ის გამ წ ვა ვე ბის შემ თხ
ვე ვა ში, და ზა რალ დე ბა მშვი დო ბი ა ნი  მო სახ ლე ო ბა, 
გან სა კუთ რე ბით, ქა ლე ბი და ბავ შ ვე ბი. გა მოვ ხა ტავთ 
სო ლი და რო ბას აფხა ზეთ ში მცხოვ რე ბი ქა ლე ბი სად მი 
და ვი მე დოვ ნებთ, რომ მხა რე ე ბი გა მო ჩე ნენ კე თილ გო
ნი ე რე ბას და არ და უშ ვე ბენ კონ ფ ლიქ ტ სა და ძა ლა დო

ბას. მო ვუ წო დებთ სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბას, გან
სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა გა მო ი ჩი ნოს აფხა ზეთ ში 
მიმ დი ან რე მოვ ლე ნე ბის მი მართ, რა თა მოვ ლე ნე ბი და
ძა ბუ ლო ბი სა და გარ თუ ლე ბე ბის გა რე შე გან ვი თარ დეს“, 
– აღ ნიშ ნუ ლია გან ცხა დე ბა ში.

პრო ექტ „ქალები, რო გორც აქ ტო რე ბი ცვლი ლე ბე ბი სა 
და გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის“ ერთერთ კომ პო ნენ ტი სამ შ ვი
დო ბო პრო ცე სებ ში ქა ლე ბის აქ ტი უ რი ჩარ თ ვა ა. ამ მიზ
ნით, ნე იტ რა ლურ ტე რი ტო რი ა ზე გა ი მარ თე ბა ორ მ ხ რი
ვი შეხ ვედ რე ბი კონ ფ ლიქ ტურ რე გი ო ნებ ში მცხოვ რებ 
ქა ლებ თან, რაც სა ხალ ხო დიპ ლო მა ტი ის გან ვი თა რე ბა სა 
და ნდო ბის აღ დ გე ნას შე უწყობს ხელს. 

მე გი ბი ბი ლუ რი - პრე მი ის  
”ახალგაზრდა ქა ლე ბი - 
მშვი დო ბის მშე ნებ ლე ბი 
კავ კა სი ა ში” ლა უ რე ა ტი 
გახ და

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ მი მარ თ ვა 
აფხა ზეთ ში სი ტუ ა ცი ის მშვი დო ბი ა ნად  
გან მუხ ტ ვის მოთხოვ ნით
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ივ ნის ში, ბრი უ სელ ში, ნა ტოს ეგი დით შედ გა სა მო
ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის კონ სულ ტა ცი ე ბი ევ რო ატ ლან
ტი კუ რი პარ ტ ნი ო რო ბის პო ლი ტი კის იმ პ ლი მენ ტა ცი ის 
შე სა ხებ, რო მე ლიც ქა ლე ბის, მშვი დო ბი სა და უსაფ რ
თხო ე ბის პო ლი ტი კას შე ე ხე ბო და. ბრი უ სელ ში გენ დე
რის ექ ს პერ ტე ბი სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნი დან იყ ვ ნენ ჩა მო სუ
ლე ბი. ღო ნის ძი ე ბა ნა ტოს გენ დე რუ ლი მრჩევ ლის, მა რი 
სკა რეს მი ე რი იყო მოწყო ბი ლი. მას ში „ქალთა სა ინ ფორ
მა ციო ცენ ტ რი დან“, მა მუ კა გა ჩე ჩი ლა ძე მო ნა წი ლე ობ და. 

სა მუ შაო შეხ ვედ რის მი ზა ნი, ნა ტო გენ დე რუ ლი პო
ლი ტი კის სა მოქ მე დო გეგ მი სათ ვის, რე კო მენ და ცი ა თა 
პა კე ტის შე მუ შა ვე ბას წარ მო ად გენ და. ერ თ დღი ა ნი სა

მუ შაო შეხ ვედ რი სას გენ დე რის ექ ს პერ ტე ბის მი ერ მი
ღე ბულ დო კუ მენ ტ ში, ძი რი თა დი აქ ცენ ტე ბი გა კეთ და 
ისეთ  სა კითხებ ზე, რო გო რე ბი ცაა ნა ტოს წევ რ თა რე გუ
ლა რუ ლი შეხ ვედ რე ბი სა და ქა ლე ბის, მშვი დო ბი სა და 
უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხებ ზე მსჯე ლო ბა, ასე ვე პე რი ო
დუ ლი კონ სულ ტა ცი ე ბი CSOსთან, სექ სუ ა ლუ რი და 
ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის აღ მოფხ ვ რის სა კითხებ ზე მუ შა
ო ბა, გენ დე რუ ლი აუდი ტი და სხვა. 

რე კო მენ და ცი ე ბის დო კუ მენ ტი უკ ვე გა და ეგ ზავ ნა სა
მუ შაო ჯგუფს და მი სი გან ხილ ვა უახ ლო ეს პე რი ოდ ში 
მოხ დე ბა. 

„გენდერი და სა    ზო    გა    დო   ე    ბა“ გა    და    ცე    მა    თა ციკ       ლი   ა, 
რო    მელ       საც „ქალთა სა   ინ       ფორ       მა    ციო ცენ       ტ       რი“, სხვა    დას       ხ      
ვა პრო   ექ       ტ       ში ახორ       ცი   ე    ლებს. გა    და    ცე    მა, რო    მე    ლიც ქალ       თა 
მი    მართ ძა    ლა    დო    ბის აღ       მოფხ       ვ       რის, მა    თი პო    ლი    ტი    კუ    რი 
და ეკო    ნო    მი    კუ    რი გაძ       ლი   ე    რე    ბის, ად       ვო    კა    ტი    რე    ბის, მშვი   
დო    ბი    სა თუ ცნო    ბი   ე    რე    ბის ამაღ       ლე    ბის სა    კითხებს ეხე    ბა, 
რა    დი   ო    სა და ტე    ლე    ვი    ზი   ე    ბის სა    შუ   ა    ლე    ბით მზად       დე    ბა. 

ამ   ჟა  მად, ტე  ლე  გა  და  ცე  მე  ბი გა  და  ცე  მა გა  დის თე  ლა 
ვის, გო  რის, ბორ   ჯო  მის, ქუ  თა  ი  სის ტე  ლე  ვი  ზი  ე  ბის ეთე 
რით. „ქალთა სა  ინ   ფორ   მა  ციო ცენ   ტ   რი“ გა  და  ცე  მის მომ  
ზა  დე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბით, აქ   ტი  ურ მო  ლა  პა  რა  კე  ბას 
აწარ   მო  ებ   და სა  ზო  გა  დო  ებ   რივ მა  უწყე  ბელ   თან, თუმ   ცა, 
სა  ბო  ლო  ოდ, თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბა ვერ შედ   გა. აღ   სა  ნიშ   ნა 
ვი  ა, რომ USAIDისა და ევ   რო  კავ   ში  რის მი  ერ მხარ   და 
ჭე  რი  ლი პრო  ექ   ტე  ბის ფარ   გ   ლებ   ში, გა  და  ცე  მა  თა ციკ   ლი, 
„გენდერი და სა  ზო  გა  დო  ე  ბა“ პირ   ვე  ლად და  ი  ნერ   გა კა 
ხე  თის რე  გი  ონ   ში. გა  და  ცე  მა თე  ლა  ვის ტე  ლე  კომ   პა  ნია 
„თანამგზავრის“ ბა  ზა  ზე მზად   დე  ბა და გა  და  ი  ცე  მა. 

