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•	 ქალთა	უფლებებისა	და	გენდერული	
თანასწორობის	პოლიტიკის	
შემუშავების	ხელშეწყობა	
- საერთაშორისო დონე 
- ადგილობრივი დონე

•	 გენდერული	ძალადობის	
აღმოფხვრის	ხელშეწყობა

•	 ქალთა	პოლიტიკური	მონაწილეობის	
ხელშეწყობა

•	 ქალები,	მშვიდობა	და	უსაფრთხოება

•	 ადვოკატირება	და	წარმატებული	
ისტორიები

•	 ქალების	უფლებებსა	და	გენდერული	
თანასწორობის	საკითხებზე	
საზოგადოების	ცნობიერების	
ამაღლება

•	 ეკონომიკური	გაძლიერება

•	 ორგანიზაციული	აქტივობები

(გაგრძელება შემდეგ გვ.)

ქალთა	უფლებებისა	
და	გენდერული	
თანასწორობის	
პოლიტიკის	
შემუშავების	
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“ქალთა	სა	ინ	ფორ	მა	ციო	ცენ	ტ	რი”		

CSW59-ს	და	ეს	წ	რო

“ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის” წარ მო მად გენ
ლე ბი ნი უ ი ორ კ ში, ქალ თა სტა ტუ სის გან მ საზღ ვ
რე ლი კო მი სი ის ფარ გ ლებ ში გა მარ თულ ღო ნის ძი
ე ბებს და ეს წ რ ნენ. სე სი ამ სტარ ტი 7 მარტს აიღო და 
20 მარტს დას რულ და. მი სი ძი რი თა დი მიზ ნე ბი 1995 

საერთაშორისო დონე



(დასაწყისი I გვერდზე)
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წელს, პე კი ნის დეკ ლა რა ცი ის შე ფა სე ბა, მიღ წე უ ლი 
შე დე გე ბი და ახა ლი სა მოქ მე დო გეგ მე ბის და სახ ვა ა. 

59ე სე სი ა, გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის ინი ცი ა
ტი ვით, ახალ გაზ რ და ქა ლე ბი სა და გო გო ნე ბის პირ
ვე ლი ფო რუ მით გა იხ ს ნა. 

“ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის” წარ მო მად გენ
ლე ბი არა ერთ ღო ნის ძი ე ბას და ეს წ რ ნენ. მათ შო რის 
იყო გა ე როს შვე დე თის მი სი ა ში მრგვა ლი მა გი დის 
ფორ მა ტის შეხ ვედ რა, სა დაც ქალ თა უფ ლე ბებ სა და 
უფ ლე ბა დამ ც ველ თა ძი რი თად გა მოწ ვე ვებს ეხე
ბო და, ასე ვე OXFAMის შეხ ვედ რა, სა დაც ქალ თა 
მი მართ ძა ლა დო ბა სა და იმ პა სუ ხის მ გებ ლო ბებ ზე 
იყო ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი, რაც მთავ რო ბებს 
ეკის რე ბა. რამ დე ნი მე პა რა ლე ლუ რი ღო ნის ძი ე ბა მი
ეძღ ვ ნა ქალ თა ეკო ნო მი კურ სა ჭი რო ე ბებს, სოფ ლად 
მცხოვ რებ ქალ თა პრობ ლე მებს და ქალ თა პო ლი
ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის გა აქ ტი უ რე ბას.  შეხ ვედ რე
ბი ასე ვე გა ი მარ თა გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის 
სა თა ვო ოფის ში რე გი ო ნულ წარ მო მად გენ ლებ თან. 
. სა დაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო რო გორც სა ერ თო გა
მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი კა ცია ასე ვე, მშვი დო ბი სა და  
უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხე ბის გან ხილ ვა და სა მო მავ
ლო გეგ მის და სახ ვა.

სე სი ის ფარ გ ლებ ში გა ი მარ თა 8 მარ ტის ღო ნის ძი
ე ბაც, რო მელ შიც სა ერ თა შო რი სო დო ნის ვარ ს კ ვ ლა
ვე ბი, გედ ნე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ად ვო კა ტი რე ბა ში 
ცნო ბი ლი პი რე ბი და ათა სო ბით ადა მი ა ნი მო ნა წი
ლე ობ და. ისი ნი ერ თად ლო ბი რებ დ ნენ გენ დე რულ 
თა ნას წო რო ბას. ქალ თა მხარ და სა ჭე რად  მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი მე სი ჯე ბი გა ის მა ღო ნის ძი ე ბის და საწყის ში, 
რა საც მსვლე ლო ბის დროს გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი
ზა ცი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი თა ვად სკან დი რებ და.  ღო
ნის ძი ე ბა ში “ქალთა სა ინ ფორ მ ციო ცენ ტ რის” წარ მო
მად გენ ლე ბიც მო ნა წი ლე ობ დ ნენ. 

აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2015 წელს, პე კი ნის ქალ თა 
მე ოთხე სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ის დროს შე მუ
შა ვე ბუ ლი, პე კი ნის დეკ ლა რა ცი ის და პლატ ფორ მის 
20 წლის იუბი ლე აღი ნიშ ნე ბა. ის იყო ქალ თა თა ნას
წო რო ბი სათ ვის ბრძო ლის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეტა პის 
და საწყი სი, რო მე ლიც 1995 წლი დან დღემ დე 189 ქვე
ყა ნას აერ თი ა ნებს. ეს არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დო კუ მენ
ტი ქალ თა გაძ ლი ე რე ბი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბი სათ ვის. 20 წლის თავ ზე, პე კინ ში და დე ბუ ლი 
პი რო ბა მხო ლოდ სა ნა ხევ როდ არის შეს რუ ლე ბუ ლი, 
რად გან გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა ჯერ კი დევ არც 
ერთ ქვე ყა ნა ში არ არის მიღ წე უ ლი. 20 წლის იუბი ლე 
ან ვი თა რებს ახალ შე საძ ლებ ლო ბებს, პო ლი ტი კურ 
სურ ვი ლებ სა და სა ხალ ხო მო ბი ლი ზა ცი ას გენ დე
რუ ლი თა ნას წო რო ბი სათ ვის. ახა ლი გეგ მა მიზ ნად 
ისა ხავს 2030 წლის თ ვის 50/50 თა ნას წო რო ბას ყვე ლა 
სფე რო ში.

 

ად გი ლობ რი ვი დო ნე
2015	-	ქალ	თა	წე	ლი

2015 წლის იან ვარ ში, ქალ თა და გენ დე რულ თე
მებ ზე მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი, სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენტს შეხ
ვ დ ნენ. შეხვედრა Task Force ჯგუფის ინიციატივით 
შედგა.

გი ორ გი მარ გ ვე ლაშ ვი ლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით 
2015 წე ლი ქალ თა წლად გა მოცხად და. მან ამის შე
სა ხებ გან ცხა დე ბა სა კუ თარ რე ზი დენ ცი ა ში გა ა კე თა. 
სა კუ თა რი გა მოს ვ ლი სას პრე ზი დენ ტ მა ასე ვე აღ ნიშ
ნა, რომ ქვეყ ნის მარ თ ვა ში ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბა უმ

ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ა. 
“საქართველოს ყვე ლა ზე დი დი გა სა ჭი რის დროს 

ქა ლებ მა თა ვის თავ ზე აიღეს და ის ძა ლი ან დი დი 
ეკო ნო მი კუ რი, პო ლი ტი კუ რი ნგრე ვა გა და ი ტა ნეს. 
აუცი ლე ბე ლია ქა ლე ბი იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლე ბი პო ლი
ტი კა ში და სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში,” აცხა დებს 
გი ორ გი მარ გ ვე ლაშ ვი ლი.

შეხვედრები	გენდერული	თანასწორობის	კანონში	

შესატანი	ცვლილებების	სრულყოფისათვის

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი სა“ და საქ ველ მოქ
მე დო ორ გა ნი ზა ცია OXFAMის წარ მო მად გენ ლე ბი 
სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ინ
ფ რას ტ რუ ტუ რის სა მი ნის ტ როს იურისტს, ირაკ ლი 
კა ხი ძეს შეხ ვ დ ნენ. შეხ ვედ რის მი ზა ნი გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის კა ნონ ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბის 
გან ხილ ვა და  სა მი ნის ტ როს თან პო ზი ცი ე ბის შე ჯე
რე ბა გახ ლ დათ. 

სა ჯა რო სამ სა ხუ რის უფ როს თან ეკა ტე რი ნე ქარ
და ვას თან შეხ ვედ რა ზე კი გან ხი ლულ იქ ნა სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რის კონ ცეფ ცი ის  გან სა ხორ ცი ე ლე ბელ  ღო
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ნის ძი ე ბა თა ფარ გ ლებ ში თა ნამ შ რომ ლო ბა, ასე ვე სა
ჯა რო სამ სა ხურ ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პო
ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე სა ხებ ბი უ როს ხედ ვა 
და გეგ მე ბი. 

პრე მი ე რის მრჩე ველ თან გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის სა კითხებ ში სო ფო ჯა ფა რი ძეს თან შეხ ვედ რის 
მი ზა ნი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის და ინი ცი ა
ტი ვის სა ბო ლოო  გან ხილ ვა იყო.

