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სამიწელიგადის.
განსაკუთრებული სამი წელი - სიახლეე-

ბის, სწავლის, ინიციატივების, გაძლიერების,
თანამშრომლობის.

პირველიორიწელიპარალელურადმოქ-
მედებდაფონდი „სოხუმის“ორი პროექტი.
სწორედამპროექტებისფარგლებშიჩამოყა-
ლიბდა გენდერული საკონსულტაციო საბჭო
დასავლეთსაქართველოს4ქალაქში.აშშსა-
ხელმწიფოდეპარტამენტისმიერდაფინანსე-
ბულიპროექტისფარგლებში-ბათუმში,ხოლო
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის გენდერული
თანასწორობისფონდისმხარდაჭერით-ქუ-
თაისში,ოზურგეთსადასენაკში.

სამწლიანი მუშაობა,რომელზეც ამ ჟურ-
ნალშიუნდაგიამბოთ,ქუთაისში,ოზურგეთსა
დასენაკშიმიმდინარეობდა.

ესიყოფონდი„სოხუმის“პროექტი„გენ-
დერულისაკონსულტაციოსაბჭოები-ქალთა
როლის ამაღლებარეგიონებში სოციალური
ცვლილებებისთვის“.

მუშაობადაიწყო2013წლის1სექტემბერს
დასრულდება2016წლის1სექტემბერს.

დაიწყორთულად, წინააღმდეგობებით -
რადგან ახალიგზა იყოგასაკვალავი, ახალი
მოდელი-შესაქმნელიდაასამუშავებელი.

გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭო,რო-
მელიცშეიქმნა  ქუთაისის,ოზურგეთისადა
სენაკის საკრებულოებთან, არის ახალი ინ-
სტიტუციური სტრუქტურა. საბჭოში 15-20
წევრია.შემადგენლობაისეაშერჩეული,რომ
ყოველმხრივდაბალანსებულია:

გენდერულად-იმიტომ,რომთითქმისთა-
ნაბრადარიანქალებიდამამაკაცები

პოლიტიკურად-იმიტომ,რომჩართულნი
არიან ადგილობრივი თვითმმართველობის
წევრები,პარტიულობისმიუხედავად

სოციალურად - საბჭოს წევრები არიან
სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფიდან:
დევნილები,ეთნიკურიუმცირესობების,არა-
სამთავრობოორგანიზაციებისწარმომადგენ-
ლები,ჟურნალისტები.

ასაკობრივად-არიანახალგაზრდებიცდა
მეტიგამოცდილებისმქონეადამიანებიც.

მუშაობისპრინციპიასეთიიყო:
•	 სამივექალაქშიხელიმოეწერათანამშრომ-

ლობისმემორანდუმსადგილობრივთვით-
მმართველობებთან

•	 ქუთაისის,ოზურგეთისადა სენაკის საკ-
რებულოებშითვეშიერთხელიმართებოდა
საბჭოსსხდომა(ოზურგეთსადაქუთაისში
სხდომებისთვის გამოიყო სპეციალური
ოთახები წარწერით„გენდერული საკონ-
სულტაციოსაბჭო“)

•	 თვეშიერთხელტარდებოდაიურისტისსა-
ინფორმაციო-საკონსულტაციოშეხვედრა

•	 ერთთვესიმართებოდაამომრჩეველქალ-
თაკლუბისსხდომა,მეორეთვესკი-საინ-
ფორმაციოშეხვედრამოსახლეობისსხვა-
დასხვაჯგუფთან

•	 ორთვეშიერთხელ-საინფორმაციოშეხ-
ვედრამასმედიისწარმომადგენლებთან

•	 წელიწადშიერთხელტარდებოდა„ქალთა
ადგილობრივიგენდერულისაჭიროებების
შეფასება“დახდებოდასაკრებულოსთვის
წარსადგენირეკომენდაციების შემუშა-
ვება

•	 ორჯერჩატარდასამივემუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტისგენდერულიანალიზი

•	 პერიოდულადტარდებოდატრენინგები
გენდერულსაკითხებზე

•	 მომზადდა გენდერულსაკითხებზე ადგი-
ლობრივმწვრთნელთაჯგუფები

•	 ეწყობოდა სატელევიზიოდარადიოგადა-
ცემებისაბჭოსწევრებისმონაწილეობით

•	 ხორციელდებოდაპროექტებიადგილობრი-
ვითვითმმართველობისთანადაფინანსებით

•	 იმართებოდაგენდერულისაკონსულტაციო
საბჭოებისქსელურიშეხვედრები

•	 იმართებოდა შეხვედრები პარლამენტის
დეპუტატებთან,გენდერულითანასწორო-
ბისსაბჭოსწევრებთან

•	 წელიწადშიერთხელგამოდიოდაჟურნალი
„გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოები“

•	 პროექტისფარგლებშიმიმდინარეყველა
აქტივობააისახებოდაფონდი„სოხუმის“
ვებგვერდზე www.fsokhumi.ge. სპეცია-
ლურად შეიქმნა ვებ-გვერდი www.gac.
fsokhumi.ge
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სამიწელიბევრიარარის,მაგრამარცისე
ცოტააშედეგებისმისაღებად.პროექტისშე-
დეგებითვალსაჩინოა:

სამიწლისმანძილზეგაიმართასაბჭოს30-
მდესხდომა,20-მდეტრენინგიდავორკშოპი.
საბჭოსწევრებმაგაიღრმავესცოდნაგენდე-
რულსაკითხებში,კვლევისჩატარების,პრო-
ექტებისწერის,შეხვედრებისფასილიტაციის
თუვორკშოპებისჩატარებისკუთხით.

გაიზარდაქალი-დეპუტატებისრაოდენობა
სენაკის,ქუთაისისდაოზურგეთისმუნიციპა-
ლიტეტებში,ქალაქოზურგეთისსაკრებულოში
კიმიღწეულიქნაგენდერულითანასწორობა
-15წევრიდან7ქალბატონია.

ოზურგეთსადაქუთაისშიდაინიშნამრჩევ-
ლებიგენდერულსაკითხებში,სენაკში-სპორ-
ტისა და ახალგაზრდობის განყოფილებას
დაემატაგენდერულიმიმართულება-ამგან-
ყოფილებამ პარალელურად განახორციელა
რამდენიმეპროექტი.

სამოქალაქოსაზოგადოებისდაადგილობ-
რივიხელისუფლებისმჭიდროურთიერთობა
საშუალებასიძლევა,მოხდესარამარტოსა-
ზოგადოებისფართოინფორმირება, არამედ
ოპერატიულად მიეწოდოს ადგილობრივ ხე-
ლისუფლებას ბევრი სოციალურად მნიშვნე-
ლოვანიინფორმაცია.

ამომრჩეველ ქალთა კლუბებმა დასვეს
მოსახლეობის50-ზემეტიაქტუალურიპრობ-
ლება, ადვოკატირების შედეგად მოაგვარეს
30-მდეპრობლემა.

მოხდაგენდერულსაკითხებზე1000-მდეადა-
მიანის(დევნილები,შეზღუდულიშესაძლებლო-
ბებისმქონეპირები,ეთნიკურიუმცირესობის
წარმომადგენლები,ახალგაზრდები,პედაგოგები
დასხვაჯგუფები)ინფორმირება.

ქუთაისის სამი უნივერსიტეტის სტუდე-
ნტებმა შეისწავლეს გენდერის, გენდერული
თანასწორობის და გენდერული ბიუჯე-
ტის საკითხები. მათ შეიმუშავესრეკომენ-
დაციათაპაკეტი2017წლისბიუჯეტისპრო-
გრამებისთვის.

იურისტებისდახმარებითმოგვარდა30-მდე
პრობლემა.

მომზადდა150-ზემეტისატელევიზიოდა
რადიოსიუჟეტი,200-ზემეტისტატია,300-ზე
მეტიდამატებითიმასალა.

სამჯერ განხორციელდა ადგილობრივი
გენდერულისაჭიროებებისშეფასება,ორჯერ
-ბიუჯეტებისგენდერულიანალიზი,შემუშავ-
დარეკომენდაციებიდაპირველადამქალაქე-
ბის ისტორიაში ჩამოყალიბდა ადგილობრივი
გენდერულიპოლიტიკა.

ადგილობრივთვითმმართველობასთანთა-

ნადაფინანსებითგანხორციელდა16პროექტი.
8-ოზურგეთში,4-ქუთაისში,4-სენაკში.

მომზადდაადგილობრივიგენდერულიპო-
ლიტიკის განვითარების სამოქმედოგეგმები
2014,2015,2016წლებისთვის.

პირველი გენდერულიცვლილებები ბიუ-
ჯეტშიოზურგეთისთვითმმართველობამგა-
ნახორციელაპირველივე-2014წელს.

2015 წლის ბიუჯეტში სამივე მუნიციპა-
ლიტეტში გათვალისწინებულიქნა 20-ზე მე-
ტი გენდერული საკითხი. განსაკუთრებით
გამოიკვეთა აქცენტი ოჯახში ძალადობის
პრევენციასადამსხვერპლისდახმარებაზე.

2016 წელს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტში გენდერული საკითხებისთვის გა-
მოიყო160 ათასლარზემეტი, სენაკში - 162
ათასილარი, ხოლოოზურგეთში: 218 ათასი
ლარიგამოიყოქალაქისბიუჯეტში,359ათასი
ლარი-მუნიციპალიტეტისბიუჯეტში.

2015წლისივლისშიქალაქოზურგეთისმუ-
ნიციპალიტეტისმერიამგაიმარჯვასაქართვე-
ლოსპარლამენტისგენდერულითანასწორობის
საბჭოსკონკურსის ნომინაციაში „განსაკუთ-
რებულიაღიარებაგენდერულიბიუჯეტისდა-
ნერგვისთვის’’.დაჯილდოებისცერემონიალს
ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი,
გიორგიმარგველაშვილი,საერთაშორისოორ-
განიზაციებისწარმომადგენლები.

აქტიურ სამოქალაქო ჯგუფებთან შეხ-
ვედრებით, ამომრჩეველ ქალთა კლუბების
სისტემატიური მუშაობით, პრობლემების
მედიაშიგაშუქებით,გაიზარდაადგილობრი-
ვი თვითმმართველობების ანგარიშვალდე-
ბულებადაუფროოპერატიულირეაგირება
არსებულიპრობლემებისგადაჭრისკუთხით.

შექმნილია გენდერული საკონსულტაციო
საბჭოების ქსელიდა ხდება გამოცდილების
გაზიარება.

მოხდაგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭო-
ებისპრაქტიკისდანერგვასხვამუნიციპალიტე-
ტებისმასშტაბით (ოზურგეთისსაბჭომხელი
მოაწერამემორანდუმსგურიისგუბერნიასთან).

გენდერული საკონსულტაციო საბჭოები
ნამდვილადგადაიქცაშუამავალრგოლადსა-
ზოგადოებასადაადგილობრივთვითმმართვე-
ლობასშორის.როგორცპროექტისდასაწყისში
წარმოგვედგინადაჩავწერეთკიდეცპრეს-რე-
ლიზში,ესარისგაერთიანებულირესურსები,
ახალიცოდნადაუნარები,თანამშრომლობა
სახელმწიფოსადასაზოგადოებასშორის,ურ-
თიერთპასუხისმგებლობაგენდერულითანას-
წორობისმისაღწევად.

პროექტისდასასრულსქუთაისში,ოზურ-
გეთსადასენაკშიგაიმართაკონფერენციები,
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შეჯამდაგაკეთებულიდაითქვა-რომმუშაობა
არუნდაგაჩერდეს,პირიქით,ყველამიღწევა
უნდაგამყარდეს,საბჭოსწევრებმაგამოცდი-
ლებაუნდაგაუზიარონსხვამუნიციპალიტე-
ტებს,სადაცაწიშეიქმნებაგენდერულისაბჭო-
ები.გაკვალულგზაზესიარულიბევრადუფრო
ადვილიადამუშაობაცშედეგიანიიქნება.