„გენდერი და სა    ზო    გა    დო   ე    ბა“ რა    დიო „შოკოლადის“, 
„ძველი ქა    ლა    ქის“, „ჰერეთისა“ და „ათინათის“ ეთერ       ში 
გა    დის. რა    დი   ო    გა    და    ცე    მა    თა ციკ       ლი მზად       დე    ბა პრო   ექ       ტის 

„ქალები, რო    გორც აქ       ტო    რე    ბი ცვლი    ლე    ბე    ბი    სა და გაძ       ლი  
ე    რე    ბი    სათ       ვის“ ფარ       გ       ლებ       ში.

„ქალთა სა   ინ       ფორ       მა    ციო ცენ       ტ       რი“ აქ       ტი   უ    რად თა    ნამ      
შ       რომ       ლობს რა    დიო „თავისუფლებასთან“. რა    დი   ომ წა   
მო   იწყო პრო   ექ       ტი „გენდერული ამ       ბე    ბი“, რო    მელ       შიც 
ორ       გა    ნი    ზა    ცი   ის წარ       მო    მად       გენ       ლე    ბი აქ       ტი   უ    რად იღე    ბენ 
მო    ნა    წი    ლე   ო    ბას. „WIC”ს თა    ნამ       შ       რომ       ლო    ბა ასე    ვე ჟურ      
ნალ „ლიბერალთან“ აკავ       ში    რებს, სა    დაც სხვა    დას       ხ       ვა გენ      
დე    რულ, თე    მა    ზე (ქალთა პო    ლი    ტი    კუ    რი მო    ნა    წი    ლე   ო    ბა, 
ოჯახ       ში ძა    ლა    დო    ბა, გენ       დე    რუ    ლი მე   ინ       ს       ტ       რი    მინ       გი), ხში   
რად იწე    რე    ბა სტა    ტი   ე    ბი. 

„ქალთა სა   ინ       ფორ       მა    ციო ცენტრს“ ასე    ვე მჭიდ       რო ურ      
თი   ერ       თო    ბა აქვს პორ       ტალ GENDER.GEსთან, რომ       ლის 
გა    და    ცე    მებ       შიც ორ       გა    ნი    ზა    ცი   ის წარ       მო    მად       გენ       ლე    ბი აქ       ტი  
უ    რად მო    ნა    წი    ლე   ო    ბენ. 

ჯამ       ში, ორ       გა    ნი    ზა    ცია თა    ნამ       შ       რომ       ლობს 13 რე    გი   ო    ნულ 
და ცენ       ტ       რა    ლურ მა   უწყე    ბელ       თან, 5 რა    დი   ოს       თან, სა   ინ      
ფორ       მა    ციო სა   ა    გენ       ტო   ებ       სა და მე    დი   ა    პორ       ტა    ლებ       თან. 

მე დი ა ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბა ასე ვე 
ხორ ცი ელ დე ბა OXFAMისა და UN WOMENის მხარ და
ჭე რი ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ შიც.

რე კო მენ და ცი ე ბი NATO-ს გენ დე რუ ლი  
პო ლი ტი კის გა სა ტა რებ ლად

ტე ლე და რა დი ო გა და ცე მა თა ციკ ლი   
„გენდერი და სა ზო გა დო ე ბა“

სა ინ ფორ მა ციო მი მარ თუ ლე ბა
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სამ   ხ   რეთ კავ   კა  სი  ის სა  ინ   ფორ   მა  ციო გენ   დე  რუ  ლი 
ქსე  ლი, 2002 წლი  დან მოქ   მე  დებს. სა  ი  ტი სა  მე  ნო  ვა  ნია 
(ქართული, რუ  სუ  ლი, ინ   გ   ლი  სუ  რი)  და სამ   ხ   რეთ კავ  
კა  სი  ა  ში გენ   დერ   ულ თემატიკაზე ორიენტირებულ ერ  
თა  დერთ პორ   ტალს წარ   მო  ად   გენს. ის ყო  ველ   დღი  უ  რად 
ახლდება. აქვე მოქმედებს რუბრიკა “ბიბლიოთეკა” 
სადაც იდება საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტები, 
რომლებიც გენდერულ თანასწორობასა და ქალთა 
უფლებებს ეხება. 

გვერდს, თვე  ში, სა  შუ  ა  ლოდ, 12 ათა  სი მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი 
ჰყავს. აქ ქვეყ   ნ   დე  ბა ინ   ფორ   მა  ცია გენდერულ საკითხებსა 
და ქალთა უფლებებზე. 

პორტალი დაკავშირებულია “ქალთა საინფორმაციო 
ცენტრის” ფე  ის   ბუ  ქის გვერ   დთან. ამ დრო  ი  სათ   ვის მას 3 
ათა  სამ   დე მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი ჰყავს, სტა  ტი  ებ   ზე  მკითხ   ვე 
ლამ   დე მიღ   წე  ვის მაჩ   ვე  ნე  ბე  ლი საკ   მა  ოდ მა  ღა  ლი  ა. 

პორტალზე გან       თავ       სე    ბუ    ლია გან       ყო    ფი    ლე    ბა „ექსკლუ 
ზი ვი“, სა    დაც უშუ   ა    ლოდ ორ       გა    ნი    ზა    ცი   ის მი   ერ მომ      
ზა    დე    ბუ    ლი სი   უ    ჟე    ტე    ბი და მა    სა    ლე    ბი იდე    ბა. თე    მე    ბი, 
ძი    რი    თა    დად, შე   ე    ხე    ბა ეთ       ნი    კუ    რი და რე    ლი    გი   უ    რი უმ      
ცი    რე    სო    ბე    ბის უფ       ლე    ბე    ბის დაც       ვას, მოწყ       ვ       ლად ქალ       თა 
ჯგუ    ფე    ბის პრობ       ლე    მებს (მარტოხელა დე დებს, სო ცი ა
ლუ რად და უც ველ ქა ლებს, ახალ გაზ რ დებს, დევ ნი ლებს 
და სხვა), ოჯახ       ში ძა    ლა    დო    ბას, გენ       დე    რუ    ლი თა    ნას       წო   

რო    ბის იმ       პ       ლი    მენ       ტა    ცი   ას, ქალ       თა შრო    მით უფ       ლე    ბებს, 
უმ       ცი    რე    სო    ბა    თა უფ       ლე    ბე    ბის დაც       ვას, ქალ       თა პო    ლი    ტი   
კურ მო    ნა    წი    ლე   ო    ბას, ქალ       თა სა    კითხებ       ზე მო    მუ    შა    ვე არა   
სამ       თავ       რო    ბო    თა საქ       მი   ა    ნო    ბის წა    მო    წე    ვას, დო    ნო    რი და 
სა   ერ       თა    შო    რი    სო ორ       გა    ნი    ზა    ცი   ე    ბის პო    ლი    ტი    კას, „ქალთა 
სა   ინ       ფორ       მა    ციო ცენ       ტ       რის“ აქ       ტი    ვო    ბას, სხვა    დას       ხ       ვა პრო  
ექ       ტე    ბის ფარ       გ       ლებ       ში ჩა    ტა    რე    ბუ    ლი ღო    ნის       ძი   ე    ბე    ბის გა   
შუ    ქე    ბას და სხვა. 

