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შესავალი
თანამედროვე საქართველოში გენდერული თანასწორობის საკითხი საჯარო
დისკურსის

განუყოფელი

ნაწილია.

ეს

შედეგი

პოსტსაბჭოთა

პერიოდში

საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობაში გაწევრიანებამ და აქედან
გამომდინარე რეფორმებმა და სამოქალაქო პროცესმა განაპირობა. 1994

წლიდან დღემდე ქვეყანა შეუერთდა ადამიანის/ქალის უფლებებთან დაკავ
შირებულ საერთაშორისო სამართლის დოკუმენტებს. ეს კი ნიშნავს, რომ მათში
დეკლარირებული პრინციპებისა და მოთხოვნების შესრულებაზე ვალდებულება
აიღო. ამ დოკუმენტთაგან უმნიშვნელოვანესია გაეროს „ქალთა დისკრიმინაციის
ყველა

ფორმის

აღმოფხვრის

კონვენცია“/CEDAW,

რომელსაც

ხშირად

„ქალების კონსტიტუციას“ უწოდებენ, რადგან იგი აქცენტს აკეთებს ქალის
ჩაგვრის სამართლებრივ და კულტურულ ნორმებზე. მასთან მიერთებით ჩვენმა

ქვეყანამ აღიარა, რომ ქალის უფლებების დაცვა დემოკრატიზაციის პროცესის

განუყოფელი ნაწილია და ხელისუფლება შექმნის თანასწორობის მიღწევის
რეალურ გარემოს, საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ მექანიზმებს.
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CEDAW

შესრულების

კონვენციის

მოთხოვნათა

საკანონმდებლო

დონეზე

(de–jure) მიმართულებით განხორციელდა შემდეგი ცვლილებები: შეიქმნა
გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო კონცეფცია, პარლამენტმა დაამ
ტკიცა ოჯახში ძალადობის, ტრეფიკინგის, გენდერული თანასწორობის შესა
ხებ კანონები და ანტიდისკრიმინაციული კანონი. სახალხო დამცველის ოფისი,

გენდერული თანასწორობის სამთავრობო კომისია და გენდერული თანას
წორობის

საპარლამენტო

ციელების ინსტიტუციებს.

საბჭო

წარმოადგენენ

თანასწორობის

განხორ

ეს ცვლილებები ადასტურებს, რომ ქალები de-jure ფლობენ უფლებებს, მაგრამ
კონვენციისთვის

უმნიშვნელოვანესია

არა

მხოლოდ

სამართლებრივი

და

ინსტიტუციური გარანტიები, არამედ – მათი შეუზღუდავი ხელმისაწვდომობა ყველა

მოქალაქე ქალისთვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ de–jure ვალდებულებების გარდა
სახელმწიფო უზრუნველყოფს კონვენციის მოთხოვნათა de–facto განხორციელებას.

„ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის“ de–facto
შესრულების სადარაჯოზე ქალთა საკითხებზე/პრობლემებზე მომუშავე არასამ

თავრობო ორგანიზაციები და აქტივისტები დგანან. სწორედ მათ ხელთაა
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ქალის უფლებრივი მდგომარეობა აჭარაში:

წარსული, თანამედროვეობა და სამომავლო პერსპექტივა

ქალის უფლებების დარღვევის ფაქტობრივი მასალა და აქედან გამომდინარე –

არგუმენტები საიმისოდ, რომ მიუხედავად სახელმწიფოს ძალისხმევისა, ქალების
ნაწილს დღემდე უჭირს საკუთარი კულტურული, სოციალური, ეკონომიკური,
სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების გამოყენება.
სახელმწიფოსა

და

არასამთავრობო

ორგანიზაციების

მიერ

გაკეთებული

ანგარიშების (რომლებიც 4 წელიწადში ერთჯერ მზადდება) განხილვის შემ

დეგ, გაეროს CEDAW კომიტეტი შეიმუშავებს რეკომენდაციებს. მათი ანალიზი
ნათელყოფს, რომ თანასწორობის მიღწევის სტრატეგიულ ნაბიჯთაგან განსა

კუთრებული ადგილი უნდა დაეთმოს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის
გაზრდას და ქალის როლისა და დანიშნულების შესახებ ტრადიციული,
პატრიარქატული შეხედულებების და პრაქტიკების შეცვლას.2

ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გასაზრდელად, კონვენციის მიერ შემო
თავაზებულ კვოტირების სისტემას ქალის უფლებებრივი მდგომარეობის გაუმ

ჯობესების გზაზე მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. ქალის მიმართ

დისკრიმინაციული ნორმებისა და ტრადიციული შეხედულებების სიმყარეს
სახელმწიფომ ქმედითი, საგანმანათლებლო და სამართლებრივი ნაბიჯები უნდა

დაუპირისპიროს. თუმცა, ამ კუთხით სამოქალაქო სექტორი ბევრად ეფექტურად
და მიზანმიმართულად მუშაობს, ვიდრე ხელისუფლება.

2014 წელს გაეროს CEDAW კომიტეტმა, სახელმწიფო და ჩრდილოვანი
ანგარიშების

საფუძველზე

(მომზადდა

სპეციალური

ანგარიშებიც.

საქარ

თველოს სახალხო დამცველის ანგარიში „ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა

და გენდერული თანასწორობა“; არასამთავრობო ორგანიზაციის „ქალთა
ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“ ანგარიში „ლბტ ქალები საქართველოში“)
შეიმუშავა რეკომენდაციები, რომლითაც აუცილებელია სახელწიფომ:
1.

გააგრძელოს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება კონვენციის ფარ

2.

ხელი შეუწყოს სქესისა და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის

გლებში, მათ შორის ქალებისთვის საკუთარი უფლებების შესახებ;

შემთხვევებში ქალთა მიერ სასამართლოსა და ნაწილობრივ სასა
მართლო ორგანოებისათვის მიმართვას;

3.

უზრუნველყოს კონვენციის აღმასრულებელი კომიტეტის გენერალური
რეკომენდაციების საჯაროობა: მიაწოდოს რეკომენდაციები მოსამარ

თლეებს, პროკურორებსა და ადვოკატებს, რათა მათ პირდაპირ
მიმართონ კონვენციასა და სასამართლო პრაქტიკაში ეროვნული

სამართლებრივი დებულებების ინტერპრეტაცია კონვენციის შესაბა
მისად მოახდინონ;
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4.

დამატებითი რესურსებით უზრუნველყოს სახალხო დამცველის ოფისი,

როგორც ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღმასრულებელი
ორგანო.

კომიტეტი განსაკუთებულ აქცენტს აკეთებს და შეშფოთებას გამოთქვამს შემდეგ
საკითხებზე:
1)

გენდერზე დაფუძნებული მიდგომის არარსებობა იძულებით გადაად

2)

ადეკვატურ ჯანდაცვაზე, განათლებასა და დასაქმებაზე ხელმისაწ

გილებულ პირთა მომსახურებისას;

ვდომობის ნაკლებლობა ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებისა
და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალებისთვის;

3)

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მყოფ ქალებთან მათი ოჯახების

4)

თავშესაფრებსა და დამხმარე მომსახურეობებზე ხელმისაწვდომობის

გრძელვადიანი ვიზიტის შეზღუდული ხელმისაწვდომობა;

დაბალი დონე ხანდაზმული ქალებისთვის, რომლებმაც დაკარგეს
ოჯახი და რომლებიც მიატოვეს ოჯახებმა;

5)

ლესბოსელ, ბისექსუალ და ტრანსგენდერ ქალებზე ფიზიკური ძალა
დობისა და ზეწოლის ფაქტები, ტრანსგენდერი ადამიანებისათვის
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემაზე შეზღუდვები;

6)

არასრულწლოვანთა ქორწინება, რომელიც შესაძლებელია საქარ
თველოში რადგან მიუხედავად 18 წლამდე მოქალაქეთა ქორწინების
სამოქალაქო კოდექსით აკრძალვისა, კოდექსი გამონაკლისად ცნობს

16 წლის არასრულწლოვანთა ქორწინებას, თუ არსებობს მშობლების,
მეურვეების თანხმობა ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით დამტ

კიცებული ქორწინების გამამართლებელი სხვა მიზეზები. კომიტეტი

ფიქრობს, რომ ამგვარი პრაქტიკა ხელს უწყობს ბავშვთა ქორწინებების
ზრდას;
7)

ქმრებისა და პარტნიორების მიერ ქალთა მკვლელობების მზარდი
ფაქტები და ოჯახში ძალადობის სხვა სახეების არსებობა. კომიტეტი
მთავრობას მოუწოდებს მიიღოს სასწრაფო ზომები: სახელმწიფო

თავშესაფრების შექმნა ქალებისათვის, ქალთა საკითხებზე მომუშავე
ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობით;
8)

ქალიშვილობის

ტესტის

ჩატარების

პრაქტიკის

არსებობა.

კომი

ტეტი სახელმწიფოს მოუწოდებს აკრძალოს და ადეკვატური სანქცია

დააწესოს ამ პრაქტიკის წინააღმდეგ, რადგან იგი არღვევს ქალების
ინტიმური ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას;

7

ქალის უფლებრივი მდგომარეობა აჭარაში:

წარსული, თანამედროვეობა და სამომავლო პერსპექტივა

9)

ოჯახში ძალადობაში დამნაშავე პირების გამოსავლენად და შესაბა
მისად დასასჯელად ქმედითი მექანიზმების არარსებობა;

10) არარეგისტრირებული ქორწინებების არსებობა და ამ პრაქტიკის

შენარჩუნებაში ეკლესიის მონაწილეობა. ეკლესია ქალებს ქორწინებაში
დარჩენისკენ მოუწოდებს, ასეთი ოჯახების მძიმე ეკონომიკური მდგო

მარეობის მიუხედავად. კომიტეტის აზრით, ეკლესიის ამგვარმა მოწო

დებებმა შესაძლოა 16 წლის ქვემოთ მოქალაქესთან სექსუალური
ურთიერთობის დაუსჯელობის სინდრომი წაახალისოს.

რეკომენდაციების აღსრულებისათვის გადადგმული ნაბიჯების შესახებ ინფორ
მაცია საქართველოს მთავრობამ CEDAW კომიტეტს ორი წლის ვადაში უნდა
მიაწოდოს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია:
1.

ანგარიში პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალთა მონა

2.

ანგარიში ქმრებისა და პარტნიორების მიერ ქალების მოკვლის ფაქ

წილეობის გასაზრდელად გადადგმული ნაბიჯების შესახებ;
ტების

მზარდი

რაოდენობის

ღონისძიებების შესახებ.

აღკვეთისათვის

განხორციელებული

გაეროში CEDAW კონვენციის შესრულებაზე საქართველოს პირველი ანგა
რიშის შემდეგ 18 წელი გავიდა. კომიტეტის მიერ 1999 წელს გაკეთებული
რეკომენდაციები, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისა და ქალის მიმართ

ძალადობის განმაპირობებელი პატრიარქატული სტერეოტიპების და დისკრი
მინაციული პრაქტიკების შესახებ, კვლავ აქტუალურია. რა არის ამის მიზეზი?