და ყველაზემთავარი - „გენდერულითა-
ნასწორობისშესახებ“საქართველოსკანონში
(საქართველოსსაკანონმდებლომაცნე,№18,
12.04.2010, მუხ. 100) შეტანილ იქნა შემდეგი
ცვლილება:

„მუნიციპალიტეტის საკრე-
ბულომუნიციპალიტეტშიგენდე-
რულსაკითხებზესისტემურიდა
საქართველოსპარლამენტისმიერ
შექმნილგენდერულითანასწორო-
ბისსაბჭოსთანკოორდინირებული
მუშაობის უზრუნველსაყოფად
ქმნისმუნიციპალურგენდერული
თანასწორობისსაბჭოს,რომლის
შემადგენლობა, სტატუსი,ფუნ-
ქციებიდაუფლებამოსილებაგა-
ნისაზღვრება მუნიციპალიტეტის
საკრებულოსრეგლამენტითადა
მუნიციპალურიგენდერულითა-
ნასწორობისსაბჭოსდებულებით,
რომელსაცამტკიცებსშესაბამისი
საკრებულო“.

ცვლილებას ხელს აწერს საქართველოს
პრეზიდენტიგიორგიმარგველაშვილი,დათა-
რიღებულია2016წლის28აპრილით.

პროექტისმოსალოდნელშედეგებად
მივიჩნევდით:

1. სამ ქალაქში შექმნილმა გენდერულმა
საკონსულტაციო საბჭოებმა ხელი შეუწყვეს
ადგილობრივ ბიუჯეტებსადა პროგრამებში
გენდერულიკომპონენტებისდანერგვას

შესრულებულია? ნამდვილად შესრუ-
ლებულიადა იმაზე მეტი ეფექტით, ვიდრე
მოველოდით (იხილეთზემოთ  - შედეგების
ჩამონათვალი)

2.ინფორმირებულმამოქალაქეებმასამიზნე
ქალაქებშიმხარიდაუჭირესქალთაწარმომად-
გენლობასდამათიროლისგაზრდასგადაწყვე-
ტილებისმიღებისადგილობრივდონეზე.

შესრულებულია?ნამდვილადშესრულებუ-
ლია-დეპუტატქალთარაოდენობისგაზრდით,
გენდერულისაკითხებისმიმართდამოკიდებუ-
ლებისშეცვლით(უფროკონკრეტულად-ამა-
ზეცააპასუხიამწერილში)

3.გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოების
ქსელმა ადვოკატირება გაუწიაცვლილებებს
ეროვნულსამოქმედოგეგმასადაადგილობრი-
ვითვითმმართველობისშესახებსაქართველოს
ორგანულკანონში.

ესარისპროექტისყველაზედიდიმიღწე-
ვა-გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოების
ქსელმაარამხოლოდადვოკატირებაგაუწია,
არამედ პროექტის დასრულებამდე - 2016
წლის28აპრილსქვეყნისპრეზიდენტმახელი
მოაწერაცვლილებასკანონშიმუნიციპალუ-
რი გენდერულითანასწორობის საბჭოების
შექმნისთაობაზე(ესამონარიდიც-იხილეთ
ზემოთ).

ასეგასრულდანაყოფიერისამიწელიწადი,
ჩვენივიზიტებიოზურგეთში,სენაკსადაქუთა-
ისში,სატელეფონისაუბრები,ინტერნეტ-მიმო-
წერები,კონსულტაციები,სხდომებიდატრე-
ნინგები,შეხვედრებიდავორკშოპები,აქციები,
ფორუმებიდაკონფერენციები,ჟურნალებისა
და ბროშურების გამოცემა,უამრავი ნიუსის
განთავსებასაიტზე...

სიხარულთან ერთად ბოლო ყოველთვის
სევდიანიცაა - ყველას მოგვენატრება აქტი-
ური შეხვედრები,დისკუსიები, საინტერესო
ადამიანებთანურთიერთობები...

ჩვენმაერთ-ერთმაპარტნიორმასაყვედუ-
რითაცკიგვითხრა-სიარულიგვასწავლეთ,
პირველინაბიჯებისგადადგმაშიდაგვეხმარეთ
დაახლაუნდამიგვატოვოთო?!

იმედსვიტოვებთ,რომშევძლებთმუშაობის
გაგრძელებას.

არაიმიტომ,რომკიდევუფრომეტიშედე-
გითმოვიწონოთთავი,იმიტომრომ-ქალები-
სადამათიოჯახებისათვისუკეთესიგახდეს
ცხოვრება ჩვენს ქალაქებსადა სოფლებში -
უფროუსაფრთხოდაკომფორტული.

დაბოლოს,ფონდმა „სოხუმმა“ გამოსცა
ჟურნალის სამი ნომერი. ერთი - პირველი
საპროექტოწლისბოლოს,2014წელს,მეორე
-2015წელს.

ესარისმესამე,შემაჯამებელინომერი,რო-
მელიცასახავსსამწლიანმუშაობას.პროექტის
მონაწილეადამიანებიგვიზიარებენთავიანთ
განცდებს, მოსაზრებებს, შთაბეჭდილებებს,
გამოცდილებას,გვიამბობენცვლილებებზე...

რათქმაუნდა,ბევრსაინტერესოსწაიკი-
თხავს მკითხველი ამ ნომერში, მაგრამ ყვე-
ლაფრის წარმოჩენა შეუძლებელია,რადგან
გასული სამი წელი - სამჯერ365დღე მარ-
თლაც განსაკუთრებული, შედეგებით სავსე
დაუხვიიყო...
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ქუთაისის გენდერულმა საკონსულტა-
ციოსაბჭომსამწლიანი მუშაობისშედეგე-
ბი შეაჯამა. კონფერენციას ესწრებოდნენ
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 12 ადმინის-
ტრაციულიერთეულისწარმომადგენლები,
ქუთაისის,ოზურგეთის,სენაკისგენდერული
საკონსულტაციო საბჭოს წევრები, არა-
სამთავრობოორგანიზაციებისადამედიის
წარმომადგენლები.

კონფერენციაზე მომხსენებლებმა  იმ
ძირითად შედეგებზე გააკეთეს აქცენტი,
რომლებიცსამი წლისგანმავლობაშიდაგ-
როვდა.აღინიშნა,რომსაბჭომმნიშვნელო-
ვანიწვლილიშეიტანაადგილობრივდონეზე
გენდერულიპოლიტიკისშექმნაში-შედეგად
2016 წლის ბიუჯეტში აისახა გენდერული
საკითხები.

შედეგებში მოხვდა გენდერული საკი-
თხებისაქტუალობაადგილობრივმედიაში,
გენდერული ბიუჯეტირების მნიშვნელობა
და პრიორიტეტულობა, საკონონმდებლო
ცვლილებები,რაც მუნიციპალურდონეზე
გენდერული საბჭოების შექმნას გულის-
ხმობს.

როგორცკონფერენციაზეითქვა,საბჭოს
გამოცდილება, მიღებული შედეგები კარგ
საფუძველს შეუქმნის ქუთაისის მომავალ
საბჭოსგენდერულიმიმართულებითეფექ-
ტურიმუშაობისთვის.

კონფერენციამმიიღომიმართვასაქართ-
ველოს ხელისუფლების, საქართველოს
პარლამენტის, საერთაშორისო ორგანი-
ზაციებისმიმართ.

მიმართვაშინათქვამია:
„გენდერული საკონსულტაციო საბჭო-

ების მუშაობის მანძილზე ადგილობრივ
ორგანოებთან და საზოგადოებრივ ორ-
განიზაციებთან პარტნიორობით იზრდე-
ბა გენდერული ბიუჯეტირების დანერ-
გვის, გენდერული მოდგომებისდა საგან-
მანათლებლო გავლენის ფორმები და
მეთოდები, რაც დადებით გავლენას ახ-
დენს საუწყებო, რეგიონალურდა მუნი-
ციპალიტეტებისამოცანებზე“.

mesfbcbc utylthekb 
cfrjyceknfwbj cf,zjc 
itvf]fvt,tkb rjyathtywbf
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გენდერულ საკონსულტაციო საბჭოსთან
სამწლიანითანამშრომლობა ნაყოფიერიდა
შედეგზეორიენტირებული იყო - ასეთი შე-
ფასება გაკეთდაოზურგეთის ადგილობრივი
თვითმმართველობის მხრიდან შემაჯამებელ
კონფერენციაზე.

შეხვედრასესწრებოდნენგუბერნიის,ადგი-
ლობრივითვითმმართველობის,ოზურგეთის,
ქუთაისისადასენაკისგენდერულისაკონსულ-
ტაციოსაბჭოებისწარმომადგენლები,გურიის
(ლანჩხუთისადაჩოხატაურის)დააჭარის(შუ-
ახევის,ხულოს,ქედის,ხელვაჩაურის,ქობულე-
თის)მუნიციპალიტეტებისწარმომადგენლები.

შეხვედრაზე მთავარი აქცენტი გაკეთ-
დაცვლილებაზე,რომელიცშევიდა კანონში
გენდერულითანასწორობის შესახებდა მო-
იაზრებს მუნიციპალიტეტებში გენდერული
საბჭოების შექმნას. ეს პროექტის მთავარ
მიზანსწარმოადგენდა.პროექტისფარგლებ-
შიშექმნილისაპილოტესაბჭოებისმუშაობის
შედეგებიკისამაგალითოუნდაიყოსსხვამუ-
ნიციპალიტეტებისათვის.

ფონდი „სოხუმისა“ და ადგილობრივი
თვითმმართველობის ხელშეწყობით,ოზურ-
გეთისგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭო8
პროექტს ითვლის. შეხვედრაზე გაანალიზდა
პროექტებისფარგლებშიმიღებულიშედეგები.

ადგილობრივითვითმმართველობისმხრი-
დანხაზგასმულიქნასაბჭოსმიერადგილობ-
რივი საჭიროებების შეფასებადარეკომენ-
დაციების შემუშავება, როგორც საყრდენი
დოკუმენტი ადგილობრივი თვითმმართვე-
ლობისთვისდა ადგილობრივი გენდერული
პოლიტიკისგეგმა.

21.07.16jpehutsbc utylthekb 
cfrjyceknfwbj cf,zjc 
veifj,bc it]fvt,f
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მიუხედავადიმისა,რომპროექტისრულ-
დება, სენაკის გენდერული საკონსულტაციო
საბჭო განაგრძობს საქმიანობას და ხელს
შეუწყობს საზოგადეობრივ ინტერესებზე
დაფუძნებული პოლიტიკის განხორციელე-
ბას   - აღინიშნადასკვნითკონფერენციაზე,
რომელმაცშეაჯამასაბჭოსსამწლიანიმუშა-
ობისშედეგებიდამიღწევები.კონფერენციას
ესწრებოდნენ მუნიციპალიტეტის პირველი
პირები-საკრებულოსთავმჯდომარედაგამ-
გებელი,სამეგრელო-ზემოსვანეთისრეგიონის
მუნიციპალიტეტების(აბაშა,ხობი,წალენჯიხა,
მარტვილი)ხელმძღვანელები,გუბერნატორის
ადმინისტრაციის წარმომადგენლები,ფონდი
„სოხუმის“თანამშრომლები,გენდერულისა-
კონსულტაციოსაბჭოსწევრები.

გამომსვლელებმაშეაჯამესსაბჭოსსამწლი-
ანიგამოცდილება, შეკრებილებსგაუზიარეს
ინფორმაცია განხორციელებულპროექტებ-
ზე,ადგილობრივისაჭიროებებისშეფასებაზე,
ამომრჩეველქალთაკლუბთანდაადგილობრივ
მასმედიასთანთანამშრომლობაზე.