ვი  დეო და ტექ   ს   ტუ  ა  ლუ  რი მა  სა  ლე  ბი მო  ი  ცავს ყვე  ლა 
დო  ნეს: აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხე  ლი  სუფ  
ლე  ბას, სა  მო  ქა  ლა  ქო სექ   ტორს, სა  ერ   თა  შო  რი  სო ორ   გა  ნი 
ზა  ცი  ებ   სა და ბე  ნე  ფი  ცი  ა  რებს. 

პორ   ტალ   ზე, ყო  ველ   თ   ვი  უ  რად 910 ექ   ს   კ   ლუ  ზი  უ 
რი მა  სა  ლა ქვეყ   ნ   დე  ბა. სა  ი  ტის ში  და მთვლე  ლი  სა და 
სო  ცი  ა  ლუ  რი ქსე  ლე  ბის რე  ი  ტინ   გე  ბის თა  ნახ   მად, თი 
თო  ე  ულ მა  სა  ლას, 3000–მდე ნახ   ვამ   დე აქვს.  GINSC.
NET–ის მხარდაჭერას შვედური ორგანიზაცია “KVINNA 
TILL KVINNA” , “UN WOMEN”, USAID და “OXFAM” 
ახორციელებს.

სამხრეთ კავკასიის საინფორმაციო 
გენდერული ქსელი - GINSC.NET

გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ მხარ და ჭე რი
ლი პრო ექ ტის ”ქალები თა ნას წო რო ბის, მშვი დო ბი სა 
და გან ვი თა რე ბი სათ ვის” ფარ გ ლებ ში, ში და ქარ თ ლ ში 
რამ დე ნი მე აქ ტი ვო ბა მო ეწყო. მათ შო რის ჩა ტარ და ტრე
ნინ გე ბი, რომ ლე ბიც მიზ ნად ერ თი ფან ჯ რის პრინ ცი პის 
შეხ ვედ რე ბის მე თო დო ლო გი ით, შემ თხ ვე ვე ბის მომ წო
დებ ლებ თან ამ შემ თხ ვე ვე ბის დო კუ მენ ტა ცი ის შეს წავ
ლას და შე დე გე ბის მო ნი ტო რინგს ეხე ბო და. ტრე ნინ გებს 
პრო ექ ტის გუნ დ თან ერ თად, ში და ქარ თ ლ ში მოქ მე დი 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბიც 
ეს წ რე ბოდ ნენ. 

მსგავს ფორ მატ ში ორ გა ნი ზა ცი ამ სა კონ სულ ტა ციო 
შეხ ვედ რე ბიც გა მარ თა, რო მე ლიც დევ ნი ლი და კონ
ფ ლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის 
პრობ ლე მე ბის გან ხილ ვა სა და ად გილ ზე გა დაწყ ვე ტას 
ისა ხავ და მიზ ნად. ამ შეხ ვედ რებს ად გი ლობ რი ვი ხე
ლი სუფ ლე ბის, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო სა 
და სხვა შე სა ბა მი სი უწყე ბე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ეს წ
რე ბოდ ნენ. 

ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი ერ თი ფან ჯ რის პრინ
ციპს 2010 წლი დან იყე ნებს. ის ორ გა ნი ზა ცი ას დევ ნი ლი 
და კონ ფ ლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი პი რე ბის 
პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ში ეხ მა რე ბა. 

2014 წლის იან ვარ ივ ნი სის პე რი ოდ ში, გორ სა და 
კონ ფ ლიქ ტის პი რა სოფ ლებ ში მცხოვ რებ მო სახ ლე ო
ბა ში გა მო იკ ვე თა ისე თი პრობ ლე მე ბი, რო გო რე ბი ცაა 

უბი ნა ო ბა, მარ ტო ხე ლა დე დე ბის თ ვის სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის მოხ ს ნის საკითხი, სას წ რა ფო ოპე რა ცი ე ბის 
სა ჭი რო ე ბა და შე სა ბა მის უწყე ბებ თან მი მარ თ ვი ა ნო ბის 
პრობ ლე მა. ამას თან, საზღ ვ რის პი რა სოფ ლებს (ფლავი, 
არ ბო, ქორ და), შეზღუ დუ ლად მი ე წო დე ბა წყა ლი, აქვთ 
გამ რიცხ ვე ლი ა ნე ბის პრობ ლე მა, ეს ყვე ლა ფე რი კი და მა
ტე ბით სირ თუ ლე ებს უქ მ ნით. 

 სო ფელ ქორ დ ში გა მო იკ ვე თა სა ბავ შ ვო ბა ღის სა ჭი
რო ე ბა. ცენ ტ რი, სა დაც ბავ შ ვე ბი იმ ყო ფე ბი ან არ ატა რებს 
შე სა ბა მის სტა ტუსს და სა ჭი რო ებს სას წ რა ფო რე ა ბი ლი
ტა ცი ას. მი სი რე კონ ს ტ რუქ ცი ი სა და სტა ტუ სის მი ნი ჭე
ბის შემ თხ ვე ვა ში, სო ფელ არ ბოს მო სახ ლე ო ბაც ისარ გებ
ლებს. 

ყვე ლა ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლილ შემ თხ ვე ვა ზე, „ქალთა 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი“, აქ ტი უ რად მუ შა ობს და ად
ვო კა ტი რე ბის პრო ცე სი ,,ერთი ფანჯრის” პრონციპით 
ხორციელდება. 