მთავარი მიზეზი არის ის, რომ პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის დიდმა ნაწილმა

არ იცის პოლიტიკური ფემინიზმის ისტორია და არ ესმის ქალების პოლიტიკური

მონაწილეობის მნიშვნელობა და სარგებელი ჰუმანური, სამართლებრივი
სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესში. გარდა ამისა კონცეფცია „ქალების
ემანსიპაცია“ მათთვის კვლავ რჩება მასკულინური წესრიგისა და ძალაუფლების
სახიფათო ტენდენციად.

გენდერული თანასწორობის საკითხების შესახებ პოლიტიკოსთა ინფორმირე
ბულობისა და მგრძნობელობის დაბალ დონეს ემატება ის გარემოება, რომ

თანასწორობის იდეის, ამ საკითხზე ქართულ-ევროპული დიალოგის საკუთრივ

ქართული ისტორიის შესახებ ცოდნა მთლიანად ქართულ საზოგადოებაში
მეტისმეტად მწირია. ამასთან შეუსწავლელია საბჭოთა წარსული, ბოლშევიკური/
კომუნისტური პერიოდი და არ არის შეფასებული ნაციონალური ისტორიის

და იდენტობისათვის ამ რეჟიმის დესტრუქციული ძალა. აქედან გამომდინარე

საქართველოს მოქალაქეები/მოქალაქე ქალები კვლავ საბჭოური მითებით
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ლელა გაფრინდაშვილი

იკვებებიან: ვერ ხედავენ ქალების პოლიტიკური მონაწილეობის აუცილებლობას

და მას პოსტსაბჭოთა საქართველოს პირმშოდ მიიჩნევენ, გულუბრყვილოდ
სჯერათ, რომ საბჭოთა პერიოდში „მირთმეულმა თანასწორობამ“ ემანსიპაციის
ფუნქცია

შეასრულა

ქალთა

პრობლემების

და

ქალები

„მოსაპოვებელი“ და „საბრძოლველი“.
მოგვარების

გაათავისუფლა,

გზაზე

ამიტომ

უმნიშვნელოვანესი

არაფერია

ნაბიჯია

ამ

პრობლემების გაცნობიერება, მათი ხედვა არა მხოლოდ გლობალურ კონ

ტექსტში, არამედ ცალკეული სოციალური ჯგუფების (შეზღუდული შესაძ
ლებლობების მქონენი, ხანდაზმულები, დევნილები, ძალადობის მსხვერ

პლები, უმცირესობათა და მარგინალური ჯგუფები) და რეგიონების მიხედვით.
ამ სამუშაოს მეტ-ნაკლები ხარისხით არასამთავრობო ორგანიზაციები ასრუ

ლებენ, რომლებიც ყველაზე კარგად დედაქალაქში განვითარდნენ და სწორედ
ამიტომ ქალის უფლებრივ მდგომარეობაზე და დისკრიმინაციის ფორმებზე

ყველაზე მეტი ინფორმაცია თბილისში მომუშავე ორგანიზაციებში იყრის თავს.
რეგიონებში ქალთა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების რიცხვი მცირეა და

ცოტაა მათი დედაქალაქის ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის შემთხვევებიც.
თუმცა ასეთი კოლაბორაცია მაინც არსებობს.

ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, რადგან ჩემი ნაშრომი საქართველოს ერთერთ რეგიონში, აჭარაში, ქალთა უფლებრივ მდგომარეობაზე რეფლექსიის
ცდაა, იგი მიზნად ისახავს უპასუხოს შემდეგ კითხვებს:
1.

იყო თუ არა ქალთა ემანსიპაცია და ქალების საზოგადოებრივი და
პოლიტიკური მონაწილეობა ქართული ნაციონალური სახელმწიფოს
მშენებლობის პროცესის შემადგენელი ნაწილი?

2.

რა როლი ითამაშეს ქალებმა საქართველოში და აჭარაში ქალთა

განთავისუფლების, თანასწორუფლებიანობის იდეის დამკვიდრების
პროცესში და რა ბედი ეწია მათ ნამოღვაწარს საბჭოთა პერიოდში?

3.

რა სურათი გვაქვს ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით
აჭარაში დღეს და როგორ პასუხობს იგი დემოკრატიული სახელმწიფოს
მოთხოვნებს და საერთაშორისო ვალდებულებებს?

4.

აქვს თუ არა რამე სპეციფიკა აჭარაში ქალთა უფლებრივ მდგომარე

5.

რა ძირითადი დასკვნები შეიძლება გამოვიტანოთ ამ საკითხის

ობას სხვა რეგიონებთან შედარებით?

რეტროსპექციის, თანამედროვე მდგომარეობის და საერთაშორისო
ვალდებულებების შედარებითი ანალიზის შედეგად?
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ქალის უფლებრივი მდგომარეობა აჭარაში:

წარსული, თანამედროვეობა და სამომავლო პერსპექტივა

1. საგანმანათლებლო მოძრაობის და ქალთა
უფლებრივი მდგომარეობის ისტორია აჭარაში
მეცხრამეტე საუკუნის 70-იანი წლებიდან აჭარაში საგანმანათლებლო მოძ

რაობა გაიშალა, რომელიც ორმა, უმნიშვნელოვანესმა მოვლენამ განაპირობა:
პირველი – 1878 წელს, ბერლინის კონფერენციის მიერ მიღებული „სანსტე

ფანოს ზავი“, რომლის ძალითაც აჭარა კვლავ საქართველოს ნაწილი გახდა.

მეორე კი – 1879 წლის 15 მაისს დაფუძნებული „ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება“.

„ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება“, როგორც

რუსეთის იმპერიის მიერ წარმოებული ასიმილაციის/რუსიფიკაციის წინააღმდეგ
მიმართული მოძრაობა, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდა მშობლიურ
წიაღში დაბრუნებულ

აჭარას,

რადგან

თურქული

ოკუპაციის

შემდეგ

ამ

რეგიონს სპეციფიკური პრობლემები ჰქონდა, რომელთაგან უნიშვნელოვანესი
იყო ქართული

სახელმწიფოსადმი

მტრულად

განწობილი იდეოლოგების

მიერ ხელშეწყობილი და წახალისებული, ეროვნული და რელიგიური იდენ
ტობების გაიგივება. ამ ბრძოლაში ჩაბმული ქართველი მოღვაწეები კი სწორედ

საგანმანათლებლო საქმიანობით ცდილობდნენ „აჭარელ ძმებთან და დებთან“
დაახლოებას,

მათი

ჭირ-ვარამის

ორგანიზმში მათ ინტეგრირებას.

გათავისებას

და

ქართულ

კულტურულ

ქუთაისისა და თბილისის შემდეგ, 1881 წლის 23 მარტს ბათუმში პირველი
ქართული, დაწყებითი სკოლა გაიხსნა. 10 მოწაფეს შორის ერთი გოგონაც

იყო, – ოლია აბაშიძე. საზოგადოების წევრები: ილია ჭავჭავაძე, ეკატერინე
გაბაშვილი, ნინო ყიფიანი, ანასტასია თუმანიშვილი, ზაქარია ჭიჭინაძე, იაკობ
გოგებაშვილი, დიმიტრი ყიფიანი და სხვები ძალისხმევას არ იშურებდნენ, რომ

სკოლას სახელმძღვანელოები არ მოჰკლებოდა. 1888 წლიდან საზოგადოების
წევრი გახდა გრიგოლ ვოლსკი, ხოლო 1897 წლიდან მისი და – ბარბარე.

„ბათომის გაზეთმა“ და ქართულმა თეატრმა განუზომლად დააჩქარა რეგიონის
მაცხოვრებელთა ახალ რეალობასთან ადაპტაცია. ბათუმის ქართულ სკოლას

მალე მიემატა ქობულეთის, ხულოს, ქედას და შუახევის სკოლები. აი, რას
იგონებს ჰეიდარ აბაშიძე:

„...არ შემიძლია არ მოვიხსენიო ის გარემოებაც, რომ ჩემსა
და სხვა ქართველ მაჰმადიანების გამოფხიზლებას დიდათ ხელი
შეეწყო მრავალ დასაბუთებულ წერილთა მეოხებით „ბათომის
გაზეთმა“, რომელიც არჩილ ჭელიძის რედაქტორობით გამოდიოდა
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და რომლის თანამშრომელიც გახლდით. ამავე დროს დაარსდა
სამუდამო ქართული დრამატიული დასი ქართულ წარმოდგენათა
საწარმოებლად ბათომში. როგორც ქართულმა გაზეთმა, ისე ქარ
თულმა თეატრმა დიდად ხელი შეუწყო ქართველ მაჰმადიანებს
შორის ქართული ენის და ქართული შეგნების გავრცელებას.
ამასთანავე მე დავუახლოვდი 1912 წლის შემდეგ ბათომის საშუალო
სასწავლებელში მოსწავლე რამდენიმე ქართველ ახალგაზრდას,
რომლებთან კავშირმა გულში საქართველოს სიყვარული უფრო
მეტად გამიღვივა.“ 3
წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მესვეური მამაკაცების აღთქმა,

რომ ისინი გოგონების განათლებაზეც თანასწორად იზრუნებდნენ, აღთქმადვე
დარჩა. ქალებს ორი ათეული წელი დასჭირდათ, რომ ცოტაოდენი სახსარი

გამოეძებნათ საამისოდ. სწორედ ამიტომ ეკატერინე გაბაშვილი ხშირად
საყვედურობდა საზოგადოების თავკაცებს ფინანსების უსამართლო განაწილების
გამო და მხოლოდ ვაჟების განათლებისადმი მათ მიკერძოებას აკრიტიკებდა:

„... ამ ორი წლის წინად, მეც მივეცი ჩემ თავს ნება ერთხელ
კიდევ შემეგონებინა ქართველი საზოგადოებისთვის, რომ დედათა
აღზრდა დიდი ხანია მან აღიარა უპირველეს თავის მიზნად და ამ ათის
წლის წინად დაავალა ბანკის მზრუნველთ, ყოველი ღონისძიება რაც
კი ბანკს, (მაშინდელს ერთადერთ საეროვნო დიდებას) აღმოუჩნდე
ბოდა თვალსაჩინო, მიემართნა ქალთა აღზრდის საჭიროებაზედ.
მაგრამ მას აქეთ ბევრმა წყალმა ჩაიარა და ბანკის მმართველთ
დაავიწყდათ ეს ერთხმივი დავალება საზოგადოებისა, თუ არავითარი
წყარო არ აღმოუჩნდათ, ღმერთმა იცის!
დღეს კი, როდესაც გასანაწილებელია ის ფული, რომელიც
ბანკის დამფუძნებელთ უბრუნდებათ და ზედ ემატება უმაღლესად
ნაბოძებიც

და

როდესაც

თავადაზნაურობა

ფაცაფუცით

ანა

წილებს და დედაკაცთა განათლებას კი უკუ აყენებს, მე იმდენად
აღელვებული ვარ, იმდენად უსამართლოდ მიმაჩნია ეს გარე
მოება, რომ არ შემიძლიან არ მივმართო ქართველ დედაკაც და არ
ვთხოვო ხმის ამოღება.
... ვთხოვ ყველა ქართველ ქალს უშორეს სვანეთიდან დაწ
ყებული განაპირო ინგილომდე, ვისაც კი გული ეწვის საერთო
საქმისთვის, ვისაც კი შეგნებული აქვს აწმყო ქართველი დედაკაცისა,
მოვიდეს, განაცხადოს თავისი სურვილი, წარმოთქვას თავისი
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წარსული, თანამედროვეობა და სამომავლო პერსპექტივა