კონფერენციაზე მოწვეული მუნიციპალი-
ტეტის წარმომადგენლებმადადებითადშეა-
ფასესსენაკისგენდერულისაკონსულტაციო
საბჭოს საქმიანობა და ხაზი გაუსვეს მისი
გაგრძელებისაუცილებლობას.ასეთითვალ-
საჩინოგამოცდილებაკიდაეხმარებამათ,ჩა-
მოაყალიბონთავიანთიგენდერულისაბჭოები
საქართველოს პარლამენტის მიერ ახლახან
მიღებული შესწორებებისთანახმად,რომე-
ლიცითვალისწინებსგენდერულისაბჭოების
შექმნასსაკრებულოებთან.

ctyfrbc utylthekb cfrjyceknfwbj 
cf,zjc cfvokbfyb 

veifj,bc itltut,b
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საბჭოსფორმირებადა
ძირითადიამოცანების
განსაზღვრა

ქუთაისისგენდერულისაკონსულტაციო
საბჭო სამი წლის შედეგებს ითვლის. თუ
ისტორიას გადავფურცლავთ, კარგად გა-
მოჩნდებადინამიკა,რომელსაც საბოლოო
შედეგებამდემივყავართ.იყოპრობლემები,
ხარვეზები,რისკები, მაგრამ, მიუხედავად
ყველაფრისა,შედეგებიც.

ყველაფერი კი სამი წლის წინდაიწყო.
საქართველოში, განსაკუთრებით ქუთაის-
ში  პოლიტიკურითვალსაზრისითრთული
სიტუაცია იყო. არასტაბილურობა განსა-
კუთრებით  ადგილობრივი ხელისუფლე-
ბისმმართველობაშიშეიმჩნეოდა:ქალაქის
მერებირეკორდული სისწრაფით იცვლე-
ბოდნენ.და,რაცყველაზემნიშვნელოვანია,
ადგილობრივიხელისუფლებისთვისგენდე-
რულიმიმართულებითმუშაობასაერთოდ
არმოიაზრებოდა.

ამ ფონზეფონდი„სოხუმი“გამოჩნდა
პროექტით„გენდერულისაკონსულტაციო
საბჭოები-ქალისროლისამაღლებარეგი-
ონებშისოციალურიცვლილებებისათვის“.

ჯერ კიდევ საბჭოს ფორმირებამდე
მთავარიგამოწვევაგამოიკვეთა-ვინიქ-
ნებიანსაბჭოსწევრები,რამდენადახლოს
იქნება მათთვის გენდერული საკითხები.
მითუმეტეს,ყველაფერიმხოლოდენთუ-
ზიაზმზე, მოხალისეობრივადუნდა გაკე-
თებულიყო.თანამშრომლობისკონტურები
ყველაზეადვილადგამოიკვეთაადგილობ-
რივი არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან,რადგანგენდერული
მიმართულებითმუშაობამათთვისარიყო
ახალი. პარალელურად - ინტენსიურად
გრძელდებოდა კონსულტაციები სამოქა-
ლაქო აქტივისტებთან, ეროვნულიუმცი-
რესობისწარმომადგენლებთან,ახალგაზ-
რდებთან...ყველაზერთული-ადგილობ-
რივხელისუფლებასთანთანამშრომლობის
დაწყებაიყო.

კონსულტაციებისდასრულებისშემდეგ
საკრებულოს წარმომადგენლები პოზიტი-
ურადშეხვდნენახალგამოწვევასდა...ჩა-
მოყალიბდაგენდერულისაბჭო16ადამიანის
შემადგენლობით.

ადგილობრივი თვითმმართველობის
მხრიდანმზადყოფნათანამშრომლობისმე-
მორანდუმისოფიციალურიხელისმოწერით

დადასტურდა. ამ ფორმით მოხდა ხელი-
სუფლებისდა არასამთავრობოსექტორის
პრიორიტეტების თანხვედრა, რაც უკვე
ეჭვქვეშარაყენებდაპროექტშიგაწერილი
ძირითადიმიზნებისშესრულებას.

გარეფაქტორები,
პოლიტიკურიცვლილებები,
რისკები

გენდერული საბჭოთავისი ფუნქციის
შესრულებასშეუდგა.

ერთიწლისთავზესაბჭოსთავმჯდომა-
რე,გიორგიშავგულიძეაღნიშნავდა,რომ
მუშაობა ნაყოფიერად მიმდინარეობდა,
რომ იკვეთებოდა გენდერული  საჭირო-
ებების ასახვა ბიუჯეტში,რაც აქამდე არ
ყოფილა.

თუმცა,მალევეახალირისკებიგამოიკ-
ვეთა.2014წლის15ივნისსსაქართველოში
ადგილობრივი თვითმმართველობის არ-
ჩევნები ჩატარდა.  საკრებულოში ახალი
ადამიანები მოვიდნენ.და ისევ ახალი გა-
მოწვევა-ადგილობრივხელისუფლებასთან
წარმატებითდაწყებულითანამშრომლობა
როგორგაგრძელდება,ანრამდენადმისა-
ღებიიქნებასაბჭოსმუშაობაახალიხელი-
სუფლებისთვის.

მეორე, არანაკლებ მნიშვნელოვანი სა-
კითხი,საბჭოსხელახალიფორმირებაიყო.

ამმიზნითდაიწყოინტენსიურიშეხვედ-
რები,მოლაპარაკებები,პროექტისპრეზენ-
ტაციასაკრებულოსწევრებთან.საკონსულ-
ტაციოსამუშაოებისდამთავრებისშემდეგ
ქუთაისისგენდერულისაბჭოუკვემეორედ
იწყებსფორმირებასახალიადამიანებითდა
ახალხელისუფლებასთანთანამშრომლობას
იგივესტრატეგიითაგრძელებს.

თავიდანვე იყო ერთი პოზიტივი - დე-
პუტატებს შორის სამი ქალბატონიორის
ნაცვლად.

საბჭოსახალითავმჯდომარეირმაპეტ-
რიაშვილიდასაწყისშივე განსაკუთრებულ
იმედს ამყარებსდა ხმამაღლა აცხადებს,
რომ ქუთაისის გენდერული საკონსულტა-
ციო საბჭო საინტერესო, მოტივირებული,
პროფესიონალიდაგენდერულადსენსიტი-
ურიადამიანებითარისდაკომპლექტებული.
მისითქმით,საბჭოცოცხალიორგანიზმია,
მისი წევრები შეიძლება შეიცვალნენ, მაგ-
რამუცვლელია საზოგადოებრივიდაკვე-

2013-2016|
mesfbcbc utylthekb cfrjyceknfwbj cf,zj
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თა,ქალებისმხარდაჭერადაპოლიტიკური
წინსვლა,გენდერულისაჭიროებებისასახვა
ადგილობრივბიუჯეტში.

საბჭოსმუშაობარამდენიმემიმართულე-
ბითმიმდინარეობს:

-მერიასთანთანადაფინანსებითიქმნება
პროექტები,რომელთამიზანიაგენდერული
ასპექტებისდანერგვადაახლებურიპოლი-
ტიკისჩამოყალიბება.

-ყოველწლიურადტარდებაგენდერული
საჭიროებებისშეფასება,იქმნებარეკომენ-
დაციებიდაიწყებალობირებამათგასათ-
ვალისწინებლადადგილობრივბიუჯეტში.

- საბჭო აქტიურად თანამშრომლობს
ადგილობრივ მედიასთან. საბჭოს წარმო-
მადგენლები მონაწილეობენ სატელევიზიო
დარადიოგადაცემებშიდაპოპულარიზებას
უწევენგენდერულსაქმიანობას.

- საზოგადოება, ამომრჩეველ ქალ-
თა კლუბებისადა სხვადასხვა გენდერულ
ჯგუფთანსაინფორმაციოშეხვედრებისმეშ-
ვეობითგავლენასახდენსახალიგენდერული
პოლიტიკისფორმირებაზე.

-ქუთაისისსაბჭოაქტიურადთანამშრომ-
ლობსსენაკისდაოზურგეთისგენდერულ
საბჭოებთან გამოცდილების გაზიარებისა
დაინფორმაციისგაცვლისმიზნით.

თანადაფინანსებით
შექმნილიგენდერული
პროექტები

თანამშრომლობა ადგილობრივთვით-
მმართველობასთანერთობლივპროექტებს
ითვალისწინებდა.თუმცაესყველაფერიარც
ისემარტივიაღმოჩნდა.ამკუთხითპრობ-
ლემები მალევე გამოიკვეთა. პირველივე
ცდა,საბჭოსმიერშემუშავებულიპირველი
პროექტი,რომელიცსაბავშვობაღებშიგენ-
დერულიმიმართულებითმუშაობასგულის-
ხმობდადაქუთაისისმერიასთანთანადაფი-
ნანსებითუნდაშექმნილიყო,წარუმატებელი
აღმოჩნდა.პროექტივერდაფინანსდა.

წარუმატებელიდასაწყისისმიუხედავად,ამ
კუთხითმუშაობამაინცგაგრძელდა.„ოლიმ-
პიადათანაბარშესაძლებლობებსიძლევა“-ეს
იყოსასტარტოპროექტისაბჭოსისტორიაში,
რომელმაცსაფუძველიჩაუყარაადგილობრივ
ხელისუფლებასთანრეალურთანამშრომლო-
ბას.გაჩნდაპირველიშედეგებიც:

- ამპროექტითმოხდაადგილობრივხე-
ლისუფლებასთანთანამშრომლობისახალი
პრინციპებისდანერგვა.

-  პროექტის მიმდინარეობა გაშუქდა
ადგილობრივიდაცენტრალურიტელევი-
ზიებით.დაიწერაბეჭდვითმედიაში,რამაც
გაზარდასაბჭოსიმიჯისაზოგადოებაში.

- ამპროექტითახალიგზაგაიჭრა,რა-
მაცგააადვილათანამშრომლობაადგილობ-
რივხელისუფლებასთან.

- გაჩნდაპერსპექტივა,რომგენდერუ-
ლიმიმართულებითმუშაობაპრიორიტეტუ-
ლიგახდებოდათვითმმართველობისთვის.

 როგორც მოსალოდნელი იყო, პირ-
ველს მალევე მოჰყვა მეორე, არანაკლებ
საინტერესო პროექტი „მოზარდთა ბანა-
კი - გენდერულიგანათლება ახალგაზრდა
სპორტსმენებისთვის“.პროექტიმერიასთან
თანადაფინანსებით განხორციელდა.  ის
მიზნადისახავდამოზარდებშიგენდერული
განათლების პროპაგანდასდა მათ მომზა-
დებასთანასწორუფლებიანისაზოგადოების
ჩამოყალიბებისთვის.შესაბამისიშედეგებიც
მივიღეთ:

- ბანაკის მონაწილე ახალგაზრდა
სპორტსმენებს ჩაუტარდათ ვორკშოპები
გენდერისთემაზე.მათიდაინტერესებიდან
გამომდინარე,ამთემაზედისკუსიებიშემ-
დგომმათხუთსკოლაშიგააგრძელეს,190
მონაწილისჩართვით.

- პროექტმა ხელი შეუწყო სპორტის
სფეროშიგენდერულისტერეოტიპებისშეც-
ვლას: ბანაკის მონაწილეებიდან 5 გოგონა
ჭიდაობისწრეშიგაწევრიანდა, 4 - მკლავ-
ჭიდში,4-ძალოსნობაში.

- ბანაკისმონაწილებავშვებიშემდგომ
აქტიურადჩაერთნენქალთამიმართძალა-
დობის წინააღმდეგ მიმართულ 16-დღიან
კამპანიაში.

- ადგილობრივი ხელისუფლების
მხრიდან მხარდაჭერარეალურადდაფიქ-
სირდა:ბანაკსესტუმრაქალაქისმერიშოთა
მურღულია, საკრებულოსთავმჯდომარე
დავითდვალი,საკრებულოსწევრები.

- პროექტის მიმდინარეობასთან ახ-
ლდაადგილობრივიმასმედიისმხარდაჭერა.