აქ ტი ვო ბის ფარ გ ლებ ში ასე ვე და ი გეგ მა შეხ ვედ რა 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს ხელ მ ძღ ვა ნელ, 
მა ნა ნა კო ბა ხი ძეს თან.

ტრე	ნინ	გი	გენ	დე	რუ	ლი	თა	ნას	წო	რო	ბის	

მრჩევ	ლე	ბი	სათ	ვის	

24 თე ბერ ვალს სას ტუმ რო და სას ვე ნე ბელ კომ პ
ლექს ლო პო ტა ზე, „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“ 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კითხებ ში მრჩევ ლე
ბი სათ ვის ტრე ნინ გი, სა ხელ წო დე ბით, „გენდერული 
ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მის გაძ ლი ე რე ბა ად გი ლობ
რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის დო ნე ზე“ გა მარ თა. 

სა მუ შაო შეხ ვედ რი სას, სხვა დას ხ ვა მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის წარ მო მად გენ ლებ მა გენ დე რუ ლი თა ნას წო
რო ბის, გენ დე რუ ლი ინ დექ სი სა თუ გენ დე რუ ლი 
ბი უ ჯე ტი რე ბის არ სი სა და მიზ ნე ბის შე სა ხებ მი ი ღეს 
ინ ფორ მა ცი ა. ასე ვე გა ეც ვ ნენ ამ მი მარ თუ ლე ბით არ
სე ბულ ად გი ლობ რივ და სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი
ლე ბა საც. გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მრჩევ ლებ მა 
შე ი მუ შა ვეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე
ბე ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა მოქ მე დო გეგ მე ბი.

ტრე ნინ გი OXFAMის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო
ექ ტის, „გენდერული სა მარ თ ლი ა ნო ბის ხელ შეწყო ბა 
ქალ თა პო ლი ტი კუ რი თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შ წყო
ბის გზით“ ფარ გ ლებ ში შედ გა.  მას დე და ქა ლა ქი სა და 
რე გი ო ნის თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში მო მუ შა ვე 24 მრჩე
ვე ლი ეს წ რე ბო და. 

სო	ცი	ა	ლუ	რი	მე	დი	ი	სა	და	მე	დი	ას	თან		

ურ	თი	ერ	თო	ბის	ტრე	ნინ	გი	გენ	დე	რუ	ლი		

თა	ნას	წო	რო	ბის	მრჩევ	ლე	ბი	სათ	ვის.	

მარ ტის ბო ლოს გუ და ურ ში, “ქალთა სა ინ ფორ მა
ციო ცენ ტ რ მა”, ად გი ლობ რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კითხებ ში მრჩევ ლე
ბი სათ ვის ტრე ნინ გი გა მარ თა. ტრე ნინ გი სო ცი ა ლუ
რი მე დი ის გა მო ყე ნე ბას, მე დი ას თან თა ნამ შ რომ ლო
ბა სა და არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის ფარ თო სა ზო გა
დო ე ბამ დე მი ტა ნას ეხე ბო და. 

სამ დღი ა ნი ტრე ნინ გის ფარ გ ლებ ში, თვით
მ მარ თ ვე ლო ბა ში და საქ მე ბულ მა მრჩევ ლებ მა 
მნიშვნელოვანი ინ ფო რამ ცია მი ი ღეს, რო მელ თა გა
მო ყე ნე ბა საც სა კუ თარ საქ მი ა ნო ბა ში აქ ტი უ რად გეგ
მა ვენ. 

ტრე ნინ გი OXFAM ის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო 
ექ ტის, „გენდერული სა მარ თ ლი ა ნო ბის ხელ შეწყო ბა 

ქალ თა პო ლი ტი კუ რი თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შ წყო
ბის გზით“ ფარ გ ლებ ში შედ გა.  მას რე გი ო ნის თვით
მ მარ თ ვე ლო ბა ში მო მუ შა ვე 16 მრჩევ ლი ეს წ რე ბო და. 

მსვლე	ლო	ბა	-	მე	ტი	ქა	ლი	პარ	ლა	მენ	ტ	ში

„მეტი ქა ლი პარ ლა მენ ტ ში“  ამ სლო გა ნით თბი
ლის ში 8 მარტს მსვლე ლო ბა გა ი მარ თა. ქალ თა პო
ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის მხარ დამ ჭე რი ჯგუფ მა 
ქა ლა ქის ცენ ტ რა ლუ რი გამ ზი რი ფე ხით გა ი ა რა  და 
მსვლე ლო ბა პარ ლა მენ ტ თან და ას რუ ლა. 

აქ ცი ას სა ქარ თ ვე ლოს 24 ქა ლა ქი შე უ ერ თ და.  ქალ
თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რ დი სა და კვო
ტი რე ბის მოთხოვ ნით მსვლე ლო ბე ბი გა ი მარ თა ზუგ
დიდ ში, გორ ში, ქუ თა ის სა თუ დუ ის ში.

პა რა ლე ლუ რად აქ ცია გა ი მარ თა ნი უ ი ორ კ შიც. 
მას ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს გენ დე რუ ლი ად ვო კა
ტი რე ბის სა კითხებ ში ცნო ბილ მა პი რებ მა, ათა სო ბით 
ადა მი ან მა და სა ერ თა შო რი სო დო ნის ვარ ს კ ვ ლა ვებ მა. 
ღო ნის  ძი ე ბა ში მო ნა წი ლეო ბდნენ „ქალთა სა ინ ფორ
მა ციო ცენ ტ რის“ წარ მო მა გენ ლებ იც.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამ დრო ი სათ ვის პარ ლა მენ ტ
ში ქალ თა რა ო დე ნო ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლო 138 
ქვე ყა ნას შო რის 106ე ად გილ ზე ა. 2012 წლის მოწ ვე
ვის პარ ლა მენ ტ ში 150დან მხო ლოდ 18 დე პუ ტა ტია 
ქა ლი, რაც სა ერ თო რა ო დე ნო ბის მხო ლოდ 12%ს შე
ად გენს. კვო ტი რე ბის სის ტე მის შე მო ღე ბის შემ თხ ვე
ვა ში კი, შე საძ ლო ა, 2016 წლის მოწ ვე ვის პარ ლა მენ ტ
ში ქალ თა რა ო დე ნო ბამ 38  შე ად გი ნოს. 

Task	Force	-	მა	ღა	ლი	დო	ნის	შეხ	ვედ	რა		

კვო	ტი	რე	ბის	მხარ	და	სა	ჭე	რად

16 მარტს, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კვი რე უ
ლის ფარ გ ლებ ში კონ ფე რენ ცი ა, “საკანონმდებლო ინ
ცი ა ტი ვა და ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის” 
ზრდა გა ი მარ თა. კონ ფე რენ ცი ა ზე სიტყ ვით გა მო



4 gverdi

qa
l

T
a
 s

a
i
nf

o
r
m
a
c
i
o
 c

en
t
r
i

ვიდ ნენ სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი, გი ორ გი მარ გ
ვე ლაშ ვი ლი და პარ ლა მენ ტის თავ მ ჯ დო მა რე, და ვით 
უსუ ფაშ ვი ლი. სიტყ ვით გა მოს ვ ლი სას ორი ვე მათ
გან მა აღ ნიშ ნა, რომ ქალ თა პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში 
აქ ტი უ რი ჩარ თ ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა.

და ვით უსუ ფაშ ვი ლის თქმით, ამ  მხრივ გან სა
კუთ რე ბით გა დამ წყ ვე ტი, 2016 წლის სა პარ ლა მენ ტო 
არ ჩევ ნე ბი იქ ნე ბა. 

კონ ფე რენ ცი ის ორ გა ნი ზა ტო რი სა მუ შაო ჯგუ ფი 
ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის (Task 
Force) გახ ლ დათ. ჯგუ ფი ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სა და ექ ს
პერ ტე ბი სა გან შედ გე ბა. მი სი მთა ვა რი მი ზა ნი ა, ქალ
თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის გა უყ მ ჯო ბე სე ბის 
მიზ ნით, ად ვო კა ტი რე ბი სა და სტრა ტე გი ის და გეგ მ
ვი სათ ვის ერ თობ ლი ვი პლატ ფორ მის წარ დ გე ნა. 

ღო ნის ძი ე ბის ორ გა ნი ზა ტო რი Task Force ჯგუფ
ში შე მა ვა ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი გახ ლ დ ნენ. მათ შო
რის, „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რიც“, რო მელ მაც 
ღონისძიების ტექნიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერაში 
მო ნა წი ლე ო 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 მი ი ღო. 

გა	მო	ფე	ნა	-	დამ	ფუძ	ნე	ბე	ლი	კრე	ბის	

წევ	რი	ქა	ლე	ბი	1919-1921

19 მარტს, თბი ლი სის საკ რე ბუ ლოს შე ნო ბა ში, 
19191921 წლის დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის წევრ ქალ თა 
ფო ტო ე ბი სა და დო კუ მენ ტა ცი ის გა მო ფე ნა მო ეწყო. 
ელე ო ნო რა ტერ  პარ სე გო ვა მახ ვი ლა ძი სა, მი ნა დო რა 
ტო რო შე ლი ძე, ქრის ტი ნე შა რა ში ძე, ელე სა ბედ ბოლ

ქ ვა ძე და ანა სო ლო ღაშ ვი ლი ის ქა ლე ბი იყ ვ ნენ, რომ
ლებ მაც 1919 წლის დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის არ ჩევ
ნებ ში სო ცი ალ  დე მოკ რა ტი უ ლი პარ ტი ის კვო ტით 
გა ი მარ ჯ ვეს და პო ლი ტი კურ ას პა რეზ ზეც აქ ტი უ რად 
გა მოჩ ნ დ ნენ. 