საჭიროებანი და დაგვიხატონ ამ დედაკაცურ სიბნელეში დედათა
ყოფნის სურათი. დედათა საერთო წარმოთქმით დავამტკიცოთ,
რომ მოვმწიფდით საერთო საქმეში ხმის მისაცემად, რომ ჩვენი
დაუკითხაობა

იმისთანა

საშვილიშვილო

საქმეში,

როგორიც

არის ქალთა განათლება, უჩვენოთ არ მოხერხდება და მისი უგუ
ლებელყოფა სამართლიანობის გზას უხვევს და ჩვენ მოძმეთ მუხა
ნათობათ ჩაეთვლება. ჩვენ ვითხოვთ ჩვენ კანონიერ ნახევარს.
ფულის გასანაწილებლად კომისია იყო ამორჩეული, კომი
სიის

წევრებს

შეადგენდნენ

საუკეთესო

ქართველთა

შვილნი

და წაიკითხავდით რა სამართლიანობით გაანაწილეს ფული:
სადაც ვაჟთ დაენიშნათ ათი სტიპენდია, ქალებს – მხოლოდ ორი
უწყალობეს და რაოდენობაც კი შუაზედ გაყვეს (ვაჟების სტიპენდიის
ნახევარი – ლ.გ.). თითქო ქალი არ საჭიროებდეს უკეთეს ბინას,
უკეთეს

მოწყობილს,

უკეთესად

პატრონობას

და

მაშასადამე

უკეთესადვე ამ პატრონობის დაჯილდოვებას.
და ეს მცირე მოწყალებაც მხოლოდ კომისიის წევრებმა
გაიმეტეს. თავადაზნაურთა საგანგებო კრებამ ქალთა აღზრდის
კითხვას ყური არც კი ათხოვა და თელავის უეზდის აზნაურთა კერძო
კრებამ „თუმცა ქალებმა ფულების განაწილებაზედ დიდი პროტესტი
განაცხადესო“ – სწერს კორესპონდენტი თელავიდან, კრებამ მაინც
თავისი დადგენილება არ შეცვალაო და ბანკიდან გამონათხოვი
ორმოცდაათი

თუმანი

დედაკაცის

ზავედენიაში

ქართული

ენის

მასწავლებლის მოწვევისთვის არ გამოყო. დიდება და პატივი თქვენ,
ამ გადაწყვეტილების პატრონებო!..“ 4
1903 წელს ბათუმში ქალთა დაწყებითი სკოლა გაიხსნა, ხოლო 1909 წელს –

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ფილიალი,
რომელსაც თავდაპირველად გიორგი ჟურული ხელმძღვანელობდა.

5

აჭარაში სკოლების გახსნას ხელი შეუწყო „ქართველთა საქველმოქმედო

საზოგადოებამაც“,რომელიც თბილისში, 1906 წლის 21 დეკემბერს, დაარსდა.
საქველმოქმედო საზოგადოებამ, რომელიც მჭიდროდ იყო დაკავშირებული ქ. შ.
წ.-კ. გამავრცელებელ საზოგადოებასთან, ომში დაზარალებულთა დახმარების
საბაბით, ხანგრძლივი მიწერ-მოწერის შედეგად, შეძლო სკოლები გაეხსნა
აჭარის შემდეგ სოფლებში:

1. ალამბერში დაწყებითი ორკომპლექტიანი სკოლა, ორი მასწავ
ლებლით;
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2. ხუცუბანში – სამკომპლექტიანი, 3 მასწავლებლით;

3. ყოროლისთავში – ერთკომპლექტიანი, ერთი მასწავლებლით;
4. ჩხუნტუნეთში – ერთკომპლექტიანი, ერთი მასწავლებლით;

5. ზემო აჭარაში – ერთკომპლექტიანი, ერთი მასწავლებლით;

6. ქვემო აჭარაში – ერთკომპლექტიანი, ერთი მასწავლებლით;

7. ხულოში დაარსებულ იქნა სახელოსნოები: სადურგლო, საზეინკლო
და სამჭედლო. ყველა სკოლა სავსე ვაჟებითაც და გოგონებითაც.

მეფის მოადგილის კანცელარიის საიდუმლო განყოფილება ეჭვის თვალით
უყურებდა ქართული საქველმოქმედო საზოგადოების საქმიანობას, რადგან
ხედავდა, რომ ქართული სკოლების საშულებით ქრისტიანი და მუსლიმანი

ქართველების ერთიანობას ეყრებოდა საფუძველი. სასწავლო უწყებამ ამ
სკოლების დახურვა მოითხოვა და ამის საბუთად მათი დაუზარალებელ

რაიონებში გახსნა დაასახელა. მაგრამ საქველმოქმედო საზოგადოებისა და
მასწავლებლების საქმიანობის პოპულარულობის გამო, აღნიშნული სკოლების
დაკეტვა მაინც ვერ გაბედა.6

აჭარში საგანმანათლებლო საქმიანობაში ჩართული ქალების წვლილს, ეტყობა,
ზოგჯერ განმანათლებელი მამაკაცები არ აფასებდნენ და ნებით თუ უნებლიედ ამ

წვლილის იგნორირებას ახდენდნენ. ამას მოწმობს ნინო ყიფიანის ხელნაწერი,
რომელიც

სავარაუდოდ

პირველი

მსოფლიო

ომის

ბოლოს,

აჭარელთა

პატივსაცემად თბილისში მოწყობილ საზეიმო შეხვედრას ეხება, სადაც, როგორც
ჩანს, არცერთი განმანათლებელი ქალი არ მიიწვიეს:

„ჩემ წინ გაშლილია გაზეთები, სადაც ჩვენი ძვირფასი
სტუმრების, აჭარელების პატივსაცემლად გამართული ზეიმი ისეთის
ზე-აღმტაცი გრძნობებითაა მოთხრობილი, რომ უნებურად მომეწურა
გული შურით და უნებურადვე აღმომხდა გულის სიღმიდან ეს მწარე
კითხვა: და განა რა დავაშავეთ ჩვენ, ქალებმა, მათ წინაშე ვინც
თავს იდო ეს ზეიმის მოწყობა, რომ მოგვაკლეს ბედნიერება ისეთი
ტკბილი გრძნობების განცდისა?!
„სტუმრობა მათი და ჩვენი დახვედრა მართლა იმიტომ კი არ
იყო საზეიმო, რომ ჩვენებურად, ქართველურად ერთად გავხსენით
უხვი მასპინძლის გრძნობიერი გული, არამედ იმიტომ, რომ ამ დღეს
ერთხელ კიდევ იფეთქა საღმა, მიძინებულმა ეროვნულმა სულმაო“, –
ვკითხულობთ ერთ ალაგას.
„შეუძლებელია გრძნობათა სრული ფარდის ახდა. ნადიმი
ღირსი იყო გრძნობათა ზეიმისაო“, – ვკითხულობთ მეორე ალაგას
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ქალის უფლებრივი მდგომარეობა აჭარაში:

წარსული, თანამედროვეობა და სამომავლო პერსპექტივა

და მწარე კითხვას ემატება კიდევ ერთი კითხვა: რაღა დავაშავეთ
ჩვენ, რომ სწორედ ჩვენ ვერ განვიცადეთ იმ ეროვნული სულის
აფეთქება, ეროვნულ გრძნობათა ზეიმი?...
და რა დაცინვით, მწარე დაცინვით მომეჩვენა აქვე ჩემს
თვალწინ გადაშლილი ერთი პატივცემული მუშაკისაგან აჭარიდან
მოწერილი

წერილი:

„ქართველო

ქალებო!

ქალის

ხვედრია

საქართველო, ქალმა შემუსრა კერპი საქართველოში, ქალმა
შესძლო საქართველოს გაერთიანება და მისი აყვავება. დიდია
ქართველი

ქალის

ღვაწლი

სამშობლოსადმი.

სამაგიეროდ,

ქართველ ქალს უმაღლეს პატივსა სცემდა ქართველი კაცი.
თამამად შეიძლება ითქვას რომ ქართველი მამაკაცი რომ დედაკაცს პატივსა სცემდა (და დღესაც სცემს) ასე არა ერი არ სცემდა
პატივს მდედრობით სქესს“.
ქართველი

ერის

ყურადღება

დღეს

აჭარაზეა

მიჯაჭვული.

ქართველმა ქალებმაც მოლოდინს გადააჭარბეს და ჩვენი მოძმე
მუსულმანების გულის მოსაოხი საქმე მათაც ბევრი გააკეთესო,
განაგრძობს ასე და გვამცნობს აჭარლების საქმეს და მათ დახმარებას.
და თუ ასეთია ჩვენი როლი წარსულში და აწმყოშიც, ასეთია
ჩვენი შრომაც მოძმე აჭარელებისადმი, მაშ რით აიხსნება ის
საქციელი, რომ დაგვიხშეთ საშუალება ჩვენის თვალით გვეხილნა
ძვირფასი ძმები, ჩვენის ხელით შევხებოდით იმათ მარჯვენას,
ჩვენივე

პირით

გადაგვეცა

მათთვის

ყველა

ის

გრძნობანი,

რომლითაც სავსეა ჩვენი გული და რასაც განიცდის ჩვენი სული,
მათის ხსენებით რომ ცხადად წარმოვიდგენთ ხოლმე ჩვენს
დიდებულ წარსულსა და ბედ-შავს აწმყოს?!
... გვეწვივნენ უძვირფასესი სტუმრები. იმათ ჩვენზე ნაკლებათ
არ იციან რომ ქალი და კაცი ჭირსა და ლხინში ერთადა ვართ და
სწორედ ასეთს მასპინძლობის, სწორედ ასეთი იშვიათი სტუმრების
დროს კი დიასახლისი არსად არის და ვაი სირცხვილო, რომ
თითონ იმათ გამოსთქვეს თურმე წუხილი, ვერავინ ვერ ვნახეთ
ჩვენი მანდილოსნებისო! განა ჩვენი ისეთი არაფრად ჩაგდება და
ისეთი დიდი რიდის მოკისრება შეეფერება ერთმანეთს?
ღმერთმანი, რომ არც იმ ზეიმზე შეგარცხვენდათ თქვენი ქალი
და რად დასწყვიტეთ მას გული? ხომ იცით და თუ არ იცით, იცოდეთ,
რომ ის ღრმადა გრძნობს თავის მოძმეთა დაბრუნების სიხარულს,
მზად არის თავი შესწიროს მათ კეთილდღეობას და მაშ რად
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ლელა გაფრინდაშვილი

წაართვით მათ სიამოვნება თქვენი ერთად თავ-მოყრისა, აზრთა
გაცვლა-გამოცვლისა და ტკბილ გრძნობათა გადაშლის განცდისა?!
დამიხედეთ, ეროვნული ზეიმი და უდედებოთ? რა დავაშავეთ?
შეინანებდეთ მაინც, შეინანებდეთ!“7
მეოცე საუკუნის ათიან წლებში ქართულ ჟურნალ-გაზეთებში უკვე ჩნდება
ქართველი მაჰმადიანი ქალების კრიტიკული წერილებიც მათ უუფლებო

მდგომარეობაზე და იმაზე, თუ როგორ განსხვავდება ერთმანეთისგან განათ
ლებული და გაუნათლებელი ქალების ხვედრი.