ერთობლივიპროექტებისგამოცდილების
საფუძველზეშეიქმნამომდევნოპროექტი:
„გენდერულიასპექტებისგაძლიერებაად-
გილობრივიგენდერულიპოლიტიკისფორ-
მირებაშიაქტიურიჩართვისათვის“.

სამთვიანიპროექტიგაიხსნაკონფერენ-
ციითთემაზე: გენდერული კომპონენტები
ადგილობრივბიუჯეტში - არსებულირეა-
ლობა,პოზიტიურიცვლილებები,მომავლის
პერსპექტივები.

კონფერენციისშედეგებიმალევეგამო-
იკვეთა:

- ეს იყო ყველაზე მასშტაბური კონფე-
რენცია114ადამიანისმონაწილეობით.

- კონფერენციაში მონაწილეობდნენ 17
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები,
იმერეთის, სამეგრელოს, გურიის, აჭარის
რეგიონებიდან.

- კონფერენციამნიშვნელოვანი იყოგა-
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მოცდილებისგაზიარებისდაინფორმაციის
გაცვლისთვალსაზრისით.მიღებულიგამოც-
დილების  საკუთარსაქმიანობაშიდანერ-
გვისმიზნით,ღონისძიებისდასრულებიდან
რამდენიმედღეშიკონფერენციისმასალები
ითხოვეს ვანის,თერჯოლის, წყალტუბოს,
ხონისგენდერულმასამსახურებმა.

- დისკუსიების დროს აღინიშნა, რომ
გენდერული საბჭოების შექმნითფონდმა
„სოხუმმა“ წინ გაუსწრო საკანონმდებლო
ინიციატივასყველამუნიციპალიტეტშიგენ-
დერულისაბჭოებისშექმნისშესახებ.

- დისკუსიების დროს აღინიშნა, რომ
გენდერული საკონსულტაციო საბჭოების
შექმნით,ფონდმა „სოხუმმა“ განსაზღვრა
ადგილობრივდონეზეგენდერულითემატი-
კისდანერგვის ინსტიტუციური მექანიზმი
და მოახდინა საკანონმდებლოცვლილების
ინიცირება ყველა მუნიციპალიტეტში გენ-
დერულისაბჭოებისშექმნისშესახებ;

- კონფერენციამ გენდერული ქოლგის
ქვეშგააერთიანადასავლეთსაქართველოს
ადგილობრივი საკანონმდებლოდა აღმას-
რულებელიხელისუფლება(ძირითადინაწი-
ლი),არასამთავრობოსექტორი,ქუთაისში
მოქმედისამიუნივერსიტეტისპროფესორე-
ბიდასტუდენტები.

კონფერენციისშემდეგესტაფეტასტუ-
დენტებსგადაეცათ.პროექტისმთავარმიღ-
წევადშეიძლებაჩაითვალოსის,რომგამოვ-
ლინდასამივეუნივერსიტეტისსტუდენტთა
საჭიროებები.ამისსაფუძველზეშემუშავდა
რეკომენდაციათაპაკეტი,რომელიცწარედ-
გინა ადგილობრივ ხელისუფლებას ადგი-
ლობრივბიუჯეტშიგასათვალისწინებლად.
გენდერულისაბჭოლობირებასგაუწევსიმ
საკითხებისმოგვარებას,რომლებსაცსტუ-
დენტებიპრიორიტეტებადმიიჩნევენ.

პარალელურად, საბჭო მუშაობს ახალ
პროექტზე „გენდერული ცნობიერების
ფორმირება სკოლამდელი ასაკის მოზარ-
დებში“.თოჯინებისჩრდილებისთეატრით
პროექტი მიზნად ისახავს სკოლამდელი
ასაკისბავშვებშიგენდერულიცნობიერების
ფორმირებას,დაეხმარებასაბავშვობაღე-
ბისპედაგოგებსადამშობლებს,იაზროვნონ
გენდერულად,დაამსხვრიონსტერეოტიპები
და გამოიმუშაონუნარ-ჩვევებითანასწო-
რუფლებიანისაზოგადოებისშესაქმნელად.

ადგილობრივიგენდერული
საჭიროებებისშეფასება

საბჭოსსაქმიანობაშიმნიშვნელოვანიიყო
ადგილობრივი გენდერული საჭიროებების
შეფასება სხვადასხვა სამიზნეჯგუფთან.
ამმუშაობამშეკრიბაინფორმაცია,თურა

პრობლემები აქვთ ქალებსდა სხვადასხვა
ჯგუფსგენდერულიკუთხით,რაარისმათ-
თვისპრიორიტეტული.

მიღებული მონაცემების ანალიზის შე-
დეგად შეიქმნარეკომენდაციათა პაკეტი.
კვლევებისშედეგადმიღებულიმონაცემები
გახდასაფუძველიადგილობრივიგენდერუ-
ლი პოლიტიკის შესაქმნელად,რაც ადგი-
ლობრივ ხელისუფლებას წარედგინა 2016
წლისბიუჯეტშიგასათვალისწინებლად.

ქუთაისის ადგილობრივმა ხელისუფლე-
ბამ სერიოზული პასუხისმგებლობა აიღო:
რეკომენდაციებისდიდინაწილიადგილობ-
რივ ბიუჯეტში აისახა. მათ შორისაა: სა-
განმანათლებლოტრენინგები გენდერულ
საკითხებზე, ჯანდაცვისა და სოციალურ
სერვისებზეთანაბარიხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა, ახალგაზრდული პროგ-
რამების მხარდაჭერა, ტელეგადაცემები,
სოციალურადდაუცველიდა მრავალშვი-
ლიანიქალებისდახმარება,საზოგადოებაში
შშმპირებისინტეგრირებისპროგრამა-ეს
საკითხები პირდაპირ პასუხობს საზოგა-
დოებაში გენდერული კუთხით არსებულ
საჭიროებებს.

ეფექტურიურთიერთთანამშრომლობის
რეალურიშედეგიაის,რომპირველად,ქუ-
თაისის სინამდვილეში, ადგილობრივ ბიუ-
ჯეტშიგაჩნდატერმინი„გენდერი“.

რეკომენდაციებისპრიორიტეტებშიმოხ-
ვდაგენდერულითანაშემწის ინსტიტუტის
შექმნაადგილობრივითვითმმართველობის
დონეზე.ადგილობრივიხელისუფლებაპო-
ზიტიურადშეხვდაამინიციატივას.ფიქრია
ხაჭაპურიძე ქალაქის მერისთანაშემწედ
დაინიშნაგენდერულსაკითხებში.ამანმნიშ-
ვნელოვნად  გააუმჯობესა კომუნიკაციის
ხარისხიგენდერულსაბჭოსადაადგილობ-
რივ ხელისუფლებას შორის, ხელი შეუწყო
გენდერული პოლიტიკისფორმირებას ად-
გილობრივდონეზე.

ქუთაისის2016წლისბიუჯეტიგენდერუ-
ლადბევრადუფროსენსიტიურია, ვიდრე
წინა წლებში,რაც ერთობლივი მუშაობის
შედეგია.

მედიასთანთანამშრომლობა

სამწლიანი მუშაობის პერიოდში საბჭო
აქტიურადთანამშრომლობდაადგილობრივ
მედიასთანინფორმაციისგავრცელებისადა
გენდერულთემაზესაზოგადოებისინფორ-
მირების მიზნით. სისტემატურადტარდე-
ბოდა საინფორმაციოშეხვედრებიჟურნა-
ლისტებთანფონდ„სოხუმში“თუქუთაისის
გენდერის მედიაცენტრში (რადიო „ძველი
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ქალაქის“ოფისში).საბჭოსმიერინიცირე-
ბულითემები სისტემატიურად ხვდებოდა
ადგილობრივ  ბეჭდურდა სატელევიზიო
მედიაში.

ჯერერთი,რომხშირადშუქდებოდასაბ-
ჭოსსხდომები,ჟურნალისტებთანშეხვედ-
რები.ამასგარდაიმართებოდაგადაცემები
პირდაპირ ეთერში საკრებულოსდეპუტა-
ტების,საბჭოსწევრებისდასაზოგადოების
წარმომადგენლებისმონაწილეობით.კიდევ
უფრომეტი -მედიაშიმოხდაგენდერული
თემების წამოწევა, მეტი სოციალური აქ-
ცენტი.ტელეკომპანია„რიონი“,„მეგაTV“,
რადიო„ძველიქალაქი“,რადიო„თავისუფ-
ლება“,„ახალიგაზეთი,„ქუთაისი-პოსტი“,
„ნიუპრესი“გენდერულისაბჭოსპარტნიო-
რებიარიან.

ანგარიშისაზოგადოებას

თანამშრომლობის და გამოცდილების
გაცნობისმიზნითწლებისმანძილზეიმარ-
თებოდატრენინგებიდაქსელურიშეხვედ-
რები ურეკში, ბათუმში, ქუთაისში. მასში
მონაწილეობას იღებდნენ ქუთაისის, ბა-
თუმის, სენაკის,ოზურგეთის გენდერული
საკონსულტაციოსაბჭოები,ადგილობრივი
ხელისუფლების წარმომადგენლებიოთხი-
ვე ქალაქიდან. გაფორმდაოთხმხრივი მე-
მორანდუმი, შეიქმნა ერთიანი სამოქმედო
სტრატეგია.

საბჭოსმუშაობაშიმნიშვნელოვანიადგი-
ლიეკავასაზოგადოებისსხვადასხვაჯგუფ-
თანთანამშრომლობას. ამთვალსაზრისით
განსაკუთრებული იყო მრგვალი მაგიდა,
რომელზეცსაბჭომსაკუთარსაქმიანობაზე
ანგარიშიჩააბარასაზოგადოებას.

ერთი სტატია ვერდაიტევს სამი წლის
მანძილზე ნაბიჯ-ნაბიჯგაკეთებულს. ძნე-
ლია სრულადგადმოცემა იმისა,რაცსამი
წლისმანძილზემოხდა-საბჭოსწევრების,
სხვადასხვაპროექტისმონაწილეადამიანე-
ბისცხოვრებაში,დამოკიდებულებაშიაქტუ-
ალურისაკითხებისმიმართ.

ბუნებრივია, გამოწვევა ბევრადუფრო
მეტიადა მასშტაბური. ყველა პრობლემა
ერთდროულად ვერ მოგვარდება, მაგრამ
ისგზა,რამიმართულებითაცმივდივართ,
მიგვიყვანს საერთომიზნამდე,რომელსაც
სრულფასოვანი,თანასწორუფლებიანისა-
ზოგადოებისმშენებლობაჰქვია.

ხათუნაგოგუა
ქუთაისისგენდერულისაკონსულტა-

ციოსაბჭოსმდივან-ასისტენტი
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ოზურგეთშიგენდერულისაკონსულტა-
ციოსაბჭო2013წლისსექტემბერშიდაარ-
სდაფონდი„სოხუმის“ინიციატივით.

საბჭოსთავმჯდომარე, სამი მოწვევის
საკრებულოსდეპუტატილელანაცვალაძეა.

„დღეს აბსოლუტურად საფუძვლიანად
ვამაყობთ,რადგანოზურგეთში არსებობს
გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოდაეს
ფონდი„სოხუმის“დამსახურებაა.2013წელს
ფონდი,,სოხუმის“მიერშეირჩა4მუნიცი-
პალიტეტი: სენაკი, ოზურგეთი, ქუთაისი,
ბათუმი,სადაცშეიქმნაგენდერულისაკონ-
სულტაციოსაბჭოები.გაფორმდამემორან-
დუმიოზურგეთისმუნიციპალიტეტთანდა
შეიქმნასამოქმედოგეგმაც,“-ამბობსლელა
ნაცვალაძე.

მისივეთქმით,იმპერატიულიმოთხოვ-
ნაიყო,რომსაბჭოშიდეპუტატებისრა-
ოდენობაუნდაყოფილიყოაუცილებლად
ხუთიდაუნდაყოფილიყვნენქალი-დეპუ-
ტატები.