ორ გა ნი ზა ცი ას, მიმ დი ნა რე წელს გა დაჭ რი ლი პრობ
ლე მის შე სა ხე ბაც აქვს მო ნა ცე მი. სა მეგ რე ლო ში, სო ფელ 
კოკ ში მცხოვ რებმ მა რი ნა ბუ კი ას ჰყავს შრო მი სუ უ ნა რო 
მე უღ ლე და სა მი მცი რეწ ლოვ ნი ბავ შ ვი, ცხოვ რობ და 
ავა რი ულ სახ ლ ში, რომ ლის სა ხუ რა ვიც და ზი ა ნე ბუ ლი 
იყო, წყა ლი ჩა მო დი ო და და ბავ შ ვე ბი ხში რად ცივ დე
ბოდ ნენ. ად ვო კა ტი რე ბის შე დე გად, DCRმ  ოჯახს და უ
ფი ნან სა კო ტე ჯის მშე ნებ ლო ბა, რის შე დე გა დაც, ოჯახს 
თავ შე საფ რის პრობ ლე მა მო ეხ ს ნე ბა.

ად ვო კა ტი რე ბა
შეხ ვედ რე ბი ”ერთი ფან ჯ რის პრინ ცი პით”
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პან კი სის ხე ო ბის სო ფელ ქვე მო ხა ლა წან ში, ქალ თა 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის ორ გა ნი ზე ბი თა და სა ქარ თ
ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კის მხარ და ჭე რით, ბიბ
ლი ო თე კა გა იხ ს ნა. ღო ნის ძი ე ბა პრო ექტ „გენდერულად 
სენ სი ტი უ რი ინ ფორ მა ცია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბი
სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში“ ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და. 

ბიბ ლი ო თე კის გახ ს ნის იდეა მას შემ დეგ გაჩ ნ და, რაც 
„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“, პან კი სის ხე ო ბა ში 
მცხოვ რებ ქა ლებ თან გა მარ თუ ლი ერთ–ერ თი სა კონ
სულ ტა ციო შეხ ვედ რი სას, ბიბ ლი ო თე კის არ სე ბო ბის 
სა ჭი რო ე ბა გა მოკ ვე თა. პან კი სელ მა ქა ლებ მა აღ ნიშ ნეს, 
რომ ბიბ ლი ო თე კით სარ გებ ლო ბი სათ ვის, ად გი ლობ
რი ვებს მე ზო ბელ სოფ ლებ ში წას ვ ლა ხში რად უხ დე ბო
დათ, გა ნათ ლე ბის, ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბი სა და ინ
ფორ მი რე ბუ ლო ბი სათ ვის კი სო ფელ ში მი სი არ სე ბო ბა 
აუცი ლე ბე ლი იყო. 

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ შუ ამ დ გომ ლო ბით, 

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ მი ერ, პან კი სის 
ხე ო ბა ში ჩა ტა რე ბუ ლი იური დი უ ლი კონ სულ ტა ცი ე ბი
სას, ბიბ ლი თე კის გარ და, ად გი ლობ რი ვი ქა ლე ბის მი
ერ, ერ თ ერთ მთა ვარ პრობ ლე მურ სა კითხად, სო ფელ 
ხა ლა წან ში ამ ბუ ლა ტო რი ის არარ სე ბო ბა და სა ხელ და. 
„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“, სა ქარ თ ვე ლოს შრო
მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის, ასე ვე, 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის 
სა მი ნის ტ რო სა და ახ მე ტის მუ ნი ცი პა ლი ტეტს, ფაქ ტი სა 
და მოთხოვ ნის შე სა ხებ, წე რი ლო ბით მი მარ თა. სა მი ნის
ტ რო ე ბის გან ცხა დე ბით, ამ ბუ ლა ტო რია ახ მე ტის მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ სა ქო ბი ა ნო ში შენ დე ბა, ად გი ლი 
ახ მე ტის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბის მი ერ იქ ნა შერ
ჩე უ ლი და რამ დე ნი მე სო ფელს მო ემ სა ხუ რე ბა.

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ მი ერ გა წე უ ლი ად
ვო კა ტი რე ბის შე დე გად, ხა ლაწ ნი სათ ვის გა მო ი ყო ერ თი 
ექი მი. ამ ჟა მად, ახ მე ტის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის გამ გე ო ბას
თან, ექი მი სათ ვის გა მო ყო ფი ლი სივ რ ცის გა რე მონ ტე ბის 
სა კითხი აქ ტი უ რად გა ნი ხი ლე ბა.  მო ლა პა რა კე ბე ბი მიმ
დი ნა რე ობს გამ გებ ლის მო ვა ლე ო ბის შემ ს რუ ლე ბელ, კა
ხა ბერ დო ლი ძეს თან. 

აქ ტო ვო ბა ევროკავშირისა და KVINNA TILL KVIN
NAS მხარდაჭერილი პრო ექ ტე ბის, „თემთა მო ბი ლი ზე
ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო, კულ ტუ რუ ლი და სპორ ტუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის გზით, ქალ თა წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი 
ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და აღ მოფხ ვ რი სათ ვის“  და“
გენ დე რუ ლად სენ სი ტი უ რი ინ ფორ მა ცია გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში“ ფარ გ ლებ ში შედ
გა.

ბიბ ლი ო თე კა ქვე მო ხა ლა წან ში

ამ ბუ ლა ტო რია სო ფელ ხა ლა წან ში

სო ფელ ქვე მო ხა ლაწ ნის გამ გე ო ბის შე ნო ბა ში, გა მო ი ყო, 
გა რე მონ ტ და და აღი ჭურ ვა შე სა ბა მი სი ფარ თი. ორ გა ნი
ზა ცია ეროვ ნულ  ბიბ ლი ო თე კა საც და უ კავ შირ და, რო
მელ მაც სო ფელს სა ჩუქ რად ხუ თა სამ დე წიგ ნი გა დას ცა. 

ბიბ ლი ო თე კის გახ ს ნის პრო ცესს, ად გი ლობ რი ვი ხე
ლი სუფ ლე ბი დან ეს წ რე ბოდ ნენ. მათ შო რის იყო რწმუ
ნე ბუ ლი და ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის მრჩე
ვე ლი გენ დე რის სა კითხებ ში. რო გორც რწმუ ნე ბულ მა 
გა ნაცხა და, უახ ლო ეს მო მა ვალ ში, სოფ ლის თვით მ მარ
თ ვე ლო ბა, ბიბ ლი ო თე კის კომ პი უ ტე რი ზა ცი ა სა და ინ
ტერ ნე ტი ზა ცი ა ზეც და იწყებს  მუ შა ობს, რის შე დე გა დაც 
ხა ლაწ ნის მაცხოვ რებ ლებს, ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის სა
შუ ა ლე ბა ვებ–გვერ დე ბის დახ მა რე ბი თაც შე ეძ ლე ბათ. 

ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი, ბიბ ლი ო თე კის ბა ზის 
გა სამ დიდ რებ ლად, სხვა დას ხ ვა გა მომ ცემ ლო ბებ თა ნაც 
აპი რებს მუ შა ო ბის დაწყე ბას. 
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პან კი სის ხე ო ბა ში საკ მა ოდ პრობ ლე მუ რია პი რა დი 
დო კუ მენ ტა ცი ის მო წეს რი გე ბა და მო ქა ლა ქე ო ბის სა
კითხი, რაც იქ მცხოვ რე ბი ბავ შ ვე ბის თ ვი საც სირ თუ ლეს 
წარ მო ად გენს. რამ დე ნი მე მათ განს, სა ა ტეს ტა ტო გა მოც
დე ბის ჩა ბა რე ბას თან და კავ ში რე ბით, პრობ ლე მა ექ მ ნე
ბო და.