„რამდენადაც მეტს დავფიქრდები საცოდავ ჩემს დებზე
– მუსულმან ქალებზე და წარმოვიდგენ მათს უნუგეშო მდგომა
რეობას, იმდენად გული მიღელავს და სული მიშფოთავს. ბევრჯერ
მითქვამს, განა ჩვენი სიცოცხლეც სიცოცხლეა და ჩვენც ადამიანები
ვართ? ვხედავ ჩვენი პიროვნების დამცირებას, ჩვენს არარაობას,
რაიცა იწვევს სულის ქენჯნას და ცრემლებსაც კი. საყოველთაოდ,
მთელს დედამიწის ზურგზე, თვით უგანათლებულესს ქვეყნებშიაც
კი, ქალები რომ დაჩაგრულნი არიან მამაკაცებთან შედარებით,
ეს

ვიცით,

მარა

ჩვენი

მუსულმანი

ქალების

მდგომარეობა

განსაკუთრებით აუტანელია. ჩვენ მოწყვეტილნი ვართ ცხოვრებას
და მოკლებულნი ვართ თვით მზის სინათლესაც კი. ცხოვრებისა და
ბუნების კანონები ჩვენთვის თითქოს არ არსებობენ. აკრძალული
გვაქვს მონაწილეობის მიღება საზოგადოთ კულტურულ საზოგა
დოებებში, დაწესებულებებში, არ შეგვიძლია დავესწროთ საზოგადო
კრებებს, ვიაროთ საკრებულოში, თეატრში და სხვა. აკრძალული
გვაქვს აგრეთვე ქუჩაში თავისუფლად სეირნობა. დილიდან საღა
მომდე ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩაკეტილი ოთხ კედელშუა და ვუცადოთ
ჩვენი ქმრების მობრძანებას. ჩვენმა გასათხოვარმა ქალებმა უნდა
უცადონ მშობლებისაგან პირუტყვივით გაყიდვას, მათ არა აქვთ
ნება მას გაჰყვენ ცოლად, ვინც მოსწონთ.
მშობლები მათ ისე ეპყრობიან, როგორც გასაყიდ ნივთს,
სიყვარული ხომ მათთვის აკრძალულია, მამა ირჩევს სასიძოთ
ისეთ კაცს, რომელიც მის ქალიშვილს ერთხელაც არ უნახავს,
ქალის დაუკითხავად მამა ათავებს მასთან საქმეს, აქორწინებს
ზედ და ატანს თავის ქალს საკუთარი ნებითა და განკარგულებით,
მიუხედავად იმისა, თანახმაა ქალი ასეთი ქორწინების თუ არა.
ამასთან ხშირად ხდება ისეთი მაგალითი, რომ თხუთმეტი წლის
ქალი თავის უნებურად იძულებული ხდება გაჰყვეს სამოცი წლის
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ქალის უფლებრივი მდგომარეობა აჭარაში:

წარსული, თანამედროვეობა და სამომავლო პერსპექტივა

კაცს, ვისთანაც უნდა გაატაროს ყმაწვილმა ქალმა თავისი ტანჯული
და წამებული სიცოცხლე.
დიახ, ასეთი საცოდავი და უნუგეშოა ჩვენი მდგომარეობა. განა
ღირსი ვართ ჩვენ ასეთ პირუტყვულ მდგომარეობაში ყოფნისა?
განა ჩვენ ადამიანები არა ვართ? განა ჩვენში ადამიანური გრძნობა
არ სუფევს ისე, როგორც მამაკაცებში? განა ჩვენ გაჩენილი ვართ
მხოლოდ მამაკაცების მონებად? არა, ჩვენ მამაკაცების მონებათ
კი არა, დედებათ და მეუღლეებათ ვართ გაჩენილი... ჩვენ, ქალები
მამაკაცების მონები და მათი ფეხქვეშ სათელი კი არა, მათი
ცხოვრების შეგნებული და სწორუფლებიანი თანამგზავრნი უნდა
ვიყოთ.
ჩვენი დამცირების, დამონების მაგალითად ჩაითვლება ჩვენი
ჩადრებით დაბურვაც. რატომ არ გვანებებენ ჩვენი მამაკაცები პირის
გამოჩენას? რატომ ვართ ჩადრში დაბურული და მოკლებული დღის
სინათლეს? ზოგიერთი ჩვენი ხოჯა-მოლები ამბობენ და კაცებიც
იმეორებენ, რომ ქალებმა პირი აიხადონ, ეს ცუდად იმოქმედებს
კაცებზე, რადგან ვნებათა ღელვას იწვევენ და ქალებმა ამით არ
უნდა ჩააყენონ ისინი ასეთ მდგომარეობაში. ვთქვათ, რომ ეს ასეა,
მაგრამ განა ქალები მოკლებული არიან მგრძნობელობას, ჩვენც
ხომ ადამიანები ვართ? რატომ მამაკაცები არ იფარებენ პირზე
ჩადრს? რატომ გვამზერინებენ ჩვენ ჩადრიანებს სახეზე? თუკი ჩვენ
გვიქადაგებენ ზნეობის დაცვას ამ სახით, რატომ თითონ არ იცავენ
ასეთ წესს? მაგრამ არა, ამაოა ეს კითხვები. ჩვენ მაჰმადიანი
ქალები კარგად ვგძნობთ, რომ აქ საქმე გვაქვს ძალმომრეობასთან,
რაიცა ნაანდერძევი გვაქვს ჩვენ ქმრების და მამების უმეცრობის და
უკულტურობისაგან. რომ ეს ასეა, ამას ამტკიცებს ის, რომ საშუალო
და უმაღლეს კურს დამთავრებულნი ჩვენი დები – განათლებული
მუსულმანი ქალები ჩადრებით აღარ იბურავენ პირისახეს, ცოდნითა
და შეგნებით აღჭურვილნი თამამად გამოდიან ცხოვრების ასპარეზზე
და თავიანთ განათლებულ თანამოძმე მუსულმან მამაკაცებთან
ერთად ემსახურებიან თავთავიანთი ერის კულტურულ აღორძინებას.
დადგება დრო, რომ განათლების სხივები ჩვენშიც გაჰფანტავს
სიბნელეს. ჩვენი ქართველი მაჰმადიანი ქალების მოვალეობაა
ჩვენი შვილები აღვზარდოთ დროის შესაფერისად, ჩავუნერგოთ
მათ გულში მძულვარება იმ მონობისა და დამცირებისადმი, რასაც
ჩვენ განვიცდით, რომ იქნება მათ მაინც დააღწიონ თავი ასეთ
მდგომარეობას.8
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საქართველოს

დამოუკიდებლობის

პერიოდში,

ქალებმა

არჩევნებში

მონა

წილეობის უფლება მიიღეს. „ქალთა საკითხის“ მიმართ ქართულ პოლი
ტიკოსებს და სახელმწიფო მოღვაწეებს მკაფიო შეხედულება არ ჰქონდათ და
ქალების პოლიტიკურ მონაწილეობას საკმაოდ ზედაპირულად უყურებდნენ.

„ინტერპარტიული ქალთა ლიგის“ დამფუძნებელი, კატო მიქელაძე ყველა პარტიის

წარმომადგენელს საყვედურობდა, რომ ისინი ქალებს კვლავ სამოქალაქო

და პოლიტიკური პროცესების „დანამატებად“ განიხილავენ და არ უყურებენ,
როგორც თანასწორ პარტნიორებს. გაზეთში „ხმა ქართველი ქალისა“, რომელსაც
კატო 1917-1918 წლებში გამოსცემდა, იგი ათავსებს მრავალ წერილს ქალთა
დასავლური მოძრაობების დღის წესრიგის, ქართული სინამდვილის შესახებ.

გაზეთში განსაკუთრებულ ადგილი ეთმობა წინასაარჩევნო პერიოდს, როცა
პარტიების ლიდერები ქალებს არ ასახელებდნენ რეგიონული, აღმასრულებელი
კომიტეტების წევრებად და არ უხსნიდნენ ასპარეზს აქტიური პოლიტიკოსობისკენ.9
პირველ

პარლამენტში/“დამფუძნებელ

კრებაში“

სოციალ-დემოკრატიულმა

პარტიამ 5 ქალი გაიყვანა რაც 130 პარლამენტარის 3%-ს წარმოადგენდა:10
1)

ქრისტინე შარაშიძე (1889-1973)

3)

ლიზა (ელისაბედ) ნაკაშიძე-ბოლქვაძე (1885-1937)

2)
4)

5)

მინადორა ორჯონიკიძე-ტოროშელიძე (1879-1967)

ელეონორა/ლოლა/ ტერ-ფარსეგოვა-მახვილაძე (1875-193?)
ანა (ოლა) სოლოღაშვილი (1882-1937)

ანა სოლოღაშვილი და მისი და, ევგენია, მეოცე საუკუნის დასაწყისში ბათუმში
მოღვაწეობდნენ: იყვნენ სიმონ თოთიბაძის მიერ დაარსებული საკვირაო სკოლის

პედაგოგები, გახსნეს საჯარო სამკითხველო ღარიბთათვის და ეხმარებოდნენ

ქართულ თეატრს სპექტაკლების დადგმასა და საგანმანათლებლო საქმიანობაში.
დამოუკიდებელი საქართველოს პირველ, 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტი
ტუციაში ჩაიწერა:


ორივე სქესის მოქალაქე თანასწორია როგორც პოლიტიკურ ისე
სამოქალაქო, ეკონომიკურ და საოჯახო უფლებით (მუხლი 39).



ქორწინება

ემყარება

უფლებრივ

თანასწორობასა

ყოფილობას; ქორწინების ფორმას კანონი განსაზღვრავს.


და

ნება

ქორწინების გარეშე და ქორწინებაში შობილი უფლებებითა და მოვა
ლეობებით თანასწორნი არიან. დედას უფლება აქვს იძიოს და
დაამტკიცოს, ვინ არის მამა მის მიერ ქორწინების გარეშე შობილისა;

აგრეთვე ქორწინების გარეშე შობილს უფლება აქვს იძიოს თავისი
მამა”. (მუხლი 40).
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ქალის უფლებრივი მდგომარეობა აჭარაში:

წარსული, თანამედროვეობა და სამომავლო პერსპექტივა



საქართველოს რესპუბლიკის წარმომადგენლობითი ორგანო არის

„საქართველოს პარლამენტი”, რომელიც შესდგება საყოველთაო,
თანასწორი, პირდაპირი, ფარული და პროპორციული წესისაებრ არჩე
ული დეპუტატებისაგან. არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს სქესის
განურჩევლად ყოველ სრულუფლებიან მოქალაქეს, რომელსაც 20
წელი შესრულებია. პარლამენტი აირჩევა 3 წლის ვადით.” (მუხლი 46).


განსაკუთრებული კანონი დაიცავს ქალთა შრომას წარმოებაში.

აკრძალულია ქალის მუშაობა დედობისათვის მავნე წარმოებაში;
მუშა ქალის მშობიარობის დროს არა ნაკლებ 2 თვისა თავისუფალია
მუშაობისაგან, ჯამაგირის მოუსპობლად; დამქირავებელს ევალება
ძუძუმწოვარ ბავშვთა მოსავლელად შესაფერ გარემოებაში ამყოფოს
მუშა ქალები (მუხლი 126).