„მაშინდელსაკრებულოში სულ3 ქალი
დეპუტატივიყავით,მამაკაცდეპუტატთაგან
კიმხოლოდკახაღლონტმაგამოთქვასაბჭო-
შიშემოსვლისსურვილი.ფონდმა„სოხუმმა“
გააფორმამემორანდუმიოზურგეთისმუნი-
ციპალიტეტთანდა შედეგიც მალედადგა.
რამდენიმე თვეში დაფინანსდა პირველი
პროექტი,რომელიც კახაღლონტმა შეს-
თავაზა საბჭოს ინიცირებითოზურგეთის
მუნიციპალიტეტისსაკრებულოსდამხარ-
დაჭერაცმოყვა.პროექტიდაფინანსდადა
დღესუკვექალაქოზურგეთისმუნიციპალი-
ტეტისსაკრებულოსთან,სწორედამპროექ-
ტისფარგლებშიარსებობსახალგაზრდული
გენდერული საკონსულტაციო საბჭო და
ალტერნატიული საკრებულო,“ - გვითხრა
ლელანაცვალაძემ.

რაპროექტებიგანახორციელა
საბჭომსამიწლის
განმავლობაში

ლელა ნაცვალაძე: „თამამად შემიძლია
ვთქვა,რომმაშინდელსაკრებულოშიგენდე-
რისცნებაჩვენისაკონსულტაციოსაბჭოსმი-
ერიქნაშემოტანილი.პირველპერიოდშიიყო
სკეპტიკურიგანწყობაც, იუმორიცდაუნ-
დობლობაცამსაკითხებთანდაკავშირებით.
თუმცადღესუკვევითარებაშეცვლილია.

2014წელსადგილობრივითვითმმართვე-
ლობისარჩევნებისშემდეგ,ქალაქოზურგეთი
თვითმმართველქალაქადგამოცხადდადა
გამოეყოცალკემუნიციპალიტეტად.შეიქმნა
ორითვითმმართველიორგანო:ქალაქოზურ-
გეთისდაოზურგეთისთემთამუნიციპალი-
ტეტები.ორივემუნიციპალიტეტთან, ასევე
გურიისსამხარეოაპარატთანგაფორმებუ-
ლიამემორანდუმიდა ამ მემორანდუმების
ფარგლებშიაქტიურადვთანამშრომლობთ.

2015 წელს საბჭოს რეკომენდაციით
ოზურგეთისთემთამუნიციპალიტეტშიდა-
ინიშნა გამგებლისთანაშემწე გენდერულ
საკითხებში. გამგებლისთანაშემწე გენდე-
რულისაკონსულტაციოსაბჭოსწევრია.

2016წელსსაბჭოსინიციატივით,მოეწყო
შეხვედრაჩოხატაურისადალანჩხუთისმუ-
ნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან.
ვგეგმავთთანამშრომლობასდაერთობლივი
პროექტებისგანხორციელებას.

საბჭოაქტიურადმუშაობსადგილობრივ
დონეზესაჭიროებებისგამოსავლენად.მი-
ღებულიშედეგებისმიხედვითშემუშავებულ
რეკომენდაციებსაწვდისმუნიციპალიტეტის
შესაბამისსამსახურებს.მათიმხრიდან,მუდ-
მივიმზაობაათანამშრომლობისთვის.

სწორედ ადგილობრივითვითმმართვე-
ლობისხელშეწყობით,ოზურგეთისგენდე-

2013-2016|
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რულისაკონსულტაციოსაბჭო8დასრულე-
ბულდამიმდინარეპროექტსითვლის.ერთ-
ერთიმათგანია„კიბოგანაჩენიარარის“.ეს
არისონკო-პაციენტებისფსიქოლოგიური
დახმარებადამათირესოციალიზაციისთვის
ხელისშეწყობა.პროექტიერთხმადდააფი-
ნანსა2015წელსორივემუნიციპალიტეტმა
და2016წელსფსიქორეაბილიტაციასდაე-
მატასკრინინგპროგრამაც.

ქალაქოზურგეთისმუნიციპალიტეტისადა
ფონდი„სოხუმის“მხარდაჭერითგანხორცი-
ელდარამდენიმეპროექტი:,,აქტიურიქალები
უკეთესიმომავლისთვის“,რაცგულისხმობს
ქალბატონებისწახალისებისმიზნითპასკის
ფესტივალისგამართვასდაარაფორმალური
განათლების ხელშეწყობას. პროექტი წარ-
მატებითგანხორციელდა2016წლისმაისის
დასაწყისში;პროექტის„ჩვენგვაქვსსიცოცხ-
ლისადაგანათლებისუფლება“ფარგლებში,
ნაადრევიქორწინებისპრევენციისმიზნით
ჩამოყალიბდებაფორუმ-თეატრიდაქალაქ
ოზურგეთისსაჯაროსკოლებისმოსწავლეე-
ბისთვისგაიმართებასხვადასხვასიტუაციის
გათამაშებადადისკუსიები.„დავიცვათბავ-
შვებიძალადობისგან“-ესპროექტიგულის-
ხმობსსაბავშვობაღებისთანამშრომლებისგა-
დამზადებასძალადობისპრევენციისკუთხით.

საბჭოსსაქმიანობასაქტიურადაშუქებ-
დნენ ადგილობრივი გაზეთები „ალიონი“,
„გურია ნიუსი“, „გურიის მოამბე“,ტელე-
კომპანია „გურია“, ასევე გენდერის მე-
დიაცენტრი.ტელესტუდიაში არაერთხელ
იყვნენ მიწვეულები საბჭოს წევრები სხვა-
დასხვაპრობლემაზესასაუბროდ.

ახლა,როცაუკვე სამი წელია გასული
საბჭოს შექმნიდან, ვხვდები,რომ ეს იყო
ყველაზეპროგრესულიპროექტი,რომელ-
შიცკიოდესმემიმიღიამონაწილეობა.თუ
თავიდანიყოსკეპტიციზმიდაუნდობლობაც
კი,იუმორიდაცინიზმიცხშირშემთხვევაში,
დღესმიდგომარადიკალურადშეცვლილია
და ადამიანებიუბრალოდ აღარგაურბიან
გენდერისთემაზესაუბარს.

ადამიანებიმოდიანჩვენთან,მოაქვთთა-

ვიანთი პრობლემები, ელოდებიან ჩვენგან
მხარდაჭერასდაესხშირშემთხვევაშიაქვთ
კიდეც,რაცწინგადადგმულინაბიჯია.

ვფიქრობ,რომოზურგეთისგენდერულ-
მა საკონსულტაციო საბჭომ მოლოდინები
გაამართლა“...

„ვცდილობთ,სკრინინგცენტრი
ჩვენიმუნიციპალიტეტის
რეალობაშიცგაჩნდეს“

ლალი სიჭინავა ოზურგეთის მუნიცი-
პალიტეტის საკრებულოს დეპუტატი და
გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოსთავ-
მჯდომარისმოადგილეა:

„ვარსაკრებულოსწევრიდაასევეგენ-
დერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრი
-ასევეცნობიადამიანებსდაგაკვირვებული
თვალებითმიმზერენ.საკრებულოსწევრიკი
ვიცით,მაგრამ...დიახ,ბევრიადამიანივერ
ხვდება სიტყვა გენდერის არსს. ვთვლიდი,
რომვარძლიერი, მებრძოლიდა აქტიური
ქალი,მაგრამამსაბჭოშიყოფნამსულსხვა
თვალითდამანახაჩემი,როგორცქალის,შე-
საძლებლობებიდასაერთოდქალისცხოვრე-
ბასაზოგადოებაში.პროექტი„კიბოგანაჩენი
არარის“ონკოპაციენტებისფსიქოლოგიურ
დახმარებაზე იყო გათვლილი. პროექტმა
დაგვანახა,რომსაჭიროაარამარტოდაავა-
დებულადამიანებთანმუშაობა,არამედჯან-
მრთელებთან,კიბოსპრევენციისათვის.2016
წლისბიუჯეტშიპროექტიკვლავდაფინანსდა
დაამჯერადჩაიდოსკრინინგპროგრამა.ეს
პროექტიხორციელდებაროგორცსოფლებში,
ასევექალაქში.საბჭოდაუკავშირდაარასამ-
თავრობოორგანიზაციას„ჩეხეთისრესპუბ-
ლიკისკარიტასისაქართველოში“,რომელიც
ონკოლოგიურდაავადებათა პრევენციაზე
მუშაობსდამასთანერთადმოხდა10თანას-
წორისგადამზადებადა10სოფელშიმოსახ-
ლეობასთანშეხვედრა.ესადამიანებითავიანთ
სოფლებშიგახდნენგანმანათლებლები,რომ-
ლებიცმოსახლეობისინფორმირებაშიდაგ-
ვეხმარებიან,რათააუხსნან,რომკიბოსგან
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თავისდაღწევისსაუკეთესოგზაადრეული
დიაგნოსტიკაა.პროექტისფარგლებშიდაგეგ-
მილიასკრინინგცენტრისსაქმიანობისგან-
ხორციელება,კერძოდძუძუს,საშვილოსნოს
ყელის, პროსტატისადამსხვილინაწლავის
კიბოსპრევენცია.ოზურგეთისმუნიციპალი-
ტეტშიჩატარებულმაკვლევამცხადყო,რომ
კიბოსშემთხვევებმაიმატა.საჭიროაყველამ
ერთადვიზრუნოთჯანმრთელობაზე.ვცდი-
ლობთ,სკრინინგცენტრიჩვენიმუნიციპალი-
ტეტისრეალობაშიცგაჩნდეს,რადგანადრე-
ულიდიაგნოსტიკა საუკეთესოპრევენციაა
ავთვისებიან სიმსივნეებთანბრძოლაში. ეს
კინიშნავსმრავალგადარჩენილსიცოცხლეს.

მიხარია,რომგენდერულისაკონსულტა-
ციოსაბჭომუშაობსყველაიმმიმართულე-
ბით,რაცმნიშვნელოვანიასაზოგადოების-
თვის. ხელისუფლებისდამოკიდებულებაც
შეიცვალაგენდერულიკუთხით.ახლათვით
საკრებულოებშიიქმნებაგენდერულისაბ-
ჭოებიდა მათ გაუადვილდებათ მუშაობა,
რადგანპრაქტიკაარსებობსდაისგამოც-
დილი ადამიანურირესურსი,რაცგენდე-
რულსაბჭოშია,კიდევბევრიკარგისაქმის
გაკეთებასშეძლებს,“-ამბობსჩვენთანსა-
უბრისდროსლალისიჭინავა.

„შემუშავდარეკომენდაციები
ადგილობრივი
თვითმმართველობისთვის“

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგე-
ბელი, მერაბჭანუყვაძე ამბობს,რომგენ-
დერულსაკონსულტაციოსაბჭოსთან თა-
ნამშრომლობაიყონაყოფიერიდაშედეგზე
ორიენტირებული.ოზურგეთისმუნიციპალი-
ტეტისგამგეობამსაბჭოსმიერინიცირებუ-
ლიპროექტი„კიბოგანაჩენიარარის“9000
ლარითდააფინანსა.პროექტისფარგლებში
2015წელსხორციელდებოდაონკოლოგიური
სენითდაავადებული პაციენტებისფსიქო-
ლოგიურიკონსულტირება-რეაბილიტაცია.

პროექტი მიზნად ისახავდა სკრინინგ-
ჯგუფებისჩამოყვანას,უფასოკვლევებსდა
კონსულტაციებისჩატარებას.შემდგომბე-
ნეფიციართასიმრავლისგამომუნიციპალი-
ტეტმამიზანშეწონილადმიიჩნიაპროექტის
განსახორციელებლადგათვალისწინებული
თანხებისგაზრდა. პროექტშიოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის13სოფლის50ბენეფიცი-
არიჩაერთო.დაფინანსდაასევეგენდერული
საკონსულტაციოსაბჭოსპროექტი,რომე-
ლიცმუნიციპალიტეტისსოფლებშიპრობლე-
მებისიდენტიფიცირებასითვალისწინებდა.