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ იურის ტი ად გი
ლობ რი ვი სკო ლის დი რექ ტორ სა და გა ნათ ლე ბი სა და 

მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს და უ კავ შირ და და არ სე ბუ
ლი ვი თა რე ბის შე სა ხებ, ინ ფორ მა ცია მი ა წო და. შე დე
გად, და მამ თავ რე ბე ლი კლა სის მოს წავ ლე ებ მა, უპ რობ
ლე მოდ შეძ ლეს სა ა ტეს ტა ტო გა მოც დებ ში მო ნა წი ლე ო ბა 
და შე სა ბა მი სი ქუ ლე ბის მი ღე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პი
რად დო კუ მენ ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მის შე
სა ხებ, ინ ფორ მა ცია სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ველ
საც მი ე წო და.

პირადი დოკუმენტაციის პრობლემა პანკისში

„ქალები, როგორც აქტორები 
ცვლილებებისა და გაძლიერებისათვის“

”ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი”, USAIDის მხარ და
ჭე რით, ფონდ ”ტასოსთან”, ახალ გაზ რ და ეკო ნო მის ტ თა 
ასო ცი ა ცი ას თან, გალ ში მოქ მედ არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცი ა სა და ”ომისა და მშვი დო ბის გა შუ ქე ბის ინ ს
ტი ტუტ თან” ერ თად, ახორ ცი ე ლებს პრო ექტს ”ქალები, 
რო გორც აქ ტო რე ბი ცვლი ლე ბე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბი
სათ ვის”. პრო ექ ტი მიზ ნად ისა ხავს სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში 
ახალ გაზ რ და გო გო ნა თა და ქალ თა პო ლი ტი კუ რი ეკო
ნო მი კუ რი, სამ შ ვი დო ბო და კონ ფ ლიქ ტის პრე ვენ ცი ის 
პრო ცე სებ ში სრუ ლი მო ნა წი ლე ო ბის მხა და ჭე რას,  ასე ვე 
თემ თა მო ბი ლი ზე ბის გზით ქალ თა სო ცი ა ლურ ე კო ნო
მი კურ გაძ ლი ე რე ბა სა და ად გი ლობ რი ვი სა ჭი რო ე ბე ბის 
კვლე ვას. 

პრო ექ ტის პრე ზენ ტა ცია 2014 წლის 29 აპ რილს, სას
ტუმ რო „თბილისი მე რი ოტ ში“ გა ი მარ თა. პრე ზენ ტა ცი ას 
სა კა ნონ მ დებ ლო და აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის, 
სა ერ თა შო რი სო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის, ბიზ ნე სის, აკა დე მი უ რი წრე
ე ბი ს, ცესკოს, სახალხო დამცველის ოფისისა და მე დი ის 
წარ მო მად გენ ლე ბი ეს წ რე ბოდ ნენ. 

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი ხელს შე უწყობს ქალ თა პა სი უ
რი მიმ ღე ბი დან აქ ტი ურ აგენ ტე ბად ჩა მო ყა ლი ბე ბას.  

ღო ნის ძი ე ბას USAID–ის მი სი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი სა
ქარ თ ვე ლო ში, სტე ფან ჰე ი კე ნიც ეს წ რე ბო და. მან კი დევ 
ერ თხელ აღ ნიშ ნა, რომ მი სი ა, სა ქარ თ ვე ლოს მდგრა დი 
დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე ბი სათ ვის, მხარს უჭერს 
გენ დე რულ თა ნას წო რო ბა სა და ქალ თა გაძ ლი ე რე ბას. 
ასე ვე, კვო ტი რე ბის სის ტე მის შე მო ღე ბას ად გი ლობ რივ 
და სამ თავ რო ბო დო ნე ზე.  

პრო ექ ტის პარ ტ ნი ორ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, დამ ს წ რე
ებს ძი რი თა დი მიზ ნე ბი, და გეგ მი ლი აქ ტი ვო ბე ბი და 
ღო ნის ძი ე ბე ბი გა აც ნეს. შეხ ვედ რა ზე სიტყ ვით გა მო ვი
და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს წევ რი, გუ გუ ლი 

მაღ რა ძე, რო მელ მაც იმ გა მოწ ვე ვებ სა და სირ თუ ლე ებ
ზე ისა უბ რა, რომ ლე ბიც პო ლი ტი კა ში ჩარ თულ ქა ლებს 
აქვთ. პრე ზენ ტა ცი ა ზე სა ხალ ხო დამ ც ვე ლიც იმ ყო ფე ბო
და. უჩა ნა ნუ აშ ვილ მა ომ ბუდ ს მე ნის ან გა რი შის იმ ნა
წილ ზე გა ა მახ ვი ლა ყუ რადღე ბა, რო მე ლიც გენ დე რულ 
სა კითხებს ეხე ბა. 

პრე ზენ ტა ცი ა ზე ქალ თა პო ლი ტი კა ში ჩარ თუ ლო ბა სა 
და მათ როლ ზე, იუს ტი ცი ის მი ნის ტ რის მო ად გი ლემ, 
მი ხე ილ სარ ჯ ვე ლა ძე მაც ისა უბ რა. შეხ ვედ რის შემ დეგ, 
უწყე ბამ სა ჯა რო სივ რ ცე ში კი დევ ერ თხელ და ა ფიქ სი
რა, რომ ქალ თა პო ლი ტი კურ და სა ზო გა დო ებ რივ აქ ტი
ვო ბას უწყობს ხელს. მსგავს თე მებ ზე გა ა მახ ვი ლეს ყუ
რადღე ბა ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან იძუ ლე ბით 
გა და ად გი ლე ბულ პირ თა, ლტოლ ვილ თა და გან სახ ლე
ბის სა მი ნის ტ როს წარ მო მად გე ნელ მა, მა რი ნე ფოჩხუ ამ, 
შე რი გე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო თა ნას წო რო ბის მი ნის ტ რის 
მო ად გი ლემ, ქე თი ცი ხე ლაშ ვილ მა და ცენ ტ რა ლუ რი 
სა არ ჩევ ნო კო მი სი ის თავ მ ჯ დო მა რემ, თა მარ ჟვა ნი ამ. 
მათ ასე ვე ისა უბ რეს იმ აქ ტი ვო ბებ ზე, რომ ლებ საც სა ხე
ლი სუფ ლე ბო უწყე ბე ბი, გენ დე რუ ლი მე ინ ს ტ რი მინ გის 
კუთხით ახორ ცი ე ლე ბენ. 