განათლების უფლების რეალიზებაზეც სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა:
დაწყებითი, საშუალო და უმაღლესი სკოლები საერო გახდა.

1918 წლის 6 სექტემბრის კანონით, თამარ მეფის სახელობის, ქალთა საოსტატო

სემინარია (რომელიც საზოგადოება „განათლებას” ეკუთვნოდა) მთავრობის
გამგებლობაში გადავიდა და მისი მზრუნველობის ქვეშ მოექცა.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, 1918 წლის 3 სექტემბრის დებულებით

(მიღებულია საქართველოს ეროვნული საბჭოს და მთავრობის მიერ) ორივე
სქესის ხელმისაწვდომობა უმაღლეს განათლებაზე გარანტირებულია:


ტფილისის

უნივერსიტეტის

სტუდენტებად

შეიძლება

ორთავე

სქესის პირნი იყვნენ, რომელთაც საშუალო სკოლა უნდა ჰქონდეთ
გათავებული, თვითეულს ფაკულტეტს უფლება აქვს, თუ საჭიროდ
სცნობს, უნივერსიტეტში შემომსვლელთ რომელიმე დამატებითი საგ
ნის ცოდნა წინასწარ მოსთხოვონ (პარაგრაფი 15);


სტუდენტებს

გარდა,

ტფილისის

უნივერსიტეტში

მსმენელნიც არიან” (პარაგრაფი 16).

ორივე

სქესის

1920 წლის 16 აგვისტოს, დამფუძნებელმა კრებამ მიიღო სპეციალური

დებულება, სადაც ჩაიწერა: „სასოფლო მეურნეობის განვითარებისათვის საჭი
რო აგრონომიული პერსონალის მოსამზადებლად არსდება ორივე სქესის
პირთათვის სასოფლო-სამეურნეო სკოლები და დაწესებულებები“.11

ცხადია, რომ პირველი რესპუბლიკის პერიოდში განხორციელებული რეფორმების
ნაწილი აჭარელ გოგონებზე და ქალებზეც აისახა. 1921 წლის ოკუპაციის შემდეგ

საქართველოში დამყარებული ბოლშევიკური/კომუნისტური რეჟიმის დროს
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ეგრეთ წოდებული „ჩადრის მოხდის კამპანია“ აჭარაშიც განხორციელდა და

აქაური ქალები „ქალთა განყოფილებების“ აქტივისტები გახდნენ. ისინი დიდი
ენთუზიაზმით

შეუერთდნენ

საბჭოთა

კომუნიზმის მშენებელთა არმიას.

რაბოტნიცებისა

და

კოლხოზნიცების,

„ჩადრის მოხდის კამპანიას“ დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა აჭარაში: ადათის
წინააღმდეგ მებრძოლებს თავს ესხმოდნენ ადათის ერთგული ქალები. 1927-

1929 წლებში მასობრივი პროპაგანდისა და „მაჰმადიან ქართველ ქალთა

ყრილობის“ მოწოდების მიუხედავად (ყრილობა ბათუმში გაიმართა 1929 წლის

8 თებერვალს. მას 447 დელეგატი ქალი ესწრებოდა და მათგან 380 აჭარელი

იყო), ემანსიპაციის ამ ტალღას რეგიონში დიდი ვნებათა ღელვა და აჯანყება
მოჰყვა.12

„ქალთა განყოფილება“ საქართველოს კომუნისტური პარტიის ცენტრალური

კომიტეტის სტრუქტურა იყო. მას საქართველოში ჰქონდა საკუთარი გაზეთი „ჩვენი

გზა“, რომელიც სისტემატურად აშუქებდა განყოფილების მუშაობას და ქალების
კორესპონდენციებს ყველა რეგიონიდან, სადაც სპეციალური რეზოლუციით13
ბოლშევიკურ რეპრესიებს შეეწირა „ქალთა საკითხთან“ და ქართულ ეროვნულ

იდენტობასთან, ისტორიასთან დაკავშირებული უამრავი ქალი და მათი ოჯახის

წევრი. პირველი პარლამენტის 2 წევრი ქალი (ანა სოლოღაშვილი, ელისაბედ
ბოლქვაძე) 1937 წელს „ტროიკების“ გადაწყვეტილებით დახვრიტეს.

მოგვიანებით, ქალების ემანსიპაციის თემა და ამ იდეასთან დაკავშირებული
მოღვაწეები კი აბსოლუტურად ჩაიკარგნენ საბჭოთა აღმშენებლობის იდეო
ლოგიზირებულ ჰეროიზმში.

არ ვარ დარწმუნებული, რომ თანამედროვე აჭარაში, ჩემს მიერ მონათხრობი
ისტორია (ცხადია, ეს არ არის ქალთა ემანსიპაციის პროცესის სრული სურათი)

მოქალაქე ქალთა დიდი ნაწილისთვის უცნობია და არც რამენაირი მცდელობაა
საიმისოდ, რომ იგი პოპულარული გახდეს და ახალ, სოციალურ და სამოქალაქო
პროცესებს დაუდოს საფუძველი. ზოგადად, მე-19 და მე-20 საუკუნის მოვლენები

და პროცესები ძალიან სუსტადაა შესწავლილი და ნაკლებად ცნობილია

მოქალაქეებისთვის, არ ისწავლება სკოლებსა და უნივერსიტეტებში, რაც ქალების
პრობლემების გაცნობიერების დაბალ დონეს და მათი გადაჭრის პერსპექტივის
ბუნდოვანებას განაპირობებს. ამ ისტორიის ცოდნა უმნიშვნელოვანესია აჭარელი

ქალებისათვის, რათა მათ თანამედროვე პრობლემების მიზეზები სრულად გა
აცნობიერონ და დაინახონ, რომ მათი უფლებრივი მდგომარეობა მთლიანად
არის დამოკიდებული მათ თავისუფალ არჩევანზე, სამოქალაქო და პოლიტიკურ
მონაწილეობაზე და რომ ეს პროცესი მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში დაიწყო,
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ქალის უფლებრივი მდგომარეობა აჭარაში:

წარსული, თანამედროვეობა და სამომავლო პერსპექტივა

მაგრამ ძალადობრივად შეწყდა ბოლშევიკური/კომუნისტური რეჟიმის პირობებში.

წინამორბედი ქალების მიერ წამოწყებული ემანსიპაციის პროცესი სწორედ
თანამედროვე ქალებმა/აჭარელმა ქალებმა უნდა გააგრძელონ.
თანამედროვე

აჭარაში

ქალების

უფლებრივი

მდგომარეობის

შესახებ

სრულფასოვანი, სინამდვილესთან მაქსიმალურად მიახლოებული სურათის

აღმწერი კვლევა არ არსებობს. ამიტომ მე ვეყრდნობი NIMD-ის მხარდაჭერით
ჩატარებულ თვისებრივ კვლევას, ჩემს კვლევას და უახლოეს წარსულში
საერთაშორისო და ლოკალური ორგანიზაციების კვლევებსა და მონაცემებს.14

კვლევის შედეგების ანალიზმა ქალთა პრობლემების შესახებ არსებულ სხვა

მასალებთან მისი შედარების საშუალება მომცა. გარდა ამისა, გამოიკვეთა

რეკომენდაციებიც, რომელიც ერთნაირად სასარგებლო იქნება რეგიონში
მსგავსი პრობლემატიკით დაინტერესებული ადამიანებისთვის.
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2. ქალების ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული
და პოლიტიკური პრობლემები თანამედროვე აჭარაში
2.1. დასაქმება, შემოსავლები და ოჯახის ეკონომიკური მოდელი
პოსტსაბჭოთა პერიოდში საქართველოში განვითარებულმა სოციალურ-პოლი
ტიკურმა პროცესებმა ყველა რეგიონის მაცხოვრებელ ქალებზე მოახდინა
გავლენა. სახელმწიფომ მოიხსნა „დამსაქმებლის“ ფუნქცია. შრომის ბაზარზე კი

ქალების, როგორც თვითდასაქმებული, იაფი მუშა ხელის, საჭიროება გაჩნდა.
სოფლად მაცხოვრებელი ქალებიც სამუშაოს საძებნელად უფრო ურბანულ

დასახლებებს მიაწყდნენ ან შრომით მიგრაციაში გაემგზავრნენ. ამ პროცესებმა

სოფლების დეპოპულაცია და დემოგრაფიული დაბერება გამოიწვია. სოფ

ლად მაცხოვრებელ ქალები აჭარის მაღალმთიანეთშიც ძირითადად თვით
დასაქმებულები არიან. დასაქმებულთაგან უმრავლესობა გამგეობებში, საბავშვო
ბაღებსა და სკოლებში მუშაობს. ხშირია, როცა ოჯახის ეკონომიკა პენსიონერ
ოჯახის წევრზე ან სოციალურ დახმარებაზეა დამოკიდებული.
საოჯახო

შემოსავლების

დიდი

ნაწილი

იხარჯება

კვების

პროდუქტებზე,

წამლებზე, განათლებაზე, საოჯახო ტექნიკის შეძენაზე, ნათესავური კავშირების
და რელიგიური/ტრადიციული რიტუალების ორგანიზებაზე (ქელეხი, ქორწილი,
დღესასწაულები). კრედიტებს ქალები ძირითადად ოჯახის საჭიროების გამო
იღებენ და შემდეგ პენსიიდან ან ხელფასიდან ისტუმრებენ.

გამოკითხული ქალების უმრავლესობა არ ფლობს სტრატეგიულ ქონებას. ისინი
მამისეულ ან მეუღლის სახლში ცხოვრობენ და მესაკუთრეებად არ განიხილებიან.

ისინი არ განასხვავებენ ისეთ კატეგორიებს, როგორიცაა „ოჯახის შემოსავალი“
და „ქალის შემოსავალი“, „ოჯახის ქონება“ და „ქალის ქონება“.

ქალები, რომელთა შემოსავლები თვეში 1000 ლარი და მეტია, ამ თანხას

პირველ ყოვლისა შვილების დახმარებას, შვილების განათლებას და მათი

საოჯახო ბიზნესის (ვაჭრობა, ტურიზმი) განვითარებას ახმარენ. ეს ქალები
ხშირად სარგებლობენ საბანკო კრედიტებით, არიან კეთილსინდისიერი გადამ
ხდელები და აქვთ ფულადი დანაზოგები.

ქალების ნაწილს აქვს მოკლევადიანი კრედიტებით სარგებლობის გამოცდი

ლება. გრძელვადიანი სესხები შვილების საჭიროებებისთვის (ბიზნესის წა
მოწყება, ქორწინება, ავტომობილის ან ბინის შეძენა), რომელსაც წლების მან
ძილზე ისტუმრებენ.

ყოველთვიური შემოსავლების სიმცირის გამო, ძირითადად ქალებს გამოაქვთ
სახელფასო მოკლევადიანი სესხები (პურის ფქვილის, შეშის შესაძენად).
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ქალის უფლებრივი მდგომარეობა აჭარაში:
წარსული, თანამედროვეობა და სამომავლო პერსპექტივა

ქალების უმრავლესობა საკუთარ ეკონომიკურ მდგომარეობას უარყოფითად
აფასებს და ღარიბ ან საშუალოზე დაბალი შეძლების კატეგორიას მიაკუთვნებს.
ეკონომიკურ

მდგომარეობასთან

დაკავშირებული

სამომავლო

განწყობები

ქალების უმრავლესობისთვის ბუნდოვანია. ამ სფეროში ისინი მნიშვნელოვან
გაუმჯობესებას არ ელოდებიან.