ადგილობრივისაჭიროებებისგამოვლე-
ნის მიზნით საბჭოს მიერ განხორციელდა
კვლევა, რომელმაც მთლიანად  მოიცვა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლები.
სამიზნეჯგუფების შერჩევა მოხდა ადგი-
ლობრივი ინტერესებიდან გამომდინარე.
ფოკუს-ჯგუფებიჩატარდასაბავშვობაღი-
სადა სკოლის პედაგოგებთან, გამგებლის
წარმომადგენლებთანსოფლებში,ახალგაზ-
რდებთან,დევნილდასოციალურადდაუც-
ველ ქალბატონებთან. ჩაღრმავებული ინ-
ტერვიუებისათვისრესპონდენტებადშერჩე-
ულიქნაადგილობრივითვითმმართველობის
წარმომადგენლები,ექსპერტებიჯანდაცვის,
განათლებისდასოფლისმეურნეობისსფე-
როდან. გამოკითხვა ჩატარდა იძულებით
გადაადგილებულპირებთან, ეთნიკურუმ-
ცირესობებთან, სოციალურადდაუცველ
ქალბატონებთანდაახალგაზრდებთან.

კვლევისსაფუძველზემომზადდარეკო-
მენდაციები ადგილობრივითვითმმართვე-
ლობისათვისწარსადგენად,რათა2016წლის
ბიუჯეტიმაქსიმალურადყოფილიყომორგე-
ბულიმოსახლეობებისსაჭიროებებზე.

„მერიისთვისგენდერის
საკითხებიძალიან
მნიშვნელოვანია“

ქალაქისმერიბეგლარსიორიძეჩვენთან
საუბრისდროსამბობს,რომქალაქოზურ-
გეთისმუნიციპალიტეტისმერიისთვისგენ-
დერისსაკითხებიძალიანმნიშვნელოვანია.

„ვცდილობთ ამ მიმართულებით ჩვენი
წვლილიშევიტანოთ.ამისნათელიმაგალი-
თია ქალაქოზურგეთის მერიაშიდაცული
გენდერულიბალანსი,რა მხრივაცსაქარ-
თველოსმუნიციპალიტეტებსშორისერთ-
ერთი პირველი ვართ. საზოგადოებრივი
ცნობიერებისამაღლებისმიზნითჯერკიდევ
ბევრიასამუშაო.სწორედამიტომაქტიურად
ვთანამშრომლობთგენდერულსაკონსულ-
ტაციოსაბჭოსთანდამივიღეთსაბჭოსმიერ
მომზადებული პროექტებისდაფინანსების
გადაწყვეტილება. განსაკუთრებით მნიშ-
ვნელოვანიამუშაობაახალგაზრდობასთან.
გამომდინარე იქიდან,რომსაზოგადოების
ცნობიერებისშეცვლაახალგაზრდებითუნ-
დადავიწყოთ,რადგან მომავალს სწორედ
ისინი ქმნიან. ჩვენი მთავარი სურვილია
გენდერულადდაბალანსებული,სქესისგა-
ნურჩევლადუფლებებისადაშესაძლებლო-
ბებისრეალიზების მქონე საზოგადოების
ჩამოყალიბება,ამმიზნისკენსვლაკისწო-
რედახალგაზრდებით,ახალითაობითუნდა
დავიწყოთ.“

გიორგიგირკელიძე
გაზეთ„გურიანიუსის“კორესპონდენტი-

სპეციალურადჩვენიჟურნალისთვის
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25ივლისსსენაკშიგაიმართაგენდერული
საკონსულტაციოსაბჭოსსამწლიანიმუშაობის
შემაჯამებელი კონფერენცია. კონფერენცი-
ას ესწრებოდნენ სენაკის მუნიციპალიტეტის
გამგებელი გოჩა დგებუაძე, საკრებულოს
თავმჯდომარეჯუმბერლაშქარავა,სამეგრე-
ლო-ზემო სვანეთისრეგიონში შემავალი მუ-
ნიციპალიტეტებისსაკანონმდებლოდააღმას-
რულებელიხელისუფლებისხელმძღვანელები,
ადგილობრივითვითმმართველობის,ფონდი
„სოხუმისა“დაგენდერულისაკონსულტაციო
საბჭოსწარმომადგენლები.გამომსვლელებმა
მიმოიხილესსენაკისმუნიციპალიტეტშიგან-
ხორციელებული პროექტებისდა კვლევების
შედეგები,საბჭოსადამუნიციპალიტეტისგამ-
გეობისერთობლივიინიციატივები.

სამმასაპროექტოწელმანაყოფიერადდა
წარმატებულადჩაიარა.

ქალთა საჭიროებების წინ წამოწევა და
ადვოკატირება,ადგილობრივბიუჯეტშიგენ-
დერულიკომპონენტებისდანერგვა-ესარის
პრიორიტეტული საკითხები საბჭოს საქმია-
ნობაში.

საბჭოსპირველითავმჯდომარე,ნატალია
ხუბუა(რომელიცამჟამადგამგეობისსოცი-
ალური სამსახურის უფროსია) აღნიშნავს:
„გენდერულისაბჭოსსაქმიანობისძირითად
და მნიშვნელოვან ფუნქციას წარმოადგენს
საზოგადოებასთანთანამშრომლობა გენდე-
რულიპოლიტიკისსფეროში.ფონდი„სოხუ-
მის“დაკვეთითსენაკისგენდერულმასაბჭომ
სამჯერჩაატარაადგილობრივისოციალური
ჯგუფების საჭიროებათა შეფასება. კვლევა
განხორციელდარაოდენობრივიდათვისებ-
რივი ინფორმაციის მოპოვებით, გამოკითხ-
ვის, ფოკუს-ჯგუფებისადა ჩაღრმავებული

ინტერვიუს მეთოდით.სამი წლისგანმავლო-
ბაშიკვლევაშიმონაწილეობამიიღო1000-მდე
რესპონდენტმა. კვლევა მიზნად ისახავდა
სხვადასხვაგენდერულიჯგუფის-ქალების,
იძულებით გადაადგილებული პირების, სო-
ციალურადდაუცველიოჯახების, ახალგაზ-
რდების, ეროვნული უმცირესობების, შშმ
პირების, ექიმების, პედაგოგებისდასხვათა
საჭიროებების შეფასებასდა ადგილობრივი
ხელისუფლებისათვის წინადადებებისა და
რეკომენდაციებისმიწოდებას.

ხორციელდებაშემდეგიპროგრამები:ზო-
გადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში
დაწყებითიკლასისმოსწავლეთაპროფილაქ-
ტიკურიგამოკვლევისპროგრამა,სოციალური
ადაპტაციისათვისსამზრუნველოქსელისდა
ძალადობისმსხვერპლთადაცვისღონისძიე-
ბებისგატარებისპროგრამა.

სენაკისმუნიციპალიტეტისადგილობრივი
ბიუჯეტითმიმდინარეწელსგათვალისწინებუ-
ლიაშშმპირებისსამედიცინოდასოციალური
უზრუნველყოფისმხარდაჭერისპროგრამები.
პროგრამაითვალისწინებსმხედველობადაქვე-
ითებული, სენსორული პრობლემების მქონე
პირების,ცერებრალურიდამბლით,დაუნის
სინდრომითდააუტიზმითდაავადებულიმო-
ზარდებისდახმარების პროგრამას.  პროგ-
რამის ამოცანაა განვითარებისრისკის, შშმ
ბავშვების განვითარების სტიმულირებადა
სოციალურიინტეგრაციისხელშეწყობა,ბავ-
შვისდაოჯახისგაძლიერება.

წელსჩატარებულიკვლევისსაფუძველზე
შემუშავებულიარეკომენდაციებისოციალურ
დაჯანდაცვისპროგრამებში:იშემიურიდაავა-
დებულპაციენტებზემედიკამენტებისთანადა-
ფინანსება,შშმპირთაშინმოვლისპროგრამის
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ამოქმედება,მათიფიზიკურიდაფსიქოლოგიუ-
რიმხარდაჭერისათვისშშმპირთადასაქმების
დასაზოგადოებაშიინტეგრირებისპროგრამე-
ბისმხარდაჭერა.

ქალბატონი ნატალია იმედს გამოთქვამს,
რომ გენდერული საკონსულტაციო საბჭო
პროექტისდასრულებისმიუხედავადგააგრძე-
ლებსსაქმიანობას,ვინაიდანესახალიინსტი-
ტუციურიმექანიზმიიძლევასაშუალებას,რომ
თვითმმართველობასაზოგადოებასთანერთად
გენდერულიპარამეტრებისინტეგრაციით,ანუ
განსხვავებულისაჭიროებებისდაპრობლემე-
ბისდანახვით,გამოცდილებისადახედვების
მთელიმრავლფეროვნებისგათვალისწინებით
ხელსშეუწყობსსოციალურადმგრძნობიარე,
საზოგადოების ინტერესებზედამყარებული
პოლიტიკისგანხორციელებას.

საკრებულოსდეპუტატის,საბჭოსამჟამინ-
დელითავმჯდომარის ნანა ალანიასთქმით,
მეტადმნიშვნელოვანია,რომშემუშავებული
რეკომენდაციების დიდი ნაწილი მხარდა-
ჭერილ იქნა საკრებულოსა და გამგეობის
მხრიდან:

„მოხდა სამიზნეჯგუფების განსაზღვრა,
რაცაისახაშემდეგსოციალურპროგრამებში:
ონკოლოგიურიავადმყოფებისქიმიოთერაპი-
ულიდაიმუნოთერაპიულიმკურნალობისთვის
საჭირომედიკამენტებისდაფინანსებაწელი-
წადშიორჯერ,ამბულატორიულიდასტაცი-
ონარული მკურნალობისდაფინანსებისადა
თანადაფინანსების პირობებისშესაბამისად.
ც ჰეპატიტითდაავადებულ პირებსც ჰეპა-
ტიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში
ჩართვამდედაავადების სტადიისდიაგნოს-
ტირებისთვისაუცილებელიკვლევებისთანა-
დაფინანსებისათვისდახმარება.შეზღუდული
შესაძლებლობებისმქონეპირთადახმარების
პროგრამა -ცერებრალურიდამბლით,დაუ-
ნისსინდრომითადააუტიზმითდაავადებულ
მოზარდებზეწელიწადშიორჯერგაიცემა100
ლარი (50 ბენეფიციარი),რომლის ამოცანაა
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავ-
შვებისგანვითარებისსტიმულირებადასოცი-
ალურიინტეგრაციისხელშეწყობა.დაწყებითი
კლასის მოსწავლეთა პროფილაქტიკურიგა-
მოკვლევებისპროგრამა.სამიზნეჯგუფსწარ-
მოადგენს სენაკის მუნიციპალიტეტის ყველა
საჯაროდაკერძოსკოლისპირველიდამეორე
კლასისმოსწავლეები,მათიპროფილაქტიკური
გამოკვლევები გავრცელებულ პათოლოგი-
ებზე ჰიპერაქტივობისადა ჰიპერკინეზების
სინდრომი,თვალისპათოლოგია,სქოლიოზი...

განსაკუთრებით აღსანიშნავია ამ წელს
მიღებულიძალადობისმსხვერპლთათვისერ-
თჯერადიდახმარება200ლარისფარგლებში.
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ესარისპირველიპრეცედენტისენაკისმუნი-
ციპალიტეტში“.

ქალბატონი ნანა მიიჩნევს,რომ სენაკის
ბიუჯეტი წინა წლებთან შედარებითბევრად
უფროგენდერულადსენსიტიურიგახდა.