გა მო ფე ნას აშშს ელ ჩი სა ქარ თ ვე ლო ში, რი ჩარდ 
ნორ ლან დი, სა გა რეო საქ მე თა მი ნის ტ რი, თა მარ ბე
რუ ჩაშ ვი ლი, ად გი ლობ რი ვი და ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი
სუფ ლე ბის სხვა 

გა მო ფე ნა USAIDის მი ერ და ფი ნან სე 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, “ქალთა სა ინ
ფორ მა ციო ცენ ტ რი სა” და სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი 
არ ქი ვის თა ნამ შ რომ ლო ბით შედ გა. აქ ტი ვო ბის ერ თ 
ერ თი მი ზა ნი, ქალ თა პოლ ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის 
ზრდის კამ პა ნი ა ში აქ ტი უ რი ჩარ თ ვა ა. 

გა მო ფე ნის გა ტა ნა სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ შიც 
იგეგ მე ბა. 
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ქა	ლე	ბი,	მშვი	დო	ბა	და	უსაფ	რ	თხო	ე	ბა

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“ მარ ნე უ ლის, 
ზუგ დი დის, თეთ რიწყა როს, საჩხე რე სა  და გო რის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, შეხ ვედ რე ბი მო აწყო, სა დაც 
პრო ექ ტის, „ერთი ფან ჯ რის პრინ ცი პით“ პრე ზენ ტა
ცია შედ გა. 

პრე ზენ ტა ცი ის ფარ გ ლებ ში, ად გი ლობ რი ვი მუ ნი
ცი პა ლი ტე ტის წარ მო მად გენ ლებს, პრო ექ ტის შე სა
ხებ მი ე წო დათ ინ ფორ მა ცი ა. ექ ს პერ ტ მა ალექ სან დ რე 
სვა ნიშ ვილ მა კი ყუ რადღე ბა იმ ას პექ ტებ ზე გა ა მახ ვი
ლა, რაც „ერთი ფან ჯ რის პრინ ციპს“ გა მო არ ჩევს. 

პრო ექ ტი მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის მი წო დე ბუ ლი მომ
სა ხუ რე ბის მო დე ლი ა, რომ ლის დრო საც ერ თი მუ
ნი ცი ლა ი ტე ტის წარ მო მად გენ ლო ბით და აღ მას რუ
ლე ბე ლი ორ გა ნოს თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი, სა ხელ მ
წი ფო უწყე ბე ბი სა და მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ში მოქ მედ  

და ინ ტე რე სე ბულ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ თან ერ თად, პე რი ო დუ ლად იკ რი
ბე ბი ან და სო ცი ა ლუ რად და უც ველ, დევ ნილ სა თუ 
კონ ფ ლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი მო ქა ლა ქე ე
ბის გა სა ჭირს ის მე ნენ. შეხ ვედ რე ბის მე თო დო ლო გია 
პრობ ლე მუ რი შემ თხ ვე ვე ბის წი ნას წარ გა მო ძი ე ბას, 
გა და მოწ მე ბა სა და შეხ ვედ რა ზე წარ სად გე ნად, მათ 
დო კუ მენ ტი რე ბას გუ ლის ხ მობს. იანვარიმარტის 
პერიოდში ხუთ რეგიონში 49 ქეისი მოგროვდა.

პრო ექ ტი 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 
ხორ ცი ელ დე ბა. ის ნორ ვე გი ის მთავ რო ბის ფი ნან
სუ რი მხარ და ჭე რით, გა ე როს ქალ თა ფონ დი სა და 
„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ მი ერ მიმ დი ნა რე
ობს. 

„ერთი ფან ჯ რის პრინ ცი პით“ - მარ ნე უ ლი, ზუგ დი დი, 
თეთ რიწყა რო, საჩხე რე და გო რი

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა თა ფო რუ მი - 12 თე ბერ ვა ლი

12 თე ბერ ვალს „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“ 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფო რუ მი გა მარ
თა. მი სი მთა ვა რი მი ზა ნი „ქალებზე, მშვი დო ბა სა 
და უსაფ რ თხო ე ბა ზე“ გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 
რე ზო ლუ ცი ე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე
ბის ეროვ ნუ ლი სა კო ორ დი ნა ციო ჯგუ ფის ან გა რი შის 
პრე ზენ ტა ცია გახ და. შეხ ვედ რას 40 არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნე ლი ეს წ რე ბო და. 

შეხ ვედ რას ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ
რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ელე ნე რუ სეც კაია და გა
ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის პრო ექ ტის მე ნე
ჯე რი თა მარ თა ვარ თ ქი ლა ძე უძღ ვე ბოდ ნენ. 
არა სამ თავ რო ბო ე ბის ფო რუმს პირ ვე ლად და ეს წ რო 
პრე მი ერ  მი ნის ტ რის მრჩე ვე ლი ადა მი ნის უფ ლე ბა

თა და გენ დე რულ სა კითხებ ში სო ფიო ჯა ფა რი ძე. 
შეხ ვედ რას ეს წ რე ბოდ ნენ ის არა სამ თავ რო ბო ორ

გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ მო ნა წი ლე ო ბენ 
გა ე როს უშიშ რო ე ბის რე ზო ლუ ცი ის 1325 “ქალებზე, 
მშვი დო ბი სა და უსაფ რ თხო ე ბა ზე” იმ პ ლე მენ ტა ცი ის 
მო ნი ტო რინ გ ში. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ მა რე კო მენ და ცი ე ბი გა აჟ ღე რეს იმ 
პრობ ლე მურ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით, რო მელ
ზეც ჯგუფ მა რე გუ ლა რუ ლად უნ და იმუ შა ოს. ასე ვე, 
2015 წლის ბო ლოს, 1325 რე ზო ლუ ცი ის ეროვ ნუ ლი 
სა მოქ მე დო გეგ მის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, მოხ დე ბა 
მე ო რე ფა ზის გეგ მის შე მუ შა ვე ბა, სა დაც გა ფარ თოვ
დე ბა არ სამ თავ რო ბო სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბა გეგ მის 
იმ პ ლე მენ ტა ცი ის სა კითხებ ში. 
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სა მუ შაო შეხ ვედ რა გა ლის 
რა ი ონ ში მო მუ შა ვე  
არა სამ თავ რო ბო ე ბი სათ ვის

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 
გალ ში მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
წარმომადგენლებთან სა მუ შაო შეხ ვედ რა შედ გა. მას 
აქ ტი უ რი მო ქა ლა ქე ე ბი და ბე ნე ფი ცი ა რე ბი ეს წ რე
ბოდ ნენ.  ღო ნის ძი ე ბის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი იმე დოვ
ნე ბენ, რომ ერ თობ ლი ვი ღო ნის ძი ე ბე ბის ფარ გ ლებ ში 
განისაზრვრა მიმართულებები და შე მუ შავ და რე
კო მენ და ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ეც ნო ბებათ სამთავრობო 
უწყებებს, დო ნო რებ სა და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე
ებს, რა თა სა მო მავ ლო სა ჭი რო ე ბის გან საზღ ვ რა და 
კონკრეტული  მიმართულებების მიხედვით, გეგ მე
ბის და სახ ვა მოხ დეს. 

შეხ ვედ რა “ქალთა საინფორმაციო ცენტრის” მიერ, 
ომი სა და მშვი დო ბის გა შუ ქე ბის ინ ს ტი ტუ ტთან 
პარტნიორობით იყო ორ გა ნი ზე ბუ ლი. ის USAIDის 
მი ერ და ფი ნან სე 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 გა ი მარ თა. 

თავ დაც ვის ეროვ ნულ აკა დე მი ა ში თავ დაც ვის 
სფე რო ში გენ დე რულ მრჩე ველ თა ორ დღი ა ნი სე მი
ნა რი გა იხ ს ნა. ღო ნის ძი ე ბა მი ნის ტ რის პირ ველ მა მო
ად გი ლემ, გო ჩა რა ტი ან მა გახ ს ნა. 

სე მი ნა რის მო ნა წი ლე ებს სიტყ ვით მი მარ თეს გენ

თავ დაც ვის სამინისტროს 
სემინარი ყვა რელ ში 

1921 თე ბერ ვალს, ყვა რელ ში, 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, თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს წარ მო
მად გენ ლე ბი სათ ვის სემინარი ჩა ტარ და. მი სი მთა
ვა რი თე მა უსაფ რ თხო ე ბის სექ ტორ ში გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის და გა ე როს #1325 რე ზო ლუ ცი ის ინ
ტეგ რი რე ბა გახ ლ დათ.

ოფი ცი ა ლუ რად გახ ს ნა თავ დაც ვის მი ნის ტ რის 
პირ ველ მა მო ად გი ლემ გო ჩა რა ტი ან მა. მან ყუ რადღე
ბა თავ დაც ვის უწყე ბა ში გენ დე რულ თა ნას წო რო ბა ზე 
და ამ კუთხით მიღ წე ულ წარ მა ტე ბა ზე გა ა მახ ვი ლა. 