ახალი პროექტები
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„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“ ბრი ტა ნულ საქ
ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცია „ოქსფამთან“ ერ თად, და
იწყო პრო ექ ტის,  „გენდერული სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ხელ შეწყო ბა ქალ თა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბის გაძ
ლი ე რე ბის გზით“ მე ო რე ეტა პის გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

პრო ექ ტის მი ზა ნი ა, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
კუთხით, მხა რი და უ ჭი როს ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ
მის გაძ ლი ე რე ბას ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო
ბის დო ნე ზე. ასე ვე ხე ლი შე უწყოს კო ა ლი ცი ის „ქალთა 
პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბი სათ ვის“ გან ვი თა რე ბა სა და 
გაძ ლი ე რე ბას. 

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში და გეგ მი ლია ად გი ლობ რი ვი 

თვით მ მარ თ ვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის ცნო ბი ე რე
ბის ამარ ლე ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბი სა და ინ ს
ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მის მი მარ თუ ლე ბით. ასე ვე მუნ
ცუ პა ლი ტე ტებს შო რის კო ორ დი ნი რე ბუ ლი მუ შა ო ბის 
ხელ შეწყო ბა და მხარ და ჭე რა. 

ამას გარ და, პრო ექ ტი, სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით, ად
გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის კა ნონ მ დებ ლო ბის 
კვლე ვას ით ვა ლის წი ნებს. მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის ანა
ლი ზი კი სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზის გა უმ
ჯო ბე სე ბას შე უწყობს ხელს.

პრო ექ ტი ერ თ წ ლი ა ნია და სტარ ტი 2014 წლის ივ ნი
სი დან აიღო. 

ფო ტო#2 ნიუ–იორ კი, 2014 წე ლი, 10–21 მარ ტი. ქალ
თა სა კითხე ბით და ინ ტერ სე ბუ ლი მსოფ ლიო სა ზო
გა დო ე ბა ყუ რადღე ბით აკ ვირ დე ბა მოვ ლე ნებს და იმ 
სა ბო ლოო დას კ ვ ნებს ელო დე ბა, რო მელ საც ქალ თა სტა
ტუ სის 58–ე სე სია გა მო აქ ვეყ ნებს. სწო რედ ეს დას კ ვ ნე ბი 
გან საზღ ვ რავს ქალ თა მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის 
ახალ კურსს. 

სე სი ის მთა ვარ თე მას, ათას წ ლე უ ლის გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნე ბი, გა მოწ ვე ვე ბი და 2015 წლის პოსტ–დღის წეს
რი გის მომ ზა დე ბა წარ მო ად გენს. გა ე როს წევ რი სა ხელ
მ წი ფო ე ბი, ორ გა ნი ზა ცი ის სა ა გენ ტო ე ბი და „ეკოსოკის“ 
სტა ტუ სის მქო ნე, აკ რე დი ტი რე ბუ ლი არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, პროგ რეს სა და მსოფ ლიო მას შ ტა ბით 
არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ ზე მსჯე ლო ბენ. 

2015 წელს, პე კინ ში გა მარ თულ ქალ თა მსოფ ლიო 
კონ ფე რენ ცი ი დან ოცი წე ლი შეს რულ დე ბა, სა დაც, ქალ
თა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ
ნით, პე კი ნის დეკ ლა რა ცია და სა მოქ მე დო გეგ მა შე
მუ შავ და. დო კუ მენ ტი, მოგ ვი ა ნე ბით, ქალთა მიმართ 
დისკრიმინაციისყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ 
კონვენციასთან ერთად, ქალ თა შე საძ ლებ ლო ბის გაძ
ლი ე რე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მი საღ წე
ვად, ერ თ გ ვა რი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო გახ და. შე იძ ლე ბა 
ვთქვათ, რომ 10–21 მარ ტის კონ ფე რენ ცი ა, ერ თ გ ვა რი შე

მა ჯა მე ბე ლი, წი ნა მო სამ ზა დე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბა ა, სა დაც 
მო ნა წი ლე ებ მა არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი და ის საქ მე ე ბი 
გა ნი ხი ლეს, რო მე ლიც ქალ თა მსოფ ლიო კონ ფე რენ ცი
ამ დეა გა სა კე თე ბე ლი. 2015 წე ლი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 
წე ლია – სა ხელ მ წი ფო ებს გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 
რე ზო ლუ ცი ა, #1325–ის შეს რუ ლე ბის ან გა რი შის წარ დ
გე ნა მო უ წევთ. 

ათას წ ლე უ ლის გან ვი თა რე ბის გეგ მის მი საღ წე ვად, 
რვა მი ზა ნია და სა ხუ ლი. სე სი ა ზე, გა ე როს წევ რ მა სა
ხელ მ წი ფო ებ მა, მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბის პრო ცე სი და 
არ სე ბუ ლი შე დე გე ბი გა ნი ხი ლეს. აქ ცენ ტი იმ გა მოწ ვე
ვებ სა და მიღ წე ვებ ზე გა კეთ და, რო მე ლიც  გო გო ნებ სა 
და ქა ლებ თან მი მარ თე ბით დგას. სე სი ის მო ა წი ლე ებს 
ჰქონ დათ უნი კა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბა, დას წ რე ბოდ ნენ 
შეხ ვედ რებს, გა ე ზი ა რე ბი ნათ უცხო ე ლი კო ლე გე ბის გა
მოც დი ლე ბა, წა რედ გი ნათ სა კუ თა რი ქვეყ ნის მიღ წე ვე ბი 

„გენდერული სა მარ თ ლი ა ნო ბის ხელ შეწყო ბა 
ქალ თა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბის გაძ ლი ე რე ბის გზით“

„გენდერული ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მი 
და ქალ თა კო ა ლი ცი ა“ 

გაეროს ქალთა 
სტატუსის 58-ე სესია - 
შეჯამება და შედეგები 

ელენერუსეცკაია
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და არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა, და ე სა ხათ ახა ლი პერ ს პექ ტი
ვე ბი.

აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბა, ქვეყ ნე ბის ტრა დი ცი ულ–
კულ ტუ რუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი და პრობ ლე მა თა გან
ს ხ ვა ვე ბუ ლი კუთხე ე ბი, კონ ფე რენ ცი ა ში მო ნა წი ლე ო ბას 
უფ რო სა ინ ტე რე სოს ხდი და. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
მას შ ტა ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ყვე ლა ღო ნის ძი ე ბა ზე 
დას წ რე ბა შე უძ ლე ბე ლი იყო, თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო
გი ებ მა მოგ ვ ცა სა შუ ა ლე ბა, მოვ ლე ნებს არ ჩა მოვ რ ჩე ნო
დით, მუდ მი ვად ვყო ფი ლი ყა ვით საქ მის კურ ს ში, თუ რა 
ხდე ბო და ამა თუ იმ გვერ დით ღო ნის ძი ე ბა ზე, მოგ ვეს
მი ნა ოფი ცი ა ლუ რი მოხ სე ნე ბე ბი და სა კუ თა რი მო საზ
რე ბე ბი თუ რე კო მენ და ცი ე ბი გაგ ვე ზი ა რე ბი ნა სხვე ბი
სათ ვის. 