საბჭოს მიერ მოპოვებულსტატისტიკურ
მონაცემებზედა კვლევებზედაყრდნობით,
ადგილობრივითვითმმართველობის, საზო-
გადოებისადაფონდის მიერ ადგილობრივი
საჭიროებებისდაკმაყოფილებისკუთხითდაი-
გეგმადაგანხორციელდაშემდეგიპროექტები:
„სამოქალაქოგანათლებაგენდერულითანას-
წორობისადაჯანსაღიგარემოსათვისსენაკის
მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებებში“,„ოჯახშიძალადობისპრე-
ვენციასენაკისმუნიციპალიტეტში“.

პირველი პროექტის კოორდინატორიდა-
ლიქაჩიბაიააღნიშნავს,რომპროექტისფარ-
გლებში ქალაქისტერიტორიაზე მდებარე 10
საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა მშობლებს,
პედაგოგებსდა აღსაზრდელებს ჩაუტარდა
30 ვორკშოპი გენდერულითანასწორობის,
ძალადობის პრევენციისდა ეკოსანიტარიის
დაცვაზე.მოეწყოგამწვანებისაქცია,ხალხური
რეწვისნიმუშებისგამოფენა,მრგვალიმაგიდა
თემაზე„ძალადობრივიგარემოსგავლენამო-
ზარდისგანვითარებაზე“, აღინიშნა ბავშვთა
დაცვის საერთაშორისოდღე. პროექტიდას-
რულდაშემაჯამებელიფორუმით,რომელშიც
მონაწილეობდნენსამხარეოადმინისტრაციისა
დაადგილობრივითვითმმართველობისწარმო-
მადგენლები.პროექტისწარმატებისგანხორ-
ციელების შედეგადცნობიერება აუმაღლდა
300-ზემეტბენეფიციარს.

საბჭომგანახორციელაპროექტი„ოჯახში
ძალადობისპრევენციასენაკისმუნიციპალი-
ტეტში“ - ეს იყომუშაობა 14ტერიტორიულ
ერთეულში.პროექტმამოიცვა50-მდესოფე-
ლი.სენაკისსაკრებულოსთანადაფინანსებით
პროექტისფარგლებშიყველატერიტორიულ
ერთეულში შეიქმნა გენდერული საინიცია-
ტივოჯგუფები,რომელთა შემადგენლობაში
შევიდნენგამგებლის წარმომადგენლები, მა-
ჟორიტარიდეპუტატები,პედაგოგები,ექიმები,
აქტიურიქალებიდაახალგაზრდები.ჯგუფებ-
მა გაიარეს სპეციალური საგანმანათლებლო
ვორკშოპები გენდერისადა ძალადობისთე-
მებზე, შეიმუშავესრეკომენდაციებიოჯახში
ძალადობისპრევენციისკენმიმართულიღო-
ნისძიებებისგანსახორციელებლად.პროექტმა
გაითვალისწინასოფლადმცხოვრებიახალგაზ-
რდებისაქტიურიჩართვა.მათდამოუკიდებ-
ლად ჩაატარეს საინფორმაციო შეხვედრები
სოფლის მოსახლეობასთან, აამაღლეს მათი
ცოდნადაინფორმირებულობა.

საბჭოსწევრი,საკრებულოსდეპუტატიინ-
გაქარდავაგანსაკუთრებულაქცენტსაკეთებს
გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოსწევრე-
ბისმჭიდროთანამშრომლობაზეამომრჩეველ
ქალთა კლუბთან: „სენაკში სისტემატურად
იმართებოდა ამომრჩეველ ქალთა კლუბის
სხდომები და საინფორმაციო შეხვედრები.
ესშეხვედრებიხელსუწყობდაპრობლემების
წარმოჩენას. კლუბის წევრები ხშირად გვი-
კავშირდებოდნენ, ჩვენ ერთად ვმუშაობდით
სხვადასხვატიპისპრობლემებისმოგვარებაზე.
საბჭოს  სხდომაზე განხილულ იქნა არაერ-
თისაკითხიდა  მოგვარდასაბავშვობაღში,
სამუსიკო სკოლაში,დევნილთა კოლექტიურ
ცენტრებსა თუ ბიბლიოთეკაში არსებული
პრობლემები“.

უნდა აღინიშნოს, რომ გენდერული სა-
კონსულტაციო საბჭოს მუშაობამ განსა-
კუთრებითგაააქტიურაგენდერულიპრიო-
რიტეტები. ახალგაზრდობისა და სპორტის
განყოფილებას ორი წლის წინ დაემატა
გენდერულითანასწორობისმიმართულება,
განყოფილებისხელმძღვანელიირაკლიკაჭა-
რავააღნიშნავს:„2015წლისიანვარშიფონდ
„სოხუმსა“დამუნიციპალიტეტისგამგეობას
შორისდადებულიშეთანხმებისსაფუძველზე
ჩვენიგანყოფილებისორგანიზებითგანხორ-
ციელდაორიტრენინგი. ერთი - მუნიციპა-
ლიტეტის თვითმმართველობის 30 წარმო-
მადგენლისათვის, ხოლო მეორე ჩაუტარდა
30ახალგაზრდას,რომელთაასაკიიყო16–18
წელი. 2016 წლის დასაწყისშიც, წინა წლის
მსგავსად, მოეწყო ტრენინგები ახალგაზ-
რდებისათვის, საკრებულოს მაჟორიტარი
დეპუტატებისა და გამგებლის წარმომად-
გენლებისთვისტერიტორიულერთეულებში.
სულტრენინგებიჩაუტარდა95ადამიანს,მათ
შორის:65ახალგაზრდას,საკრებულოსადა
გამგეობის 30 წარმომადგენელს. განყოფი-
ლება აქტიურადღებულობდა მონაწილეო-
ბასყველაიმპროექტში,რაცდაიგეგმადა
განხორციელდასაბჭოსმიერდადიდიმედს
გამოვთქვამთ,რომჩვენითანამშრომლობა
კვლავაცაქტიურადგაგრძელდება“.

სამიწლისმანძილზებევრირამგაკეთდა.
ჩამოყალიბდაადგილობრივიგენდერულიპო-
ლიტიკა.საჭიროა,რომთვითმმართველობამ
კიდევმეტიძალისხმევამიმართოსგენდერული
კუთხით,რათა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
იყოსგენდერული, სოციალურკეთილდღეო-
ბაზეორიენტირებული.

მაიაგერგაია
გაზეთ„კოლხეთის“კორესპონდენტი-
სპეციალურადჩვენიჟურნალისთვის
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,,ესარიყოპროექტიპროექტისთვის,საქმე
რეალურადგაკეთდა“-ასეაფასებენოზურ-
გეთშიგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოს
მუშაობას.

ოზურგეთის გენდერული საკონსულტა-
ციოსაბჭო2013წელსდაარსდა.დაარსებიდან
დღემდესაბჭომარაერთიაქტივობაგანახორ-
ციელა.თამამადშეიძლებაითქვას,რომსაბ-
ჭოშიგენდერულიბალანსიდაცულია.ქალბა-
ტონებიდამამაკაცებიერთიანიძალებითცდი-
ლობდნენ, განსახორციელებელი პროექტები
მეტადეფექტურიდასაჭიროებებზემორგე-
ბულიგაეხადათ. გადავწყვიტეთ,რუბრიკაში
,,მამაკაცების გენდერული პორტრეტები“
სწორედის აქტიური მამაკაცები ჩაგვეწერა,
რომლებიცსაბჭოსწევრებისხვადასხვადროს
გახდნენ,მაგრამმათიწვლილიდიდიამუშაო-
ბისწარმატებულადწარმართვაში.

გელაკობალაძე,ქალაქოზურგეთისმუნი-
ციპალიტეტის საკრებულოსთავმჯდომარე:
„ერთიწელია,რაცსაბჭოსწევრიგავხდი. ამ
ხნისმანძილზეხშირადვიკრიბებოდით,ვმსჯე-
ლობდით,რაშეიძლებოდაგაგვეკეთებინა,რომ
შედეგიდაგვედო. ჩვენი მუშაობა ნაყოფიერი
გამოდგა.რამდენიმე პროექტის განხორცი-
ელება წარმატებულად შევძელით. მაგალი-
თად,გამოვყოფდი ,,კიბოგანაჩენიარარის“.
აღნიშნული პროექტისფარგლებში ჩატარდა
უფასოსამედიცინოკვლევები,სკრინინგი.შე-
საძლებელიიყოფსიქოლოგთანკონსულტაცია,
რაც,დამეთანხმებით, სიმსივნითდაავადებუ-
ლიადამიანისთვისბევრსნიშნავს.საერთოდ,
ფსიქოლოგიურიდახმარებაპაციენტებისთვის
მნიშვნელოვანია. ცოტა ხნის წინ იყო ჩვენი
მუშაობისშემაჯამებელიშეხვედრაქუთაისში,
სადაცსაბჭოსსაქმიანობადადებითად,ნაყოფი-
ერადშეფასდა.ამისთვისსაბჭოსთითოეულმა
წევრმადათავმჯდომარემ,ლელანაცვალაძემ
ძალიანბევრიიმუშავა.იმედიმაქვს,მომავალ-
შიცგაგრძელდებამსგავსიტიპისპროექტები“.

გენადიმესხიძე,ოზურგეთისთემთამუნი-
ციპალიტეტის საკრებულოს სოფელ მერიის
მაჟორიტარიდეპუტატი:„ძალიანკარგი,შე-
დეგზეორიენტირებულიპროექტებიგანხორ-
ციელდა.ესარიყოპროექტიპროექტისთვის.
საქმერეალურადგაკეთდა.სხვადანარჩენთან
ერთად,მინდავისაუბროახალგაზრდულსაკ-
რებულოზე.მოზრდილებსაცშეშურდებოდათ
მათიშემართება, მუშაობა, ისეთი ინიციატი-
ვებიაქვთ,ისეთკითხვებსსვამენ,რომლებიც
შეიძლება ჩვენს საკრებულოშიცდეფიციტი
იყოს“.

ალექსანდრე გოგოძე, ოზურგეთისთემ-
თა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოფელ

ნაგომრის მაჟორიტარიდეპუტატი: „საბჭოს
წევრივარ2014წლიდან.ჩემი,როგორცსაკ-
რებულოსწევრის,გადმოსახედიდანგეტყვით,
რომჩვენიბიუჯეტიგენდერულსაკითხებთან
დაკავშირებითუფრო მგრძნობიარე გახდა.
ისეთი ნიუანსები გავითვალისწინეთ,რასაც
ადრეყურადღებაცარექცეოდა“.

გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოსწევ-
რებიამბობენ,რომდიდიმნიშვნელობააქვს
საზოგადოებისცნობიერებისამაღლებასგენ-
დერულითემების კუთხით.ფიქრობენ,რომ
ფონდი,,სოხუმის“განხორციელებულიპრო-
ექტებისშემდეგამმხრივწინსვლაშეინიშნება,
მაგრამსამუშაოჯერკიდევბევრია.

გენადი მესხიძე: „ადრე სულსხვანაირად
მესმოდაცნება,,გენდერულითანასწორობა“.
ბოლომდეშეიძლებადღესაცვერვერკვეოდე
ამ საკითხში, მაგრამ მნიშვნელოვანი განათ-
ლებამივიღე.საზოგადოებისინფორმირებაზე
აქტიურად ვზრუნავთ. კონკრეტულად ჩემს
სოფელშიიმართებასაინფორმაციოხასიათის
შეხვედრები.სოფლიდანქალაქშიცჩამოგვყავს
დაინტერესებული ადამიანები სხვადასხვა
ტრენინგსათუსემინარზე“.