გრძელვადიან პერსპექტივაში ქალებს შვილების დასაქმების იმედი აქვთ.
მარტოხელა ქალები კი მთელს იმედებს ნათესავთა ფინანსურ კეთილდღეობაზე

ამყარებენ. გოგონების უმრავლესობა საკუთარ მომავალს რეგიონის გარეთ

ხედავს. ისინი თვლიან, რომ ამისთვის აუცილებელია განათლების მიღება და

დასაქმება. თუმცა, ამის მიღწევა, მათი აზრით, მხოლოდ თბილისში და სხვა დიდ
ქალაქებშია შესაძლებელი.

ქალები/გოგონები მიიჩნევენ, რომ რეგიონის, ოჯახების, მოქალაქეების ეკო

ნომიკური სტაბილურობის და განვითარების მთავარი გარანტორი სახელმწიფო
უნდა იყოს.

მაღალმთიანი რეგიონების ქალთა უმრავლესობისათვის უცნობია სახელ

მწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები, პროგრამები და სტრატეგიული
ხედვები, რომლებიც ამ რეგიონთა პრობლემების მოგვარებასა და გან
ვითარებაზეა მიმართული.

აჭარის მთიანეთში იშვიათია ქალთა თვითორგანიზებული ჯგუფების არსებობა.
ამას ხელს უწყობს ის გარემოება, რომ მუნიციპალური პროგრამების შესახებ
ინფორმაცია მათთვის უცნობია და მათ უმრავლესობას ვერც კი წარმოუდგენია,
რომ აქვთ უფლება და შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ რეგიონის/სოფლის
განვითარების პროგრამების შედგენა-რეალიზაციაში.

2.1.1. რეკომენდაციები ქალების/გოგონების ეკონომიკური სტატუსის გასაუმჯობესებლად


ქალებისთვის/გოგონებისთვის საგანმანათლებლო, საინფორმაციო

სემინარების, ტრენინგების ორგანიზება შემდეგ თემებზე: მცირე და
საშუალო ბიზნესის დაგეგმვა, მართვა და ადმინისტრირება;


მცირე გრანტების პროგრამები ახალგაზრდული კლუბების, საგან
მანათლებლო ცენტრების ჩამოყალიბების მხარდასაჭერად;



მცირე გრანტების პროგრამა ქალებისა და გოგონებისთვის მათი
ბიზნეს იდეების მხარდასაჭერად;



რეგიონის ქალებისთვის/გოგონებისთვის აუცილებელია საგანმანათ
ლებლო, საინფორმაციო სემინარების ორგანიზება ადგილობრივი მუ-
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ნიციპალიტეტის წევრთა, მაჟორიტარ დეპუტატთა, აღმასრულებელი
ხელისუფლების წარმომ
 ადგენელთა მონაწილეობით;


რეგიონის ქალების/გოგონების ეკონომიკური აქტიურობის პრო
ვოცირებისათვის აუცილებელია მცირე გრანტების პროგრამები;



რომლებიც ქალების იდეებს დააფინანსებს სოფლის მეურნეობის
პროდუქტების წარმოების, ადგილობრივი დარგების განვითარების
მიმართულებით.

2.2. ქალების სოციალური პრობლემები
ქალების/გოგონების უმრავლესობისთვის „განათლება“ მნიშვნელოვანი ღი

რებულებაა. მშობლები, ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობის მიუხედავად,
ცდილობენ შვილებს ტექნიკური ან უმაღლესი განათლება მისცენ.

ქალაქიდან ოჯახში დაბრუნებული გოგონები ერთვებიან საოჯახო საქმიანობაში,
იშვიათად საქმდებიან რაიონულ ცენტრებში განლაგებულ ვაჭრობის, კვების
ობიექტებში და ყველაზე იშვიათად საჯარო სამსახურში: სოფლის სკოლა,
საბავშვო ბაღი, კულტურის სახლი, საკრებულო, გამგეობა.

„უწყვეტი განათლება“ და იმ ქალების გადამზადება, რომელთა პროფესიები

უკვე შრომის ბაზრისათვის გამოუსადეგარია, სრულიად უცხო და გაუგებარია
იმ ჩინოვნიკთათვის, ვინც რეგიონის/სოფლის განვითარების პერსპექტივას
უნდა ხედავდეს და ამ გზაზე ქალებს, როგორც მნიშვნელოვან ინტელექტუალურ

რესურსად უნდა განიხილავდეს. ეს საკითხი სახელმწიფო პოლიტიკის პრიო
რიტეტი არ არის და არც პოლიტიკური პარტიები ხედავენ მის საჭიროებას.

ქალთა საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო აქტივისტები და ორგანიზაციები
კი ხედავენ შრომის ბაზარს მიღმა დარჩენილი ქალების სიღარიბესა და მათ
სოციალურ, პოლიტიკურ სტატუსებს შორის კავშირს. სწორედ ამიტომ ისინი
ხშირად საუბრობენ სიღარიბის ფემინიზაციაზე, რაც სოფლად მაცხოვრებელ
ქალებზეც ვრცელდება.
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შეძლებული ქალები ან ფინანსურად გამართული ოჯახისშვილი გოგონები
თავად ახერხებენ კვალიფიკაციის ამაღლებას ან ისეთი პროფესიების შეძენას,
რომლებიც დასაქმების შანსებს გაუზრდით. ისინი მიესალმებიან მაღალმთიან

რეგიონებში ისეთი პროგრამების, პროექტების განხორციელებას, რომელიც მათ
კონკურენტუნარიან პროფესიებს, ცოდნას შესძენს და დასაქმებაში დაეხმარება.

საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ რეგიონებში ჩატარებული ტრენინგები,
საგანმანათლებლო პროგრამები, გადამზადების კურსები სოფლად მაცხოვ

რებელი ქალების და გოგონების უმრავლესობისთვის ხელმისაწვდომი არ არის.
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ქალის უფლებრივი მდგომარეობა აჭარაში:

წარსული, თანამედროვეობა და სამომავლო პერსპექტივა

2.2.1. ჯანმრთელობის მდგომარეობა
40 წელს ზემოთ ქალებს სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს: ფარი
სებრი ჯირკვლის პათოლოგიები, საშვილოსნოს და მკერდის სიმსივნე, გულსისხლძარღვთა დაავადებები, სახსრების და საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის
პათოლოგიები.

რეგიონულ ცენტრებში არსებული საავადმყოფოები, სოფლის ამბულატორიები
ქალებს მინიმალურ სერვისს სთავაზობენ და სერიოზული კვლევებისთვის მაინც
ქალაქში წასვლაა აუცილებელი.

დაოჯახებული ქალები ექიმთან ძირითადად შვილოსნობის საკითხთან და

კავშირებით მიდიან, ფეხმძიმობის ან რეპროდუქციული პრობლემების შემ
თხვევაში. ზოგადად კი იშვიათად მიმართავენ ექიმს.

სარძევე ჯირკვლების და საშვილოსნოს სიმსივნის ზრდა სოფლებში კავ
შირშია იოდის დეფიციტთან, აბორტების სიხშირესთან, პროფილაქტიკული
გამოკვლევების კულტურის არარსებობასთან, მძიმე შრომასთან.

განსაკუთრებით მძიმეა იმ ქალების მდგომარეობა, რომელთაც სერიოზული

ჯანმრთელობის პრობლემა აქვთ. სახელმწიფო მათთვის ორი ტიპის დახმარებას
გასცემს: 1. მკვეთრად გამოხატული შშმპ-ის პენსია, რომელიც 125 ლარს

შეადგენს და 2. მნიშვნელოვნად გამოხატული შშმპ-ის დახმარება, რომელიც

100 ლარს შეადგენს, რაც უკიდურესად არასაკმარისა მათ პრობლემებთან
გასამკლავებლად.

საყოველთაო დაზღვევის პირობებში მუნიციპალურ სამედიცინო კლინიკებს
ძირითადად შემდეგი კატეგორიის ქალები მიმართავენ: ქალები, რომელთა
ჯანმრთელობის მდგომარეობა სერიოზულად შერყეულია და ოპერაციას ან
სხვა გადაუდებელ ჩარევას საჭიროებენ; ქალები, რომლებიც შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე შვილებს ან ავადმყოფ ოჯახის სხვა წევრს (მეუღლე,
დედა, მამა, დედამთილი, მამამთილი) უვლიან და საპენსიო ასაკის ქალები.
2.2.2. მიგრაცია
ქალების მიგრაციას გამოკითხული ქალების უმრავლესობა უარყოფითად
აფასებს, რადგან თვლიან, რომ ეს არის ოჯახების ნგრევის, შინ დარჩენილი

შვილების ფსიქოლოგიური/ემოციური პრობლემების, მიგრანტი ქალების დეპ
რესიის და მიგრანტი ქალების ოჯახის წევრების (განსაკუთრებით ქმრების)
დემორალიზების საფუძველი.
გარემიგრაციულ

პროცესებში

ჩართული

ქალები

უფრო

გრძელვადიანად

მიგრირებენ და უკან არ ბრუნდებიან მაშინაც კი, როცა უკვე შვილების მომა
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ლელა გაფრინდაშვილი

ვალში სერიოზული ინვესტიცია ჩადეს, რადგან ახლა უკვე შვილისშვილების
ჯერი დადგა.

მამაკაცები ქვეყნის გარეთ სეზონურ სამუშაოებზე მიდიან და შინ რამდენიმე

თვეში ბრუნდებიან. მათი უმრავლესობა გამომუშავებულ თანხას ისევ საკუთარი

საჭიროებისთვის იყენებს და იშვიათად ახმარს ოჯახის ან შვილების საჭიროებებს.
2.2.3. რეკომენდაციები ქალების სოციალური პრობლემების მოსაგვარებლად


საგანმანათლებლო პროგრამები ქალებისა და გოგონებისთვის
შემდეგ თემებზე: რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ენდოკრინო

ლოგიური პრობლემები და სიმსივნური დაავადებები, აბორტი და
რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, მკერდის და საშვილოსნოს სიმ

სივნის პროფილაქტიკა და მკურნალობა, არასასურველი ფეხ
მძიმობის პრევენცია და ოჯახის დაგეგმვა;


სპეციალური საგრანტო პროგრამები ქალებისა და გოგონებისთვის,
რომლებიც შექმნიან საინიციატივო ჯგუფებს/ორგანიზაციებს იმი

სათვის, რომ დაიწყონ ქალების სოციალური ადვოკატირება და

აიძულონ ადგილობრივი ხელისუფლება, რათა მან ეს პრობლემები
ასახოს ადგილობრივ ბიუჯეტში და გამოყოს ფინანსები მათ მოსა
გვარებლად;


სპეციალური საგრანტო პროგრამები ქალებისა და გოგონებისთვის,

რომლებიც მაღალმთიან რეგიონებში ქალების კულტურული ინიცი

ატივების (შემოქმედი ქალების/გოგონების და ქალთა შემოქმედებითი
გაერთიანებების/ჯგუფების წარმოჩენა და მათი საქმიანობის ხელ
შეწყობა) ხელშესაწყობად.