სე მი ნარ ში თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს სა მო ქა ლა ქო 
ოფი სის, სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი და შე ი ა
რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლე ბის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი პი რე ბი მო ნა წი ლე ობ დ ნენ. მოწ ვე ულ 
სტუმ რებს სიტყ ვით თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს გენ
დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მო ნი ტო რინ გის ჯგუ ფის 
წევ რებ მაც მი მარ თეს.

ტრე ნე რებ მა გა ნი ხი ლეს კონ ვენ ცია ქალ თა მი
მართ დსიკ რი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღოფხ ვ რის 

შე სა ხებ, გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცი
ე ბი ქა ლებ ზე, მშვი დო ბა სა და უსაფ რ თხო ე ბა ზე და 
სა მოქ მე დო გეგ მა, ასე ვე, ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ
ლო ბა და სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ ნა კის რი ვალ დე ბუ
ლე ბე ბი. სატ რე ნინ გო სე სი ის ფარ გ ლებ ში, მო ნა
წი ლე ებ მა თავ დაც ვის სა მი ნის ტ როს გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის სტრა ტე გი ის შე სა ხე ბაც იმ ს ჯე ლეს.  
სე მი ნა რი გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ი სა და „ქალთა 
სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ ძა ლის ხ მე ვით, ნორ ვე გი ის 
მთავ რო ბის ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რით ჩა ტარ და.

თავ დაც ვის ეროვ ნუ ლი 
აკა დე მი ის სე მი ნა რი გორ ში
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ადვოკატირება	და	წარმატებული	ისტორიები

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 ნა ტოს გე ნე რა
ლუ რი მდივ ნის სპე ცი ა ლურ მა წარ მო მად გე ნელ მა ქა
ლე ბის, მშვი დო ბი სა და უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხებ ში, 
ელ ჩ მა მა რი ეტ შურ მან მა. ამ უკა ნას კ ნელ მა სამ შ ვი
დო ბო ოპე რა ცი ებ ში გა დას რო ლის წინ გენ დე რუ ლი 
მრჩევ ლე ბის მომ ზა დე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას გა უს ვა ხა
ზი. სე მი ნა რი ეროვ ნუ ლი თავ დაც ვის აკა დე მი ა ში უკ
ვე მე სა მედ ტარ დე ბა. ამ ჟე რად ის ნა ტოს სა მე კავ ში

როე ოფი სის, თავ დაც ვის ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ი სა და 
სა მი ნის ტ როს ფარ გ ლებ ში შედ გა. 

გენ დე რუ ლი მრჩევ ლე ბის ტრე ნინ გის მე სა მე ეტაპს 
ნორ ვე გი ე ლი და და ნი ე ლი ექ ს პერ ტე ბიც ეს წ რე ბი ან. 
შეხ ვედ რა ში მო ნა წი ე ლო ბას იღებ და ქალ თა სა ინ ფო
რამ ციო ცენ ტ რის დი რექ ტო რიც. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
გენ დე რულ მრჩე ველ თა ტრე ნინ გი პირ ვე ლად სწო
რედ ამ ორ გა ნი ზა ცი ას თან თა ნამ შ რომ ლო ბით შედ გა. 

ტრენინგი თავდაცვის  
აკადემიაში გენდერული 
მრჩევლებისათვის

გორ ში, თავ დაც ვის ეროვ ნულ აკა დე მი ა ში თავ დაც
ვის სფე რო ში გენ დე რულ მრჩე ველ თა ტრე ნინ გი ჩა ტარ
და. ტრე ნინ გი თავდავვის სამინისტროს, ეროვნული 
აკადემიის, “ქალთა საინფორმაციო ცენტრისა” და ნატოს 
სამეკავშირეო ოფისის ერთობლივი  ძალებით შედგა.  

ტრე ნინ გ ზე სა მი ძი რი თა დი თე მა გა ნი ხი ლეს. 
“ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის” ნა წილ ში ყუ რადღე
ბა სი დო კო მი ტეტ სა და მი სი რე კო მენ და ცი ე ბის მნიშ ვ
ნე ლო ბა ზე გა მახ ვილ და, ნა ტოს სა მე კავ ში რეო ოფი სის 
წარ მო მად გენ ლებ მა კი სამ შ ვი დო ბო მი სი ებ ში ქალ თა 
მო ნა წი ლე ო ბის სა კუ თარ გა მოც დი ლე ბა ზე ისა უბ რეს. 
1325 რე ზო ლუ ცია და ქარ თ ვე ლი ქა ლე ბის სა ერ თა შო რი
სო მი სი ებ ში მო ნა წი ლე ო ბა გახ ლ დათ თავ დაც ვის სა მი
ნის ტ როს მოხ სე ნე ბის ძირ თა დი თე მა.

ექ ს პერ ტებ მა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პრინ ცი

პებ ზე, გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცია № 
1325ის შე სა ხებ, სამ შ ვი დო ბო მი სი ე ბის დროს გენ დე
რულ სა კითხებ ზე და ქალ თა ნე ბის მი ე რი ფორ მის ძა ლა
დო ბის აღ მოფხ ვ რის კონ ვენ ცი ის შე სა ხებ გა ა მახ ვი ლეს 
ყუ რადღე ბა. სე მი ნარ ში სა ქარ თ ვე ლოს შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
ძა ლე ბის სხვა დას ხ ვა სტრუქ ტუ რუ ლი ქვე და ნა ყო ფე ბის 
სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ რე ე ბი და სა მო ქა ლა ქო პი რე ბი მო
ნა წი ლე ობ დ ნენ. 

ად ვო კა ტი რე ბა და წარ მა ტე ბუ ლი ის ტო რი ე ბი
მიმართვა სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენტს

უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რის კონ კურ ს
თან და კავ ში რე ბით, „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა“ 
პრე ზი დენტ გი ორ გი მარ გ ვე ლაშ ვი ლი სად მი სპე ცი ა ლუ
რი მი მარ თ ვა შე ი მუ შა ვა:

მი ვე სალ მე ბით თქვენ მი ერ 2015 წლის ქალ თა წლად 
გა მოცხა დე ბას. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ თქვე ნი ინი ცი ა ტი ვა 
ხელს შე უწყობს გენ დე რუ ლი სა კითხე ბი სად მი სა ზო გა
დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას. ასე ვე მი ვეს ლა მე ბით 
სა ჯა რო დის კუ სი ებს, რო მე ლიც უზე ნა ე სი სა სა მარ თ
ლოს თავ მ ჯ დო მა რე ო ბის კან დი და ტის შერ ჩე ვის პრო
ცესს მოჰ ყ ვა. 

მიგ ვაჩ ნი ა, რომ უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო
მა რის პოს ტ ზე ბევ რი პრო ფე სი ო ნა ლია წარ დ გე ნი ლი, 
მათ შო რის, ქა ლე ბი.

სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბით, სა ხელ მ წი ფომ უნ
და უზ რუნ ველ ჰ ყოს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა ხე ლი
სუფ ლე ბის სა მი ვე შტო ში. ამ ჯე რად, მი ნის ტ რ თა კა ბი ნე

ტის მხო ლოდ 3 წევ რია ქა ლი, პარ ლა მენ ტ ში კი ქა ლე ბი 
დე პუ ტატ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 11%ს შე ად გე ნენ. 

გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ ის ტო რი ის მან ძილ ზე 
უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რე არა სო დეს ყო
ფი ლა ქა ლი, გვინ და კი დევ ერ თხელ გა მოვ ხა ტოთ ჩვე ნი 
მხარ და ჭე რა ქა ლი კან დი და ტე ბი სად მი. ვი მე დოვ ნებთ, 
რომ პრე ზი დენ ტის ხელ შეწყო ბით, სა სა მარ თ ლო სის
ტე მა ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მი მარ თუ ლე ბით, 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი გა და იდ გ მე ბა და სა ქარ თ ვე
ლო ში უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რედ ქა ლის 
დამ ტ კი ცე ბის პრე ცე დენ ტი შე იქ მ ნე ბა,  ვკითხუ ლობთ 
გან ცხა დე ბა ში. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ
მ ჯ დო მა რის პოსტზე, 2015 წლი დან ნინო გვენეტაძე 
დაინიშნა. ეს პირ ვე ლი შემ თხ ვე ვაა სა ქარ თ ვე ლოს ის
ტო რი ა ში, რო დე საც სა სა მარ თ ლოს ქა ლი ხელ მ ძღ ვა ნე
ლობს. 
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მე ტი ქა ლი  
თვით მ მარ თ ვე ლო ბა ში

კო ა ლი ცია „ქალთა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის წევ რი“, 
ლია ჩლა ჩი ძე, გო რის გამ გე ო ბის ად მინ სიტ რა ცი უ ლი სამ სა
ხუ რის უფ რო სი ა. 

ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სამ სა ხუ რი ეს არის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტის გამ გე ო ბის სტრუქ ტუ რუ ლი ერ ტე უ ლი, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ
გა ნო ებ სა და გამ გე ო ბის სამ სა ხუ რე ბის საქ მის წარ მო ე ბას ,
მათ კო მუ ნი კა ცი ას ერ თ მა ნეთ თან, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის 
მარ თ ვა სა და მა ტე რი ა ლურ  ტექ ნი კურ უზ რუნ ველ ყო ფას. 
სამ სა ხუ რის საქ მი ა ნო ბას ასე ვე წარ მო ად გენს ად გი ლობ რი ვი 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ე ბის ურ თი ერ თო ბის ორ გა ნი
ზე ბა მო ქა ლა ქე ებ თან, იური დი ულ პი რებ სა და სხვა გა ერ თი
ა ნე ბებ თან. ასე ვე  სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ებ თან, სხვა თვით მ
მარ თ ველ ერ თე უ ლებ თან და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი
ებ თან. სამ სა ხუ რის ფუნ ქ ცი ა ში ასე ვე შე დის გამ გე ო ბის ოფი
ცი ა ლუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის და გეგ მ ვა და ორ გა ნი ზე ბა.  

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის  
შე სა ხებ კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბის 
გან ხილ ვა გორ ში

13 მარტს, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტ
რში, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
გენდერული თანასწორობის საკითხებში მრჩევლის, 
ნათია ომაძის ინიციატივით კანონში ,,გენდერული 
თანასწორობის შესახებ“ შესატანი ცვლილებების პა კეტის 
საჯარო განხილვა მოეწყო. 

კა ნონ ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბის პა კე ტის ინი ცი ა ტო რია 
ქალ თა სი ან ფორ მა ციო ცენ ტ რი ბრი ტა ნუ ლი საქ ველ მოქ მე
დო ორ გა ნი ზა ცია OXFAMის სა ქარ თ ვე ლოს წარ მო მად გენ
ლო ბის მხარ და ჭე რით პრო ექ ტის ”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. 

სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ის გო
რის ოფი სი ხელ მ ძღ ვა ნელ მა, ქე თი ბე ბი აშ ვილ მა კა ნონ ში 
შე სა ტა ნი იმ კონ კ რე ტუ ლი ცვლი ლე ბე ბის შე სა ხებ ისა უბ რა, 
რაც ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბებს ეხე ბა. კერ ძოდ, 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბებ ში იქ მ ნე ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის საბ ჭო; მე რი ას, გამ გე ო ბა სა და საკ რე ბუ ლო ში კი  გენ
დე რის სა კითხებ ში მრჩევ ლის საშ ტა ტო ერ თე უ ლი. 

სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის გან ხილ ვა კითხვა
პასუხის რეჟიმში შედგა. დამ ს წ რე ებ მა დე ტა ლუ რი ინ ფორ
მა ცია მი ი ღეს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო სა და გენ
დე რის სა კითხებ ში მრჩევ ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შე სა ხებ 
და მი ი ღეს პა სუ ხე ბი მათ თ ვის სა სურ ველ შე კითხ ვებ ზე.

შშმ პირი PR სკო ლა ში
მიმ დი ან რე წელს, „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენტრს“ 

25 წლის შშმ პირი და უ კავ შირ და. გო გო ნას ცე რებ რა
ლუ რი დამ ბ ლა აქვს. ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ მან ინ
ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით შე იტყო და დაგ ვი კავ შირ და. 

გოგონას სურ და, PRის მი მარ თუ ლე ბით გა ეგ
რ ძე ლე ბი ნა სწავ ლა. “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ
ტ რ მა“ ად ვო კა ტი რე ბა გა უ წია მას და ამ ჯა მად ის 
ქარ თულ ა მე რი კულ უნი ვერ სი ტეტ ში, PRის მი
მარ თუ ლე ბით ირიცხე ბა.  ორგანიზაცია ეძებს მისი 
დასაქმებისა და პროფესიული განვითარებისათვის 
ახალ შესაძლებლობებს. 

ჩვენმა ბენეფიციარმა მო ნა წი ლე ო ბა  მი ი ღო  გა მო ფე
ნა ში  და    შეხ ვ და    ელჩს, სა გა რე ოს  მი ნისტრს, მი ნის ტ
რის   მო ად გი ლეს  და სა მახ სოვ რო  ფო ტო ე ბიც  გა და ი ღო. 
“ქალთა საინფორმაციო ცენტრი” მადლობას 
უხდის ქართულამერიკულ უნივერსიტეტს 
დახმარებისათვის. 

მე დი ა ად ვო კა ტი რე ბა - 
ტრე ნინ გი ლო პო ტა ზე

ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა” პან კი სელ ახალ
გაზ რ დებ თან, რე გი ო ნუ ლი და ცენ ტ რა ლუ რი მე დი
ის წარ მო მად გენ ლებ თან ერ თად, ხე ო ბა ში არ სე ბულ 
პრობ ლე მებ ზე, მათ გა შუ ქე ბა სა და სა ინ ფორ მა ციო 
სა შუ ა ლე ბე ბამ დე ინ ფორ მა ცი ის მი ტა ნის სპე ცი ფი კა
ზე ისა უბ რა. ტრე ნინ გი ორი დღის მან ძილ ზე გრძელ
დე ბო და:

 ტრე ნინ გის პირ ვე ლი დღე გენ დე რულ თე მა ტი კას 
და ეთ მო. მო ნა წი ლე ებ მა დე ტა ლუ რად იმ ს ჯე ლეს სა
კუ თარ შე ხე დუ ლე ბა ზე თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ და იმ 
სა კითხებ ზე, რომ ლე ბიც მე დი ის ყუ რადღე ბის ცენ ტ
რ ში ხვდე ბა. მე ო რე დღე უშუ ა ლოდ მე დია ად ვო კა
ტი რე ბას და ეთ მო, სა დაც პან კი სელ მა ახალ გაზ რ დებ
მა და ჟურ ნა ლის ტებ მა, პრაქ ტი კუ ლი და ვა ლე ბე ბის 
ფონ ზე, ურ თი ერ თ კო მუ ნი კა ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბის შე
სა ხებ მი ი ღეს ინ ფორ მა ცი ა. 

 ტრე ნინ გი ამე რი კის სა ელ ჩოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ
ლი პრო ექ ტის: “ქალები და ახალ გაზ რ დე ბი გა დაწყ
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში პან კი სის ხე ო ბა ში” 
ფარ გ ლებ ში შედ გა. “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი” 
პან კი სის ხე ო ბის მო სახ ლე ო ბის პრობ ლე მა თა ად ვო
კა ტი რე ბის მიზ ნით, მსგავ სი ტი პის ღო ი ნის ძი ე ბებს 
სა მო მავ ლო დაც გეგ მავს.
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შეხ ვედ რა პან კი სის მო სახ ლე ო ბას თან

2015 წლის 6 მარტს ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ მა 
პან კი სის ხე ო ბის სო ფელ დუ ის ში ად გი ლობ რივ მო სახ
ლე ო ბას თან შეხ ვედ რა გა მარ თა. ღო ნის ძი ე ბას ეს წ რე
ბოდ ნენ ახალ გაზ რ დე ბი და უხუ ცეს თა საბ ჭო ე ბის წარ
მო მად გენ ლე ბი.

 შეხ ვედ რის დროს გან ხი ლუ ლი იყო ის პრობ ლე მე ბი, 
რო მე ლიც ად გი ლობ რივ მა მო სახ ლე ო ბამ „ქალთა სა ინ
ფორ მა ციო ცენტრს“ მო ა წო და. მოხ და პრი ო რი ტე ტუ
ლი სა კითხე ბის გა მო ყო ფა, რო მელ თა ად ვო კა ტი რე ბა
საც ორ გა ნი ზა ცია ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბის 
დო ნე ზე მო ახ დენს. 

შეხ ვედ რის შე დე გად გა დაწყ და, რომ მო სახ ლე ო ბის
თ ვის პრი ო რი ტე ტუ ლია ისე თი სა კითხე ბის მოგ ვა რე
ბა, რო მე ლიც სას წ რა ფო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბას ეხე ბა. 

რო გორც შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ებ მა გა ნაცხა დეს, უახ
ლო ე სი პუნ ქ ტი ახ მე ტა ში ა, სა ი და ნაც გა მო ძა ხე ბის მი
ღე ბი დან სულ მცი რე ნა ხე ვარ სა ათ ში მო დის სას წ რა ფო 
დახ მა რე ბის ბრი გა და.

ახალ გაზ რ დებ მა პრი ო რი ტე ტულ სა კითხად კვლავ 
სპორ ტუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის არ ქო ნა და ბიბ ლი ო
თე კე ბი და ა სა ხე ლეს.

შეხ ვედ რა პრო ექ ტის “ქალები და ახალ გაზ რ დე ბი გა
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში პან კი სის ხე ო ბა ში” 
ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და, რო მელ საც „ქალთა სა ინ ფორ მა
ციო ცენ ტ რი“ კა ხე თის რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის ფონ
დ თან პარ ტ ნი ო რო ბი თა და ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა
ტე ბის და ფი ნან სე ბით ახორ ცი ე ლებს.

2015 წლი დან სამ ხ რეთ კავ კა სი ის გენ დე რუ ლი სა ინ
ფორ მა ციო ქსე ლი გენ დე რულ სა ინ ფორ მა ციო სა ა გენ
ტოდ ჩა მო ყა ლიბ და. არ სე ბო ბის მან ძილ ზე ქსელ მა მო ი
პო ვა დი დი სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სი და მა ღა ლი რე
ი ტინ გი. სწო რედ აქე დან გა მომ დი ან რე გა დაწყ და მი სი 
სა ა გენ ტოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბა.  