კონ ფე რენ ცი ის მსვლე ლო ბი სას ყვე ლა ეროვ ნე ბის ქა
ლი სათ ვის პრი ო რი ტე ტუ ლი და სა ჭირ ბო რო ტო ძი რი
თა დი სა კითხე ბი გა მო იკ ვე თა. აქ ვე აღი ნიშ ნა, რომ ქალ
თა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, 
მრა ვალ მ ხ რი ვი მიდ გო მა და გენ დე რუ ლი მე ინ ს ტ რი მინ
გი აუცი ლე ბე ლი ა. მათ ზე ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა, 
პოსტ აჯენ და ში აუცი ლე ბე ლი ა. 

დღეს ქა ლე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე 
დგა ნან. ჩვენს ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში, ასე საგ რ ძ
ნო ბი პროგ რე სის მი უ ხე და ვად, პო ზი ტი ურ ცვლი ლე
ბებს მი ლი ო ნო ბით ქა ლი სა ჭი რო ებს. ათას წ ლე უ ლის 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნებ ში არ არის ასა ხუ ლი გენ დე რუ ლი 
გან ზო მი ლე ბის ისე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი, რო
გო რე ბი ცაა ქალ თა აუნაზღა უ რე ბე ლი შრო მა, ქალ თა და 
გო გო ნა თა მი მართ ძა ლა დო ბა, სექ სუ ა ლუ რი და რეპ რო
დუქ ცი უ ლი უფ ლე ბე ბი, ქალ თა ხელ მი საწ ვ დო მო ბა აქ
ტი ვებ ზე, გენ დე რუ ლი ხარ ვე ზი შრო მის ანაზღა უ რე ბა სა 
თუ ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
ყვე ლა დო ნე ზე. ასე ვე დის კ რი მი ნა ცი უ ლი სო ცი ა ლუ რი 
ნორ მე ბი და პრაქ ტი კა. კონ ფე რენ ცი ა ზე არა ერ თ გ ზის 
აღი ნიშ ნა, რომ ქალ თა და გო გო ნა თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
სრუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფი სა და უკე თე სი შე დე გის მი
საღ წე ვად, სა კითხე ბის გან ხილ ვი სას ეკო ნო მი კუ რი კრი
ზი სი, არ სე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბი თუ გა რე მო ე ბე ბი უნ და 
იყოს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 

მო ნა წი ლე ე ბი შე თან ხ მ დ ნენ, რომ მდგრა დი გან ვი
თა რე ბი სათ ვის მხო ლოდ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი
ე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის ძა ლის ხ მე ვა არ არის 
საკ მა რი სი. აუცი ლე ბე ლი ა, სა ხელ მ წი ფო ებ მა პო ლი ტი
კუ რი ნე ბა გა მო ი ჩი ნონ და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
სა კითხებ ში, მე ტი ინ ვეს ტი ცია ჩა დონ. სა ჭი რო ა, ყვე ლა 
ხე ლი სუფ ლე ბამ გა აც ნო ბი ე როს, რომ გენ დე რუ ლი თა
ნას წო რო ბა მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე
ლი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა. 

სხვა დას ხ ვა სე სი ის ფარ გ ლებ ში, კონ ფე რენ ცი ის მო ნა
წი ლე ე ბი, თით ქ მის, ყვე ლა მნიშ ვ ნე ლო ვან თე მას შე ეხ
ნენ. ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა, სხვა დას ხ ვა რე სურ სებ
ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რ და 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ყვე ლა დო ნე ზე.. ეს არას რუ

ლი ჩა მო ნათ ვა ლია იმ სა კითხე ბი სა, რო მელ თა გარ შე
მოც დე ბა ტე ბი იმარ თე ბო და. 

გა ე როს ქალ თა სტა ტუ სის 58–ე სე სი ა ზე, აღ მო სავ
ლეთ–და სავ ლეთ ქალ თა ქსე ლი, წელს სა ქარ თ ვე ლო დან 
მის მა წევ რ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ, „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რ მა“ წარ მო ად გი ნა, რომ ლის წევ რე ბიც აქ ტი უ რად 
მო ნა წი ლე ობ დ ნენ სე სი ებ სა და გვერ დით ღო ნის ძი ე
ბებ ზე. ერთ–ერთ ასეთ შეხ ვედ რა ზე, რო მე ლიც „ქალთა 
გლო ბა ლუ რი ფონ დის“ მი ერ იყო ორ გა ნი ზე ბუ ლი, დამ
ს წ რე ებ მა „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ მოხ სე ნე ბაც 
მო ის მი ნეს. ღო ნის ძი ე ბა ზე მოხ სე ნე ბე ბი სამ ხ რეთ კავ
კა სი ის, ჩრდი ლო ეთ კავ კა სი ის / რუ სე თის და შუა აზი ის 
წარ მო მად გენ ლებ მაც გა ა კე თეს. შეხ ვედ რის ფარ გ ლებ
ში მო ნა წი ლე ებ მა ქვეყ ნე ბის გა მოწ ვე ვებ ზე, არა სამ თავ
რო ბო სექ ტო რის ქმე დე ბებ სა და და სა ხულ გეგ მებ ზე 
ისა უბ რეს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ორ გა ნი ზა ცი ებს, 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი კულ ტუ რე ბი დან გა მომ დი ნა რე, გან ს ხ
ვა ვე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი და მუ შა ო ბის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
გა მოც დი ლე ბა აქვთ, ისე თი სა ერ თო პრობ ლე მე ბიც გა
მო იკ ვე თა, რო გო რე ბი ცაა ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა, 
რე ლი გი უ რი და ნა ცი ო ნა ლუ რი ექ ს ტ რე მიზ მი, არა ტო
ლე რან ტუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა ქალ თა მოძ რა ო ბი
სა და ფე მი ნიზ მის ღი რე ბუ ლე ბე ბი სად მი, არ სე ბუ ლი 
კონ ფ ლიქ ტე ბის ნე გა ტი უ რი ასახ ვა ქალ თა მდგო მა რე
ო ბა ზე, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში და ბა ლი 
მო ნა წი ლე ო ბა და სხვა. მო ნა წი ლე ებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ 
აუცი ლე ბე ლია პარ ტ ნი ო რუ ლი ქსე ლე ბის გან ვი თა რე ბა, 
თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა, პრო ცე სებ
ში ახალ გაზ რ დე ბის ჩარ თ ვა და ადა მი ა ნუ რი თუ ფი ნან
სუ რი რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზე ბა. შეხ ვედ რა ზე დას მულ 
კითხ ვებ თან ერ თად, ახა ლი წი ნა და დე ბე ბე ბიც გაჟ ღერ
და. მათ შო რის, ახა ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს შექ მ ნის იდე
აც, რო მელ შიც ყვე ლა პო ზი ტი უ რი გა მოც დი ლე ბა იქ ნე
ბა ასა ხუ ლი და რო მელ საც კო ლე გე ბი სხვა ქვეყ ნე ბი დან, 
პრაქ ტი კა ში გა მო ი ყე ნე ბენ. 