2.3. ტრადიციული ნორმები, ოჯახური კონფლიქტები,
ქალის მიმართ ძალადობა და ქალების ემოციური მდგომარეობა
მაღალმთიანი რეგიონის ოჯახების უმრავლესობა ორთაობიანია. ქალები და

გოგონები ძირითადად მამისეულ ან ქმრის მშობლების სახლში ცხოვრობენ და
სტრატეგიულ ქონებას არ ფლობენ.

გამოკითხული ქალების უმრავლესობა ქორწინების მოტივად სიყვარულს ასახე
ლებს, თუმცა ხანდაზმული და საშუალო ასაკის ქალებმა ოჯახი გარიგებით შექმნეს.

განქორწინება კულტურულად მიუღებელია და მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში
(ქალის მიმართ ძალადობა, ქმრის მიერ ცოლის ღალატი) ხდება.
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ქალის უფლებრივი მდგომარეობა აჭარაში:

წარსული, თანამედროვეობა და სამომავლო პერსპექტივა

მოტაცებაზე, როგორც ქორწინების დღემდე გავრცელებულ ტიპზე, საუბ
რისგან ქალებიც და გოგონებიც თავს იკავებენ, რადგან თავად ისინი მას

ჩამორჩენილობად და ველურობად მიიჩნევენ. ამიტომ ურჩევნიათ თქვან, რომ

ამ გზით ოჯახები ადრე უფრო იქმნებოდა, ხოლო ახლა ძირითადი მოტივი
სიყვარულია.

2.3.1. კონფლიქტები ოჯახში და ქალის მიმართ ძალადობა
ქალები ძალიან ერიდებიან ოჯახურ კონფლიქტებზე, ოჯახში ძალადობაზე
საუბარს, რადგან მიაჩნიათ, რომ საკუთარი პრობლემების გარეთ გამოტანით

ისინი მხოლოდ „საჭორაო მასალას“ მისცემენ მსმენელს და იშვიათად აქვთ
გულწრფელი თანაგრძნობის და დახმარების იმედი. ეს არის მიზეზი იმისა, რომ

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის მონაცემებით,

აჭარაში ოჯახში ძალადობის ფაქტების დაფიქსირების დაბალი მაჩვენებელია:
6 თვის განმავლობაში 88 შემთხვევა მაშინ, როცა დედაქალაქში ანალოგიურ
პერიოდში 692 შემთხვევაა აღნუსხული.16

ქალების მესაიდუმლეები ძირითადად მეგობარი ქალები ან ქალიშვილები არიან.
ძალიან ცოტა ქალი ასახელებს მეუღლეს, როგორც ემოციური მხარდამჭერს და
მრჩეველს.

გოგონები საკუთარი პრობლემების, ემოციური დაძაბულობის გასაზიარებლად ძი
რითადად უახლოეს მეგობარს მიმართავენ და იშვიათად ოჯახის რომელიმე წევრს.

ოჯახში კონფლიქტის ძირითად მიზეზად ქალები ეკონომიკურ სიდუხჭირეს
და მეუღლის საერთო საოჯახო ან შვილების პრობლემების მიმართ უპასუ

ხისმგებლობას ასახელებენ. ზოგიერთი კი ამასვე მიიჩნევს ქალების შრომითი
მიგრაციის მთავარ ფაქტორად.

თაობებს შორის კონფლიქტის მთავარ გმირებს რძალ-დედამთილი, ვაჟი და მამა,

რძალ-მული წარმოადგენენ და იშვიათად დედა და ქალიშვილი ან შვილიშვილი
და პაპა-ბებია. ასევე იშვიათია და-ძმას და ძმებს შორის კონფლიქტებიც.

2.3.2. ქალების და გოგონების ემოციური მდგომარეობა, სამომავლო განწყობები
ქალების უმრავლესობა, მათი ქორწინების ან სოციალური სტატუსის მიუხედავად,
თავს ბედნიერად მიიჩნევს. თუმცა, მათ აქვთ მარადიული, პერმანენტული

შფოთვა შვილების გამო ორივე შემთხვევაში: როცა შვილები მათთან ერთად
ცხოვრობენ და როცა ისინი მათგან შორს არიან.

გამოკითხული გოგონების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რაიონში, სოფელში

არაფერია ისეთი (საგანმანათლებლო კერა, გასართობი ან განვითარებისთვის
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აუცილებელი დაწესებულება), რაც აუცილებლობით გამოიწვევს მათ უკან
დაბრუნებას.

გოგონები გრძნობენ მათ მიმართ კულტურული ნორმების სიმკაცრეს და
მშობლიური ოჯახიდან, რაიონიდან, სოფლიდან წასვლას აღიქვამენ, როგორც

თავისუფლების მაღალ ხარისხს და ახალ, საინტერესო შესაძლებლობას
პიროვნული განვითარებისათვის.

მამისეულ ოჯახში გოგონა მანამდე ცხოვრობს, სანამ მისი გათხოვების დრო
არ დადგება. განათლება მათი უმრავლესობისთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ

მხოლოდ როგორც სამომავლო დასაქმების საშუალება და არა – როგორც
თვითრეალიზაციისკენ მიმართული ეტაპი.

ადრეული ქორწინებაზე საუბრისგან რესპოდენტები თავს იკავებენ. ამის მიზეზზე

საუბრისას ექსპერტები ასახელებენ საკითხის ლატენტურობის მაღალ დონეს და

სახელმწიფოს მხრიდან პრობლემის აღიარებისა და სახლდების არ არსებობას.
„პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ სახელმწიფომ შეიძ
ლება საერთოდ ვერ გაიგოს ამის [ადრეული ქორწინებების] შესახებ,
რადგანაც არ ხდება ქორწინებების რეგისტრაცია, განსაკუთრებით
სოფლად. საერთოდ, როდესაც ქალს დაერქმევა „გათხოვილი”,
ეს ითვლება საკმარისად და თავს არავინ არ იწუხებს, რომ
სახელმწიფოსთან ჰქონდეს ურთიერთობა. ამიტომაც სახელმწიფომ
არც კი იცის ფსიქოლოგიური პრობლემები იმ მომენტში, როცა იცის,
რომ ასეთი საქორწინო კავშირები საერთოდ შედგა“. 17
ადრეული ქორწინების მაჩვენებელი 2012 წელს გოგონებში 4137-ს შეადგენდა,

რაც ქორწინებათა საერთო მაჩვენებლის 14%-ია. საწყის ეტაპზე ისინი ვერ
აცნობიერებენ პრობლემას, მაგრამ მათში ხშირია ემოციური და ფსიქოლოგიური
პრობლემები და სინანული იმის გამო, რომ ვერ მიიღეს განათლება:

„მე ვიყავი 16 წლის, რომ გავთხოვდი. მე თანახმა არ
ვიყავი, მაგრამ მშობლებს უნდოდათ. არც მიყვარდა და არანაირი
გრძნობაც არ მქონდა, არც ქორწინებაზე ვფიქრობდი. ასე მეგონა,
რომ დავქორწინდები და მორჩა, ეს არის ჩემი სიცოცხლის ბოლო.
მე მინდოდა სწავლა. ვერ ვისწავლე მშობლების დამსახურებით.
ფიქრობდნენ, რომ მე უნდა დავქორწინდე და არ არის საჭირო
ჩემთვის სწავლა.”

18

საკითხის სერიოზულობიდან გამომდინარე, აუცილებელია მისი ინტეგრირება
ეროვნულ პოლიტიკასა და სამოქმედო გეგმებში. გარდა ამისა უნდა გაძლიერდეს
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ქალის უფლებრივი მდგომარეობა აჭარაში:

წარსული, თანამედროვეობა და სამომავლო პერსპექტივა

საგანმანათლებლო საქმიანობა, რომელიც პრობლემის შესახებ ინფორმაციას

და ცოდნას გაავრცელებს გოგონებში და ზოგადად- ახალგაზრდებში, მშობლებში
და იმ ადამიანებს შორის, ვისაც ამ პრობლემასთან პირადი ან სამსახურეობრივი
კავშირი აქვს.

2.3.3. რეკომენდაციები ქალის მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციული
ტრადიციული ნორმებისა და პრაქტიკების აღმოსაფხვრელად


ძალადობის,
ზე,

ქალის

რამდენიმე

მიმართ

ძალადობის

ფუნდამენტური

ეტაპია

აღმოფხვრის

გასავლელი:

გზა

პრობ

ლემის აღიარება, პრობლემის სახელდება და მასთან ბრძოლა.
აუცილებელია სპეციალური საინფორმაციო და საგანმანათლებლო
პროგრამები ქალის/გოგონათა მიმართ ძალადობის თემაზე.


მაღალმთიანი

რეგიონების

ქალებს

და

გოგონებს,

მათ

მიერ

შექმნილ ერთობებს, ფინანსური ხელშეწყობის პირობებში, რაიონულ

ცენტრებსა და სოფლებში შეუძლიათ იმუშავონ ქალის მიმართ
ძალადობის ფორმების გაცნობიერებასა და აღმოფხვრაზე. ამ

პროცესში აუცილებლად ჩაერთვებიან ქალის უფლებებზე მომუშავე

სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც მაღალმთიანი რეგიონის
ქალებს ქალის მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერ
თაშორისო

და

ადგილობრივ

გამოცდილებას

გააცნობენ

და

დაეხმარებიან საკუთარი ინიციატივების დაგეგმვასა და განხორ
ციელებაში.


მაღალმთიანი აჭარაში აუცილებელია რაიონულ საკრებულოებში
არსებობდეს

ქალის

უფლებებზე

მომუშავე,

მუდმივმოქმედი

საბჭო, რომელიც თითოეულ სოფელში ქალის დისკრიმინაციის
ფაქტებს აღწერს და იზრუნებს მათ მოსაგვარებლად როგორც
საკრებულოს,

ისე

რეგიონულ

და

ეროვნულ

დონეზე.

ასეთი

საბჭოს არსებობის პირობებში, მისი წევრების მიერ შეგროვილი
ინფორმაცია აისახება სახალხო დამცველისა და სხვა, ქალის

უფლებების დაცვაზე მომუშავე სამთავრობო თუ არასამთავრობო

ანგარიშებში. ყველაფერი ეს ხელს შეუწყობს მაღალმთიანი რეგი
ონის ქალებისა და გოგონების პოლიტიკურ გააქტიურებას და
გაზრდის მათ ჩართვას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევ
ნებში და გამოიწვევს ქალების მონაწილეობას, არა მხოლოდ

როგორც policy taker/პოლიტიკის გამომყენებლის, არამედ – ასევე
policy maker/პოლიტიკის მკეთებლის ამბიციით.
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ძირითადი დასკვნები
აჭარაში ქალის უფლებრივი მდგომარეობის რეტროსპექცია, თანამედროვე

მდგომარეობაზე დაკვირვება და საქართველოს საერთაშორისო ვალდე
ბულებების

შედარებითი

ანალიზი

საშუალებას

რეგიონისთვის აქტუალური საკითხები:
1.