სა ი ტი მე დი ა სა შუ ა ლე ბის რე ჟიმ ში მუ შა ობს და მას
ზე ყო ველ დღე იდე ბა ახა ლი ინ ფორ მა ცია გენ დე რუ ლი 
სფე რო დან. სა იტ ზე ამ ჯე რად სა მი ჟურ ნა ლის ტი მუ შა
ობს, თუმ ცა იგეგ მე ბა თა ნამ შ რო მელ თა რა ო დე ნო ბის 
გაზ რ დაც.   

სა ა გენ ტო მუ შა ობს რო გორც ად გი ლობ რივ, ასე ვე სა
ერ თა შო რი სო დო ნე ზე. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მიმ დი ნა რე 
თვის მარ ტ ში, გენ დე რუ ლი სა ინ ფორ მა ციო სა ა გენ ტოს 
წარ მო მად გე ნე ლი იმ ყო ფე ბო და ნი უ ი ორ კ ში, CSW 59
ზე, სა დაც მომ ზად და რამ დე ნი მე რე პორ ტა ჟი. კო რეს
პონ დენ ტ მა აიღო ინ ტერ ვიუ გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა

ცი ის აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორ თან,  სი უ ჟე ტე ბი მომ
ზად და ისე თი შეხ ვედ რე ბი და ნაც, რომ ლებ საც ჰი ლა რი 
კლინ ტო ნი და ნი უ ი ორ კის მე რი და ეს წ რ ნენ. 

ქალების	უფლებებსა	და	გენდერული	
თანასწორობის	საკითხებზე	საზოგადოების	
ცნობიერების	ამაღლება
გენ დე რუ ლი სა ინ ფორ მა ციო სა ა გენ ტო
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სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ 
არ ქივ თან მე მო რან დუ მი 
გა ფორ მ და

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ სა“ და სა ქარ თ ვე ლოს 
ეროვ ნულ არ ქივს შო რის, ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბის 
შე სა ხებ მე მო რან დუ მი გა ფორ მ და. მე მო რან დუ მის თა
ნახ მად,  მე ო ცე სა უ კუ ნის 10იანი და 20იან წლებ ში, 
ქალ თა პო ლი ტი კუ რი აქ ტი ვო ბის ამ სახ ვე ლი დო კუ
მენ ტე ბი სა და ფო ტო ე ბის გა მო ფე ნა შედ გა. ეროვ ნუ ლი 
არ ქი ვი „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენტრს“ ასე ვე აძ ლევს 
უფ ლე ბას, გა მო ი ყე ნოს მას თან და ცუ ლი დო კუ მენ ტე ბი 
მო საწ ვე ვი ბა რა თე ბი სა და პოს ტე რე ბის გა რე კან ზე და
სა ბეჭ და დაც. 

მე მო რან დუ მი 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 
გა ფორ მ და. 

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი“ აქ ტი უ რად თა ნამ
შ რომ ლობს სხვა დას ხ ვა, რო გორც ცენ ტ რა ლურ, ასე
ვე რე გი ო ნულ მე დი ა სა შუ ა ლე ბას თან. მათ შო რი საა 
„ლიბერალი“, რა დიო „თაფისუფლება“, სა ზო გა დო ებ
რი ვი მა უწყე ბე ლი, „იმედი“, „GDS” და სხვა. 

გარ და სა კუ თა რი პრო ექ ტე ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბი სა, „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი“ აქ ტი უ
რად ცდი ლობს, სა ზო გა დო ე ბას ბე ნე ფი ცი ა რე ბი გა აც
ნოს.  

მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში გა და ცე მა „კომუნიკატორი“ 
საზღ ვ რის პი რა სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი ქა ლე ბის პრობ
ლე მებს მი ეძღ ვ ნა, სა დაც  სტუმ რად იმ ყო ფე ბო და 

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ ერ თ ერ თი ბე ნე ფი
ცი ა რი. 

ამა ვე პროგ რა მის ერ თ ერ თი გა და ცე მა მი ეძღ ვ ნა 
„დამფუძნებელი კრე ბის წევ რი ქა ლე ბის“ ფო ტო ე ბის გა
მო ფე ნას, სა დაც სტუმ რად იმ ყო ფე ბოდ ნენ ორ გა ნი ზა ცი
ის წარ მო მად გენ ლე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი გა მო ფე ნა გა შუქ და 
“იმედის დი ლა ში“, “GDS“სა და სხვა არ ხებ ზე. 

ორ გა ნი ზა ცია აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლობს რე გი ო
ნულ მე დი ას თა ნაც. წლის გან მავ ლო ბა ში და გეგ მი ლია 
არა ერ თი გა და ცე მის ჩა წე რა, რო მე ლიც გენ დე რუ ლი 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას ემ სა ხუ რე ბა. 

მე დი ას თან ურ თი ერ თო ბა

გენ დე რუ ლი 
ლი ტე რა ტუ რა - შეხ ვედ რა 
გა მომ ცემ ლო ბებ თან

25 მარტს, „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ ორ გა
ნი ზე ბით, გო რელ მკითხ ველს რამ დე ნი მე წიგ ნი წა
რედ გი ნა. ”ინტელექტის”, ”არტანუჯისა” და ”ბაკურ 
სუ ლა კა უ რის გა მომ ცემ ლო ბის” წარ მო მად გენ ლებ
მა  ში რინ ება დის ”ოქროს გა ლი ა ზე” (გამომცემლობ 
”ინტელექტი”), ანა პო ლიტ კოვ ს კა ი ას ”პუტინის რუ სეთ
სა” (გამომცემლობა ”არტანუჯი”) და მა ლა ლა იუსუფ ზა
ის ”მე ვარ მა ლა ლას” (”ბაკურ სუ ლა კა უ რის გა მომ ცე ლო
ბა”) შე სა ხებ ისა უბ რეს. 

აღ ნიშ ნუ ლი ლი ტე რა ტუ რა აქ ტუ ა ლუ რი თე მა ტი
კით გა მორ ჩე უ ლი წიგ ნე ბი ა, რო მე ლიც თა ნა მედ რო ვე 
მსოფ ლი ო ში მიმ დი ნა რე სო ცი ა ლურ  პო ლი ტი კურ მოვ
ლე ნებს ასა ხავს და გან სა კუთ რე ბით უს ვამს ხაზს ქალ
თა როლს მრა ვა ლი მი მარ თუ ლე ბით. პრე ზენ ტა ცი ას 
„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“, გა მომ ცემ ლო ბე ბის 
და კო ა ლი ცი ის ”ქალთა პო ლი ტი კუ რი ჩარ თუ ლო ბი
სათ ვის” წევ რე ბი ეს წ რე ბოდ ნენ. 

შეხ ვედ რა OXFAMის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი პრო ექ
ტის, „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 შედ გა.
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30–31 იან ვარს ფონდ ტა სო ში მო რი გი სა კონ სულ ტა
ციო შეხ ვედ რა გა ი მარ თა სა თე მო მუ შა კე ბი სა და სა თე მო 
ჯგუ ფე ბის თ ვის სა დაც კო ო პე რა ტი ვე ბის ჩა მო ყა ლი ბე
ბის სა კითხე ბი გა ნი ხი ლე ბო და.

ბიო–მე ურ ნე ო ბის ექ ს პერ ტი და სა სოფ ლო სა მე ურ
ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის წარ მო მად გე ნე ლი დე ტა ლუ რად 
გა ნუ მარ ტავ დე ნენ პრო ექ ტ ში ჩარ თულ მხა რე ებს კო ო
პე რა ტი ვე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას და ბიო–მე ურ ნე ო ბის პრინ
ცი პებს.

სა თე მო ჯგუ ფის წევ რე ბის თ ვის პრო ექ ტის და ბიზ
ნესს გეგ მე ბის წე რის თ ვის სა ჭი რო უნარ–ჩვე ვე ბის გა მო
მუ შა ვე ბის მიზ ნით ცალ კე ტრე ნინ გე ბის ციკ ლი ჩა ტარ
და. ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ თან ერ თად ამ პრო
ცეს ში მი სი პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი „ფონდი ტა სო“ 
და სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ და ეკო ნო მის ტ თა ასო ცი ა
ცია მუ შა ობს. კო ო პე რა ტი ვე ბის გა ნაცხა დე ბის შე მო ტა
ნა 21 თე ბერ ვალს დას რულ და. ამ ეტაპ ზე საბ ჭოს მი ერ  
პრო ექ ტე ბის შე ფა სე ბა, დამ ტ კი ცე ბა და  გრან ტე ბის გა
ცე მა მიმ დი ნა რე ობს. აპ რი ლის თვე ში კი 9 კო ო პე რა ტივს 
უკ ვე ოპ ფი ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი ექ ნე ბა.