არ შე მიძ ლი ა, აღ ნიშ ვ ნის გა რე შე დავ ტო ვო ერ თი ფაქ
ტი:  მა შინ, რო დე საც ჩემს მოხ სე ნე ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს 
წი ნა შე არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ ზე ვსა უბ რობ დი, ერთ–ერთ 
სა კითხად ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბა ვახ სე ნე. მა გა ლი
თად მო ვიყ ვა ნე შემ თხ ვე ვა, რო მე ლიც ჩემს ნიუ–იორ კ
ში წა მოს ვ ლამ დე მოხ და – 58 წლის მა მა კაც მა, 12 წლის 
არას რულ წ ლო ვა ნი გო გო ნა, ქორ წი ნე ბის მიზ ნით მო ი
ტა ცა. ფაქ ტი აღ მაშ ფო თე ბე ლი იყო ქარ თუ ლი სა ზო გა
დო ე ბი სათ ვის, თუმ ცა სიტყ ვით გა მოს ვ ლი სას, ალ ბათ, 
ვერც წარ მო ვიდ გენ დი, რომ უკან დაბ რუ ნე ბულს გა უ ა
რე სე ბუ ლი სტა ტის ტი კა და ახა ლი ტრა გე დი ე ბი დამ ხ ვ
დე ბო და. აშშ–ში სულ ათი დღე გა ვა ტა რე, ამ დრო ის მან
ძილ ზე სა ქარ თ ვე ლო ში შვი დი ისე თი გახ მა უ რე ბუ ლი 
შემ თხ ვე ვა და ფიქ სირ და, რო გო რე ბი ცაა არას რულ წ ლო
ვა ნე ბის მო ტა ცე ბა ქორ წი ნე ბის მიზ ნით, მა თი გა უ პა ტი
უ რე ბა, წა მე ბა და მკვლე ლო ბა.. ალ ბათ, და მე თან ხ მე
ბით, რომ არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა სას წ რა ფო რე ა გი რე ბას 
მო ითხოვს ხე ლი სუფ ლე ბის, არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი
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სა და სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან.
მომ დევ ნო წე ლი სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის საკ მა ოდ მნიშ

ვ ნე ლო ვა ნი ა. 2015 წელს უნ და მომ ზად დეს გა ე როს 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცი ის, 2012–2015 წლე ბის 
სა მოქ მე დო გეგ მის ან გა რი ში. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 2014 წე
ლი, თვით მ მარ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბი და სუ რა თი, რო
მელ საც ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის კუთხით 
მი ვი ღებთ. ეს იქ ნე ბა ჩვე ნი ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი ი სა კენ 
სწრაფ ვი სა და ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი. 

ქალ თა სტა ტუ სის 58–ე კო მი სი ამ კი დევ ერ თხელ აჩ
ვე ნა, თუ რო გო რი მრა ვალ ფე რო ვა ნია ქალ თა პრობ ლე მა
თა სპექ ტ რი, რა ო დენ დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ქვეყ ნის 
შიგ ნით, რე გი ო ნულ და ეროვ ნულ დო ნე ზე კონ სო ლი
და ცი ას და წარ მო ად გენს ქალ თა გლო ბა ლუ რი მოძ რა ო
ბის გან ვი თა რე ბას. 

ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა, სა ბო ლოოო დას კ
ვ ნე ბის გან ხილ ვის დროს, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის მი ერ რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა შიც მი ი ღო 
მო ნა წი ლე ო ბა.

აღ ნიშ ვ ნას იმ სა ხუ რებს ფაქ ტი, თუ რო გორ იყო წარ
მო ჩე ნი ლი სა ქარ თ ვე ლო სე სი ა ზე. ოფი ცი ა ლუ რი სე სია 
გა ე როს ქალ თა სტა ტუ სის კო მი სი ის 58–ე სე სი ის ბი უ

როს ვი ცე–თავ მ ჯ დო მა რემ, გა ე რო ში სა ქარ თ ვე ლოს მი
სი ის ყო ფილ მა და ახ ლა უკ ვე სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის
ტ როს წარ მო მად გე ნელ მა, ნე ლი ში ო ლაშ ვილ მა გახ ს ნა, 
სა დაც სე სი ის თავ მ ჯ დო მა რე ოფი ცი ა ლუ რად აირ ჩი ეს. 
გა ე რო ში სა ქარ თ ვე ლოს მი სი ის ხელ მ ძღ ვა ნელ მა გახ ს
ნა გვერ დი თი ღო ნის ძი ე ბა, რო მე ლიც რეპ რო დუქ ცი ულ 
ჯან მ რ თე ლო ბას ეხე ბო და. სიტყ ვით გა მო ვი და დე პუ
ტა ტი თი ნა თინ ხი და შე ლი, რო მელ მაც სა ქარ თ ვე ლო ში, 
ეროვ ნუ ლი და რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის პრობ ლე
მებ სა და მდგო მა რე ო ბა ზე ისა უბ რა. 

მინ და, მად ლო ბა გა და ვუ ხა დო აღ მო სავ ლეთ–და სავ
ლე თის ქსელს პარ ტ ნი ო რო ბი სათ ვის. ამ ქსელ ში გა წევ
რი ა ნე ბის გა რე შე, „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი“ სე სი
ა ში მო ნა წი ლე ო ბას ვერ მი ი ღებ და (ორგანიზაციას ჯერ 
არ აქვს ეკო სო კის სტა ტუ სი), გან სა კუთ რე ბუ ლი მად
ლო ბა „ქალთა გლო ბა ლურ ფონდს“, რო მელ მაც არამ ხო
ლოდ ღო ნის ძი ე ბა ზე დას წ რე ბის, არა მედ, ჩვე ნი ქვეყ ნის 
წარ მო ჩე ნის სა შუ ა ლე ბაც მოგ ვ ცა. ასე ვე დი დი მად ლო ბა 
ფონდ „კვინა ტილ კვი ნას“, რო მე ლიც ჩვე ნი მრა ვალ წ
ლი ა ნი პარ ტ ნი ო რია და, ამ ჯე რად, სწო რედ მან უზ რუნ
ველ ჰ ყო ჩვე ნი ერთ–ერ თი წარ მო მად გენ ლის მო ნა წი ლე
ო ბა სე სი ა ზე. 
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