გვაძლევს

გამოვყოთ

ამ

ქალის როლისა და დანიშნულების შესახებ პატრიარქატული წარმოდ
გენების შესაცვლელად სახელმწიფომ (როგორც ცენტრ
 ალურმა, ასევე
აჭარის ხელისუფლებამ) მეტი ძალისხმევა უნდა განახორციელოს
აჭარელ

ქალებთან

საინფორმაციო/საგანმანათლებლო

მუშაობის

თვალსაზრისით: შექმნას სპეციალური სასკოლო და საუნივერსიტეტო

პროგრამები ქალის უფლებების ლოკალური და საერთაშორისო
დოკუმენტების

გასაცნობად,

განათლების

პოლიტიკის

ნაწილად

აქციოს საქართველოში/აჭარაში თანასწორობის იდეის ნაციონალური
ისტორია, საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა რეალობა, ქალთა საკით
ხების კვლევა. ეს პროცესი ხელს შეუწყობს ქალების მიერ საკუთარი
პრობლემების

ქართულ

სინამდვილესთან

დაკავშირებას,

მათი

მიზეზების უკეთ გაცნობიერებას და შესაბამისად – მათ პროვოცირებას
იბრძოლონ პირადი და სამოქალაქო სივრცის გაჯანსაღებისთვის.
2.

თანამედროვე აჭარაში ქალების უფლებრივი მდგომარეობა მნიშ
ვნელოვნად არ განსხვავდება საქართველოს სხვა რეგიონების სუ

რათისაგან. აჭარელი ქალების ეკონომიკური, სოციალური, კულ

ტურული, სამოქალაქო და პოლიტიკური სტატუსი ჯერ კიდევ ძალიან
დაბალია.

მწირი

შემოსავლები,

მოუგვარებელი

სოციალური

პრობლემები, რესურსებზე ხელმისაწვდომობის დაბალი დონე იმის
მაჩვენებელია, რომ სახელმწიფო ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ
ვალდებულებას – უზრუნველყოს სოციალური სამართლიანობისა

და თანასწორობის პრინციპი: ხელი შეუწყოს ქალების განვითარებას

და დემოკრატიზაციის პროცესში მონაწილეობას. ამ მიმართულებით

გადადგმული პოზიტიური ნაბიჯები: კანონები, სამოქმედო გეგმები,
ინსტიტუციები ჯერ კიდევ კამპანიურ, ფორმალურ ხასიათს ატარებს და
არ შეიცავს ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის ინსტიტუციურ, ჰუმანურ

და ფინანსურ გარანტიებს, პრობლემების მოგვარების გრძელვადიან,

სტრატეგიულ ხედვებს. საჭიროა ქალის უფლებებთან დაკავშირებული
ინსტიტუტების (სახალხო დამცველი, ძალადობასთან ბრძოლის ქსელი

და ორგანიზაციები, საპარლამენტო საბჭო და კომიტეტი) გაძლიერება,
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რათა მათი საქმიანობა ხელმისაწვდომი იყოს არა მხოლოდ ბათუმელ,

არამედ სოფლად მცხოვრები, მარგინალური და უმცირესობათა
წარმომადგენელი ქალებისათვის.
3.

ქალთა

სამოქალაქო

და

პოლიტიკური

გააქტიურების

მთავარი

ხელისშემშლელი მიზეზი გარდა სახელმწიფოს პასიური როლისა,

არის ქალის როლისა და დანიშნულების შესახებ ტრადიციული
წამოდგენების სიმყარე, რომლითაც გაჯერებულია აღზრდის სის

ტემა, საგანმანათლებლო და სოციალიზაციის ინსტიტუტები (სკოლა,
ნათესაური კავშირები, ნაცნობ-მეგობართა წრე). ქალები, როგორც

ამომრჩევლები, მამაკაცებზე მეტად აქტიურები არიან. პოლიტიკაში
მონაწილეობის მათი დაბალი ამბიცია განპირობებულია ორი მთავარი
მიზეზით: 1) ქალებისთვის თვითრეალიზაციის გზაზე უფრო მნიშვნელო

ვანია ოჯახის შექმნა და შვილების გაჩენა, ვიდრე – პროფესიული
ზრდა, სამოქალაქო და პოლიტიკური მონაწილეობა. მაშინაც კი, როცა

ქალები ოჯახს მიღმა საქმიანობენ, ამას მაინც მეორეხარისხოვნად
მიიჩნევენ პირად, საოჯახო ცხოვრებასთან მიმართებაში ან თვლიან,

რომ ნებისმიერი მათი საქმიანობა გამართლებულია მხოლოდ იმ

შემთხვევაში, თუ იგი ოჯახის/შვილების კეთილდღეობას ემსახურება;
2) სუსტი შიდა დემოკრატია პოლიტიკურ პარტიებში, რომლის ძალითაც

პარტიის მმართველ ორგანოებში მამაკაცები დომინირებენ და ქალთა
დაწინაურების აუცილებლობას მაშინაც კი ვერ ხედავენ, როცა ისინი
პარტიული

საქმიანობის

მნიშვნელოვან

ნაწილს

(წინასაარჩევნო

კამპანიები, ამომრჩეველთან, ინტერესთა ჯგუფებთან და მედიასთან
მუშაობის დაგეგმვა-რეალიზება) უძღვებიან.
4.

გენდერულ როლებთან დაკავშირებული სტერეოტიპული წარმოდ

გენების სიმყარე განაპირობებს გოგონების/ქალების დისკრიმინაციის

ფაქტების ლატენტურობის მაღალ დონეს. ამის გამო, სამწუხაროდ,
ქალების უმრავლესობას ჯერჯერობით უჭირს მათ მიმართ გან
ხორციელებული ძალადობის მხილება, რაც ძალადობასთან ბრძოლის

პირველი ნაბიჯია. ამ ნაბიჯს მოჰყვება ძალადობის სახელდება (იგი

უკვე აღარ არის ბედისწერა, არამედ – დანაშაულია) და შემდეგ
უკვე – ძალადობასთან ბრძოლა. ეს პროცესი რომ დაწყებულია, ამას

მოწმობს ძალადობის ფაქტების გამოვლენის ზრდა და სტატისტიკა,
რომელსაც შსს-ოს ანალიტიკური დეპარტამენტი ყოველწლიურად

აქვეყნებს. მეუღლის ან პარტნიორის მხრიდან ქალის მკვლელობის
ბოლოდროინდელი მაჩვენებელი ადასტურებს, რომ ქალების რეზის
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ტენცია

იზრდება

და

სწორედ

ამიტომ

იზრდება

ძალაუფლების

სათავეში მყოფი მამაკაცის მრისხანება, რომელიც გრძნობს მისი
დომინაციისთვის საზიანო წინააღმდეგობას.
5.

ქალის მიმართ ძალადობის ფაქტები სტატისტიკაში მხოლოდ იმ
შემთხვევაში აისახება, თუ მათში პოლიცია ჩაერია. ეს კი უკიდურეს

შემთხვევებში ხდება. სახელმწიფოს არ აქვს ძალადობის ისეთ
ფორმებთან ბრძოლის სტრატეგია, რომლებიც შედარებით რთული

ამოსაცნობია და კულტურული ნორმებით საზრდოობს: ეკონომიკური,
ფსიქოლოგიური, სექსუალური ძალადობა და იძულება. სწორედ

ამის გამო ქალები არ ასაჯაროებენ ძალადობის ამ ფორმებს და

დუმილს ინარჩუნებენ დისკრიმინაციულ კულტურულ პრაქტიკებზე,

როგორიცაა ადრეული ქორწინება, არარეგისტრირებული ქორწინება,
სექსუალური მეძიებლობა/ჰარაზმენტი და გაუპატიურება. დუმილის
ეტაპს

ახანგრძლივებს

ძალადობის

მსხვერპლთა

თავშესაფრისა

და მსხვერპლთა რეაბილიტაციის სისტემის გაუმართაობა, ქალის

უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული არასამთავრობო ორგანიზა
ციების ნაკლებობა და მედიაში ამ საკითხების არათანმიმდევრული,

სკანდალზე ორიენტირებული გაშუქება მაშინ, როცა აჭარის ტელე

ვიზიას – საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს ვალდებულება საკუთარ
პროგრამებში მნიშვნელოვანი ადგილი დაუთმოს ქალთა საკითხებს/
პრობლემებს.

დასასრულს მინდა ვთქვა, რომ აჭარაში ქალის უფლებრივი მდგომარეობის
გაუმჯობესების მთავარი აქტორები მაინც აჭარელი ქალები არიან. მიუხედავად

იმისა, რომ მათი ხმა ჯერჯერობით სუსტად ისმის, დემოკრატიზაციის საქმეში
ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებების, არასამთავრობო და საერ
თაშორისო ორგანიზაციების, მედიის წარმომადგენელთა აქამდე განხორ

ციელებული ძალისხმევა მაინც ბიძგის მიმცემია მათი გააქტიურებისთვის. იმედი
მაქვს, ჩემს მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები ამ საქმეს დაეხმარება.
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– ქეთევანი გადაასახლეს.

14. NIMD-ის მხარდაჭერით ქედაში, შუახევსა და ხულოში სიღმისეული ინტერ
ვიუს მეთოდით გამოვიკითხეთ 18 სხვადასხვა ოჯახური, სოციალური და
ეკონომიკური სტატუსის მქონე ქალი. გარდა ამისა ჩავატარეთ საექსპერტო

გამოკითხვა, რომელთაც მოიცვა: ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და
სახალხო დამცველის ოფისის აჭარის წარმომადგენლები, ბათუმის სახელ

მწიფო უნივერსიტეტისა და ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმო
მადგენლები. სტატიისთვის გამოვიყენეთ ასევე ქალების საჭიროებების და
პრიორიტეტების კვლევა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში, გაეროს
ქალთა

ორგანიზაციის/ევროკავშირის

პროექტი

„ინოვაციური

ინიციატივა

გენდერული თანასწორობისათვის” (IAGE) ანგარიში დეკემბერი, 2013, CSS,
EU, UN Women. პროექტი განახორციელა „სოციალურ მენიერებათა ცენტრმა“.
იხილეთ:

http://css.ge/files/documents/Project%20reports/Women_Residig_

in_High_Mountainous_Regions_Geo.pdf. ასევე გამოვიყენე ჩემს მიერ 2001

წელს ჩატარებული კვლევა „მაღალმთიანი რეგიონების ოჯახები თანამედროვე

საქართველოში“, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციამ „Network of EastWest Women” / NEWW შემიკვეთა და რომელმაც მთიანი აჭარაც მოიცვა.

15. ამ პრობლემის გადაჭრის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია „ქალის დისკრიმინაციის

ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენცია“/CEDAW, რომელსაც საქართველო
1994 წელს მიუერთდა. კონვენციის მე-11 და მე-14 მუხლები სწორედ დასაქმების
და სოფლად მცხოვრები ქალების უფლებებს და საჭიროებებს ეხება.

16. იხილეთ შსს ანალიტიკური დეპარტამენტის ანგარიში: http://police.ge/files/pdf
17. გაეროს მოსახლეობის ფონდი (2015). საქართველო – ადრეული ქორწინება. გვ.5.
18. გაეროს მოსახლეობის ფონდი (2015). საქართველო – ადრეული ქორწინება. გვ.8.
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