თი თო ე ულ ჯგუფს შე მუ შა ვე ბუ ლი აქვს სა კუ თა რი 

მუ შა ო ბის გეგ მა და წეს დე ბა, მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო
ბის შე სა ბა მი სად. პა რა ლე ლუ რად უკ ვე წარ მა ტე ბუ ლი 
გა ნაცხა დე ბი სა ჯა რო რე ეს ტ რ ში რე გის ტ რირ დე ბი ან და 
შე აქვთ გა ნაცხა დი სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
სა მი ნის ტ როს, სა სოფ ლო– სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის 
გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო ში სტა ტუ სის მი სა ღე ბად.

აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი ხორ ცი ელ დე ბა პრო ექ ტის 
„ქალები, რო გორც აქ ტო რე ბი ცვლი ლე ბე ბი სა და გაძ ლი
ე რე ბის თ ვის ფარ გ ლებ ში“.

„ქალები რო გორც 
აქ ტო რე ბი ცვლი ლე ბე ბი სა 
და გაძ ლი ე რე ბის თ ვის“ - 
სტრა ტე გი უ ლი 
და გეგ მა რე ბა

იან ვარ ში, პრო ექ ტის, “ქალები, რო გორც აქ ტო რე
ბი ცვლი ლე ბე ბი სა და გაძ ლი ე რე ბი სათ ვის” 2015 წლის 
სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მა რე ბა მოხ და. შეხ ვედ რის მი ზა ნი 
იყო 2014 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის შე ფა
სე ბა და გა და ფა სე ბა, ამავ დ რო უ ლად 2015 წლის სა მოქ
მე დო გეგ მის გა და ხედ ვა და მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის შე
სა ბა მი სი ცვლი ლე ბის შე ტა ნა. კო ა ლი ცი უ რი პრო ექ ტე
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის დროს ძალ ზედ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად პარ ტ ნი ო რებ თან 
ერ თად  შე ჯამ და გა სუ ლი წე ლი და, მიმ დი ნა რე მოვ ლე
ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ახა ლი სტრა ტე გი ე ბი და ი სა ხა.

შეხ ვედ რას “ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რ თან” ერ
თად, პრო ექ ტის პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, “ომისა 
და მშვი დო ბის გა შუ ქე ბის ინ ს ტი ტუ ტი”, “ახალგაზრდა 
ეკო ნო მის ტ თა კავ ში რი” და  ფონ დი “ტასო” იმ ყო ფე
ბოდ ნენ.

WEPD-ს სტრა ტე გი უ ლი 
და გეგ მა რე ბა

წლის და საწყის ში „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ 
კი დევ ერ თი პრო ექ ტის, „ქალები თა ნას წო რო ბის, მშვი
დო ბი სა და გან ვი თა რე ბის“ სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მა რე
ბა შედ გა. 

სამ დღი ა ნი სა მუ შაო შეხ ვედ რის ფარ გ ლებ ში  გა და
ი ხე და გა სუ ლი წე ლი, მოხ და მიღ წე ვე ბის შე ჯა მე ბა და 
სა მო მავ ლო გეგ მე ბის გა წე რა. 

2015 წლის სა მოქ მე დო გეგ მა რამ დე ნი მე კომ პო ნენ
ტის, მათ შო რის  მე დი ის ნა წი ლი სა გა ნაც შედ გე ბა.

„ქალთა სა ინ ფორ მა ციო 
ცენ ტ რის“ სტრა ტე გი უ ლი 
და გეგ მა რე ბა

2015 წლის იან ვარ ში, და სას ვე ნე ბელ კომ პ ლექს 
„ლოპოტაზე“ შედ გა „ქალთა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რის“ 
სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მა რე ბა. სამ დღი ა ნი სა მუ შაო შეხ
ვედ რის ფარ გ ლებ ში, ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შ რომ ლებ მა 
გა სუ ლი წე ლი შე ა ჯა მეს და სა მო მავ ლო გეგ მე ბი და სა
ხეს. 

მსგავ სი შეხ ვედ რე ბი ყო ველ წელს იმარ თე ბა, რა თა 
სწო რად და ი გეგ მოს და გა ნი საზღ ვ როს ორ გა ნი ზა ცი ის 
პრი ო რი ტე ტე ბი. 

ეკონომიკური	გაძლიერება

ორ	გა	ნი	ზა	ცი	უ	ლი	აქ	ტი	ვო	ბე	ბი

კო ო პე რა ტი ვე ბი - გრან ტის გა ცე მა მიმ დი ნა რე ობს
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ჩვენ დღეს მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მო ფე ნას ვხსნით. დღე
ვან დე ლი ღო ნის ძი ე ბით პა ტივს მი ვა გებთ ქა ლებს, რომ
ლე ბიც ქარ თუ ლი დე მოკ რა ტი ის სა თა ვე ებ თან იდ გ ნენ, 
ქა ლებს, რო მელ ბიც გახ დ ნენ დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის 
წევ რე ბი _ პირ ვე ლი პარ ლა მენ ტა რე ბი და მო უ კი დე ბე ლი 
სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა ში. ჩვე ნი მი ზა ნი ა, სა ზო გა დო ე
ბას და ვა ნა ხოთ, რომ ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე
ო ბა ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის ნა წი ლი და 
ტრა დი ცი ა ა.

თუ გა დავ ხე დავთ პრო ცენ ტულ მაჩ ვე ნე ბელს, და ვი
ნა ხავთ, რომ 1919 წელს პარ ლა მენ ტ ში ქალ თა რა ო დე ნო
ბა 3%–ს შე ად გენ და და 20 ქა ლი იყო წარ დ გე ნი ლი სხვა
დას ხ ვა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის სი ით. ძა ლი ან მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნია ვთქვათ, რომ ზო გა დად მსოფ ლი ო ში ქალ თა 
პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი  
პარ ლა მენ ტ ში 1960 წელს სულ 4.9% იყო, მა შინ, რო დე
საც ჩვენ თან, სა ქარ თ ვე ლო ში ქალ თა წარ მო მად გენ ლო
ბა პარ ლა მენ ტ ში  3% იყო. დღე ვან დე ლი მო ნა ცე მე ბით 
21,8% არის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი პარ ლა მენ ტ ში ქა ლე
ბის მო ნა წი ლე ო ბის, ხო ლო ჩვენ თან 12 %. 

ქალ თა მოძ რა ო ბამ, ქალ თა არა სამ თავ რო ო ბო ორ გა ნი
ზა ცი ებ მა დღის წეს რიგ ში და ვა ყე ნეთ და მიზ ნად და ვი
სა ხეთ, რომ 2015 წლი დან  მთა ვა რი პრი ო რი ტე ტი იქ ნე
ბა ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის თ ვის ბრძო ლა, 
კონ კ რე ტუ ლად კვო ტი რე ბის ლო ბი რე ბა. რა ტომ კვო
ტი რე ბა, რა ტომ დღეს? იმი ტომ, რომ ჩვენ გვაქვს ძა ლი
ან დი დი გა მოც დი ლე ბა. ეს გა მოც დი ლე ბა არ მო სუ ლა 
დღეს.  20 წლის გან მავ ლო ბა ში ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
გან სა კუთ რე ბით იბ რ ძ ვი ან ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა
წი ლე ო ბის გაზ რ დის თ ვის. არის უამ რა ვი საქ მე გა კე თე
ბუ ლი. ეს არის მომ ზა დე ბუ ლი ქა ლე ბი რე გი ო ნებ ში, ეს 
არის მცდე ლო ბა შე იც ვა ლოს ქალ თა პო ლი ტი კუ რი წარ
მო მად გენ ლო ბა. 2008 წელს იყო პირ ვე ლი მცდე ლო ბა 
პარ ლა მენ ტ ში სა კა ნონ მ დებ ლო კვო ტე ბის ლო ბი რე ბის. 
სამ წუ ხა როდ, ეს კა ნონ პ რო ექ ტი, რომ ლის თ ვი საც 32000 
ხელ მო წე რა მო აგ რო ვეს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, არ იქ
ნა გან ხი ლუ ლი. ჩვენ ვითხოვთ 50%–ს პრო პორ ცი ულ 
სი ებ ში, რაც არ ნიშ ნავს მან და ტე ბის ნა ხე ვა რის მოთხოვ
ნას, ეს არის სულ 35 ქა ლი, რაც 23%–ს წარ მო ად გენს. 

ჩვენ ბევ რი ოპო ნენ ტი გვყავს, რო მელ თაც სხვა დას ხ
ვა არ გუ მენ ტი აქვთ, ერთ–ერ თი არ გუ მენ ტი, რო მე ლიც 
ხში რად გვეს მის, გან სა კუთ რე ბით პო ლი ტი კუ რი პარ
ტი ე ბის გან არის კითხ ვა, სად არი ან ქა ლე ბი, რომ ლე ბიც 
შე იძ ლე ბა ჩავ ს ვათ სი ა ში და ჩავ რ თოთ პო ლი ტი კურ 
პრო ცე სებ ში? მე გეტყ ვით: აი აქ არი ან, ამ დარ ბაზ ში, ძა
ლი ან ბევ რი, ვინც თა მა მად შე ი ლე ბა წა ვი დეს პო ლი ტი
კა ში. მარ ტი ვი მა გა ლი თი შე მიძ ლია მო ვიყ ვა ნო, მარ ტო 
ჩვენს ორ გა ნი ზა ცი ში, რო მელ შიც 20–მდე ახალ გაზ რ და 

ქა ლი მუ შა ობს, ძა ლი ან პერ ს პექ ტი უ ლი ახალ გაზ რ დე ბი 
არი ან და დღე საც არი ან მზად პო ლი ტი კუ რი პა სუ ხის მ
გებ ლო ბის ასა ღე ბად.

უამ რა ვი ორ გა ნი ზა ცი ა, ად გი ლობ რი ვი თუ სა ერ თა
შო რი სო, მუ შა ობს სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში, მათ შო
რის, ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტ რი, გენ დე რუ ლი თა
ნას წო რო ბის ქსე ლი და სხვე ბი, რო მელ თაც აქვთ უზარ
მა ზა რი შრო მა ჩა დე ბუ ლი ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის თვალ
საზ რი სით და მზად არი ან, მი ა წო დონ ქა ლე ბის სია პო
ლი ტი კურ პარ ტი ებს. 

მინ და აღ ვ ნიშ ნო, რომ ქალ თა მოძ რა ო ბა და ყვე ლა 
ღო ნის ძი ე ბა, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა, მათ შო რის 8 
მარ ტის აქ ცი ა, თან ხ ვედ რა შია მსოფ ლიო მოძ რა ო ბას თან, 
შე იძ ლე ბა ასე ით ქ ვას. სწო რედ 8 მარტს მე ვიმ ყო ფე ბო
დი გა ე როს ქალ თა სტა ტუ სის 59–ე სე სი ა ზე, კო ლე გებ
თან ერ თად ნიუ–იორ კ ში, სა დაც პა რა ლე ლუ რად იყო 
აქ ცია რო მელ საც ერ ქ ვა 8 მარ ტის მარ ში, ეს იყო ძა ლინ 
შთმბეჭ და ვი აქ ცი ა, რად გან მარშს და აქ ცი ის მო ნა წი ლე
ებს წინ მი უძღო დათ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი მა ღა
ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი, რომ ლე ბიც ხმა მა ღა ლი  შე
ძა ხი ლით კითხუ ლობ დ ნენ: რა გვინ და ჩვენ? და მთე ლი 
კო ლო ნა პა სუ ხობ და  ,,გენდერული თა ნას წო რო ბა“. რო
დის? და კო ლო ნა პა სუ ხობ და – დღეს! 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია რომ 59–ე სე სი ის გახ ს ნა
ზე მი ნის ტ რებ მა და მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლებ მა 
პო ლი ტი კუ რი დეკ ლა რა ცია მი ი ღეს. რო მელ შიც 2030 

ელე ნე რუ სეც კა ი ას გა მოს ვ ლა გა მო ფე ნის 

”დამფუძნებელი	კრე	ბის	წევ	რი	ქა	ლე	ბი:	1919-1921”	
გახ ს ნა ზე  / 19. 03. 2015.
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წლის თ ვის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბი სათ ვის სწრაფ ვა 
და ა დას ტუ რეს. სე სი ის გახ ს ნის ცე რე მო ნი ალ ზე  გა ე როს 
ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა 
გა ნაცხა და, რომ პროგ რე სი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
გზა ზე ნე ლი და არა თა ნა ბა რი ა, ისე ვე რო გორც ჩვენ თან. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამა ვე სე სი ა ზე ნო ბე ლის პრე მი ის ლა
უ რე ატ მა ქალ მა მშვი დო ბის დარ გ ში, ქალ ბა ტონ მა ლე
ი მა გბო ვემ, თა ვის გა მოს ვ ლა ში აღ წე რა  მსოფ ლი ო ში 
არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
გა რე შე.  მან მე ტა ფო რუ ლად თქვა, რომ მსოფ ლი ოს სა
ზო გა დო ე ბა ქა ლე ბის შე სა ნიშ ნა ვი უნარ–ჩვე ვე ბის გა
მო უ ყე ნებ ლო ბი სას ფუნ ქ ცი ო ნი რებს რო გორც  ცალ თ ვა
ლახ ვე უ ლი, რაც აბ რ კო ლებს პროგ რესს. 

მე მინ და, ცო ტა ხნით და გაბ რუ ნოთ ის ტო რი ა ში. 1921 
წლის კონ ს ტი ტუ ცი ა ში და წა გი კითხოთ ამო ნა რი დი 
კონ ს ტი ტუ ცი ი დან: ”მე–13–ე თა ვი, სო ცი ალ–ეკო ნო მი
კუ რი უფ ლე ბა ნი :  მუხ ლი 113 – რეს პუბ ლი კა ზრუ ნავს 
თა ვის მო ქა ლა ქე თა ღირ სე უ ლი არ სე ბო ბი სათ ვის; მუხ
ლი 117. შრო მა სა ფუძ ვე ლია რეს პუბ ლი კის არ სე ბო ბი სა 
და მი სი უზ რუნ ველ ყო ფა რეს პუბ ლი კის გან სა კუთ რე
ბუ ლი მო ვა ლე ო ბა ა; მუხ ლი 118. რეს პუბ ლი კის კა ნონ
მ დებ ლო ბით ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ ვე ლო ბას ევა
ლე ბა და არ სოს შრო მის ბირ ჟა, სა შუ ა მავ ლო კან ტო რა 
და სხვა ამ გ ვა რი და წე სე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც აღ ნუს ხავს 
უმუ შე ვართ და შუ ა მავ ლო ბას გა უ წევს სა მუ შა ოს შოვ ნა
ში; მუხ ლი 119. უმუ შევ რად დარ ჩე ნილ მო ქა ლა ქეს მი
ე ცე მა დახ მა რე ბა სა მუ შა ოს აღ მო ჩე ნით ან დაზღ ვე ვის 
სა ხით; მუხ ლი 124. წარ მო ე ბა ში 16 წლამ დის ყმაწ ვი ლის 
შრო მა აკ რ ძა ლუ ლი ა; მო ზარ დ თა და სა ზო გა დოდ ქალ
თათ ვის ღა მით მუ შა ო ბა აკ რ ძა ლუ ლი ა. მუხ ლი 125. რეს
პუბ ლი კის საზ რუ ნა ვი სა გა ნია გან საზღ ვ როს მი ნი მუ მი 
ხელ ფა სი და შრო მის ნორ მა ლი პი რო ბა ნი წარ მო ე ბა ში. 
წეს დე ბა შრო მის ინ ს პექ ცია და სა ნი ტა რუ ლი ზე დამ
ხედ ვე ლო ბა, რო მე ლიც და მო უ კი დე ბე ლი უნ და იყოს 
დამ ქი რა ვე ბელ თა გან; მუხ ლი 126. გან სა კუთ რე ბუ ლი 
კა ნო ნი და ი ცავს ქალ თა შრო მას წარ მო ე ბა ში. აკ რ ძა ლუ
ლია ქა ლის მუ შა ო ბა დე დო ბი სათ ვის მავ ნე წარ მო ე ბა ში; 
მუ შა ქა ლი მშო ბი ა რო ბის დროს არა ნაკ ლებ ორი თვი სა 
თა ვი სუ ფა ლია მუ შა ო ბი სა გან ჯა მა გი რის მო უს პობ ლად; 
დამ ქი რა ვე ბელს ევა ლე ბა ძუ ძუმ წო ვარ ბავ შ ვ თა მო სავ
ლე ლად შე სა ფერ გა რე მო ე ბა ში ამ ყო ფოს მუ შა ქა ლე ბი; 
მუხ ლი 128. რეს პუბ ლი კას და ად გი ლობ რივ მმარ თ ვე
ლო ბას ევა ლე ბა დე დო ბის და ბავ შ ვე ბის დაც ვი სათ ვის 
მზრუნ ვე ლო ბა.”

მინ და გითხ რათ, რომ რაც შე ე ხე ბა შრო მის კა ნონს, 
ჩვენ გვაქვს გარ კ ვე უ ლი წარ მა ტე ბე ბი, პო ზი ტი უ რი ცვი
ლე ბე ბი, თუმ ცა დე დო ბის კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი ცი რე ბა 
არ მომ ხ და რა. ეს ამო ნა რი დი იმი ტიმ წა ვი კითხე, რომ 

რე ა ლუ რად ბრძო ლა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის თ ვის 
ეს არ არის შე მოგ დე ბუ ლი თე მა, ეს არის ჩვე ნი ტრა დი
ცია და ჩვენ სწო რად უნ და გა ვა კე თოთ შე ფა სე ბე ბი და 
სა ზო გა დო ე ბას კარ გად და ვა ნა ხოთ, რის თ ვის, რა ტომ 
და რა გვინ და.

და ბო ლოს, მინ და, ქარ თ ვე ლო პო ლი ტი კოს ქა ლებს 
შე ვახ სე ნო ელი სა ბედ ბოლ ქ ვა ძის სიტყ ვე ბი: ,,მედგრად 
და ი ცა ვით ჩვე ნი იდე ე ბი და სა ნამ ცოცხ ლე ბი ხართ ბო
ლომ დე იბ რ ძო ლეთ და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს
თ ვის.” 
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გამოფენა	-	
“დამფუძნებელი	
კრების	წევრი	
ქალები	1919-1921”
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40, Tsinamdzgvrishvili Str  
Tbilisi, 0102 Georgia

Phone:  +995 32 295 29 34 
Fax: +995 32 294 26 99

office@ginsc.net 

wicge.org
ginsc.net
fb.com/WICgeorgia

It`s not only about women, 
it`s about information!