ალექსანდრე გოგოძე: „ორი წლის წინ
არ ვიცოდი,რას ნიშნავდა გენდერი.ფონდი
,,სოხუმის“დახმარებით პირადად ჩემი კვა-
ლიფიკაციაამაღლდა.ჩატარდატრენინგები.
მგონია,რომბოლოწლებშიხალხიშედარებით
ინფორმირებულია. გარკვეული წინსვლები
არის,მაგრამარარადიკალური.პირადადმეც
ვცდილობ,საჭიროინფორმაციამივიტანოჩემს
ამომრჩევლებამდე.ასევესურვილიმაქვს,მეც
მეტადგავერკვეაღნიშნულსაკითხში“.

გელაკობალაძე: „საზოგადოებისდიდნა-
წილსგენდერიმხოლოდქალისადამამაკაცის
ურთიერთობაში ძალადობაჰგონია. პირადად
მევიცოდი,რომმხოლოდესარიყოგენდერი,
მაგრამინფორმაციანამდვილადნაკლებიმქონ-
და.ბოლოხანსსაზოგადოებაშიინფორმაციის
სიმცირესარუჩივიან.თუკიმოქალაქედაინ-
ტერესებულია, ბევრირესურსი, საშუალება
არსებობს,რომსრულიინფორმაციამიიღოს“.

კონკრეტულადსაბჭოსმუშაობის,პროექ-
ტების განხორციელებისდროს  არ ყოფილა
რაიმე მნიშვნელოვანი ხელისშემშლელიფაქ-
ტორი.მაგრამ,ჩვენირესპონდენტებისაზრით,
ზოგადად გენდერული ბალანსის დაცვისას
საზოგადოებაშირამდენიმეძირითადწინააღ-
მდეგობასვაწყდებით.

ალექსანდრე გოგოძე: „მთავარი წინააღ-
მდეგობა ისევ ადამიანებისდამოკიდებულე-
ბაა.არასერიოზულადუყურებენგენდერულ
თემებს. ბევრისთვისღიმილისმომგვრელიც

jpehutsb| vfvfrfwt,bc utylthekb gjhnhtnt,b



21

კია. მაგრამროცა კარგად აუხსნი, იცვლიან
დამოკიდებულებას“.

გენადიმესხიძე:„უნდავეცადოთ,მაქსიმა-
ლურადდავიცვათგენდერულიბალანსი,მაგრამ
პოლიტიკაშიესრთულია. ამბობენ,რომდღეს
ქალბატონებინაკლებიაამფლანგზე.ასეა,მაგ-
რამვითარებარომშეიცვალოს,პირველრიგში,
თვითონქალებისსურვილიუნდა იყოს. ანდა
შეიძლებაჩვენდეპუტატობისკანდიდატადქა-
ლიწარვადგინოთ,მაგრამხალხისგანარიქნას
მხარდაჭერილი.კიდევერთმნიშვნელოვანპრობ-
ლემასოჯახურიძალადობისდროსვაწყდებით.
ხშირადადამიანებითავსიკავებენპრობლემაზე
საუბრისგან,ესირცხვილებათანეშინიათ“.

დაბოლოს,რასფიქრობსგელაკობალაძე,
როგორცსაკრებულოსთავმჯდომარე,დაცუ-
ლიათუარაგენდერულიბალანსიუწყებაში,
რომელსაცთვითონხელმძღვანელობს:

,,მოგეხსენებათ,ჩვენსსაკრებულოშიქალ-
ბატონებისდამამაკაცებისრაოდენობა50/50-
ზეა.მაგრამმთავარიაქციფრებიარაა.უფრო
მნიშვნელოვანიაის,რომსაქმესაცსირთულის,
სიმძიმისდამოთხოვნილებისმიხედვითვანა-
წილებთ“.

მერიკოძოევა
გაზეთ„ალიონის“კორესპონდენტი-
სპეციალურადჩვენიჟურნალისთვის
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ქუთაისის გენდერული საკონსულტაციო
საბჭოაქტიურადთანამშრომლობსთვითმმარ-
თველობასთან. საბჭოსწევრთაშორის არიან
საკრებულოსდეპუტატები.

რაშეიცვალამათთვისსამიწლისმანძილ-
ზე,როგორიადამოკიდებულებაგენდერული
საკითხებისმიმართ,როგორაფასებენსაბჭოს
მუშაობასდა აპირებენთუარასამომავლოდ
თანამშრომლობას?

ამისშესახებგვესაუბრებიანსაკრებულოს
დეპუტატები მმართველი გუნდიდან: გურამ
ტოროშელიძე,თეიმურაზნადირაძედატარი-
ელმეტონიძე.

დეპუტატებიერთხმადაღიარებენ,რომგენ-
დერულისაკონსულტაციოსაბჭოს არსებობა
აუცილებელია,რადგანისაქცენტსაკეთებსიმ
თემებზე,რომელთაწინაპლანზეწამოწევადა
რეალიზებააუცილებელია.

„როდესაცშემომთავაზესთანამშრომლობა,
დავთანხმდი,რადგანმიმაჩნდა,რომმასბევრი
სასიკეთოსაქმისგაკეთებაშეეძლო.ჩვენიმხარ-
დაჭერაბევრადამიანსსჭირდება.ჩემიმხრივ,
ვცდილობიმ პროექტებისლობირებას,რომ-
ლებიცთვითმმართველობაში,კერძოდკიბიუ-
ჯეტშიგასათვალისწინებლადშემოდის.თუმცა
ანალიზისშედეგადაღმოჩნდა,რომქუთაისის
ბიუჯეტიარისგენდერულიდაგანაწილებულია

საზოგადოებისყველაჯგუფზე.რათქმაუნდა,
არვამბობ,რომყველაფერიიდეალურადაადა
ნამდვილადმეტიაგასაკეთებელიამკუთხით“,
–განაცხადაგალაქტიონ(გურამ)ტოროშელი-
ძემ-ქუთაისისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოს
წევრი,ეკონომიკის,ქონებისმართვისადასა-
ქალაქომეურნეობისკომისიისთავმჯდომარე.

თანაგუნდელსსაბჭოსარსებობისაუცილებ-
ლობაშიეთანხმებატარიელმეტონიძეც. მისი
თქმით, არიან ადამიანები,რომელთათვისაც
გენდერულისაბჭოსდაფონდი„სოხუმის“მიერ
შემუშავებულიპროექტებიმნიშვნელოვანია.

„თუგავითვალისწინებთ,რომსაზოგადოება
სხვადასხვაფენადარისდაყოფილი,მივხვდე-
ბით,რაოდენმნიშვნელოვანიაისეთიორგანი-
ზაციები,რომელთადახმარებაცაუცილებელია
ადამიანებისთვის. ვიღაცისთვის გენდერული
თანასწორობა დიდი ხნის წინ გადაჭრილი
პრობლემაა, ვიღაც ახლა იწყებს საკუთარი
თავისრეალიზებას. ეს ეხება არა მხოლოდ
ქალბატონებს,არამედმამაკაცებს.ვერვიტყ-
ვით,რომცალსახადანმამაკაციადომინანტი,
ანქალი,ესინდივიდუალურია.მთავარიაიმან
მიიღოსხელშეწყობა,ვისაცჭირდება. ამიტომ
ჩვენვცდილობთ,საბჭოსმიერწამოწეულისა-
კითხებისმხარდაჭერას,“–განაცხადატარიელ
მეტონიძემ.
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თუმცა მას შენიშვნა აქვს ძალადობის
მსხვერპლქალთათვისმოწყობილთავშესაფ-
რებთან. ამბობს,რომთავშესაფარი,რაღაც
ნაწლში კარგია,თუმცა,რაღაც ნაწილში არ
ეთანხმება.

„თავშესაფრები,რომლებიცმოეწყო,რაღაც
ნაწილშიარმომწონს.ისფაქტი,რომადამიანს
შეუძლიასახლიდანწასვლათავშესაფარში,ბევ-
რისთვისარისმოტივაციაპირველივეკამათზე
დატოვოსსახლიდადაანგრიოსოჯახი.იმშემ-
თხვევაში,თუძალადობაეჭვიანობისნიადაგზე
ხდება, ქალის სახლიდან გასვლარამდენიმე
დღით,უფროგაუმძაფრებს მეუღლეს ეჭვი-
ანობისმიზეზსდაამითპრობლემავერდას-
რულდება.საჭიროაადგილზემუშაობაორივე
მხარესთან.თუმცა არისშემთხვევები,როცა
თავშესაფარშიგანთავსება აუცილებელია“, –
აცხადებსტარიელმეტონიძე.

დაზარალებულთათავშესაფარშიგაყვანის
წინააღმდეგია გურამტოროშელიძეც.დეპუ-
ტატითვლის,რომდაზარალებულიკიარუნ-
დაგაიყვანონსახლიდანდაშვილებთანერთად
გადამალონ,არამედმოძალადეუნდადაისაჯოს
კანონისფარგლებში,დაზარალებულიკისაკუ-
თარსახლშიუნდადარჩეს.

საბჭოს მნიშვნელობაზე საუბრობს საკ-
რებულოსკიდევერთიდეპუტატითეიმურაზ
ნადირაძე. მისიგანცხადებით, საკრებულოში
მისისაქმიანობიდანგამომდინარე,თემები,რო-
მელთაცგენდერულისაბჭოწამოწევს,მისთვის
ახლობელიიყო.

„რა თქმა უნდა, დროული იყო საბჭოს
შექმნა. საბჭო, რომელიციმუშავებდა,რათა
მეტიაქცენტიგაკეთებულიყოგენდერულსა-
კითხებზე.მსგავსთემებზეინიციატივააიღეს
არასამთავრობოორგანიზაციებმა,რადგანეს
უფროაჩქარებსპროცესებს.ასეთიაღმოჩნდა
ფონდი„სოხუმი“,რომელიცძალიან  აქტიუ-
რადმუშაობს.მევარსოციალურსაკითხთადა
ჯანდაცვის კომისიისთავმჯდომარე. ამიტომ
გენდერულდასოციალურსაკითხთაწამოწევა
მისასალმებელია.რაცშეიძლებამეტისაკითხი
უნდაგადაწყდეს.ესიქნებასოციალური,ჯან-
დაცვათუსამართალმიმართებაში.უფრომეტ
პასუხისმგებლობასვგრძნობთ,ვიდრეაქამდე

დამხარსვუჭერთფონდ„სოხუმს“,–განაცხადა
თეიმურაზნადირაძემ.

როგორიიყომათიდამოკიდებულებაგენდე-
რისმიმართდარაშეიცვალამათთვისსაბჭოში
გაწევრიანებისშემდეგოჯახში, შვილებისმი-
მართ,სამსახურშიდასაზოგადოებაში?დეპუ-
ტატებიაცხადებენ,რომგენდერსმათცხოვრე-
ბაშიყოველთვისმნიშვნელოვანიადგილიეკავა.

„გენდერულითანასწორობა ჩვენს ქვეყა-
ნაშიმეტნაკლებადყოველთვისიყო.მამაკაცი
პატივსსცემდაქალსდაპირიქით.ამიტომ,ვერ
გეტყვით,რომპირადადჩემთვისრაიმემნიშ-
ვნელოვანისიახლეაღმოჩნდა.ოჯახში,სახლში,
საზოგადოებაშიყოველთვისვაღიარებთანას-
წორუფლებიანობას.თუმცაყოველთვისშეიძ-
ლებაამსაკითხზემუშაობა.პრობლემაარისიმ
ოჯახში,სადაცსიყვარულიარაა,“–განაცხადა
გურამტოროშელიძემ.

„მამაკაცისადაქალისთანასწორობაყოველ-
თვისიყო,არისდაიქნება.ჩემსოჯახშიარასო-
დესყოფილამსგავსიპრობლემებიდამეცასე
გავიზარდე.ამიტომვერგეტყვით,რომსაბჭო-
შიგაწევრიანებითმნიშვნელოვანიგარდატეხა
მოხდა.თუმცაარისთემები,რომლებიცყოველ-
თვისშეიძლებაგანვიხილოთდაშევისწავლოთ.
დავდივართტრენინგებზე,ვეცნობითსხვადას-
ხვასაკითხს,რომშემდგომგამოვიყენოთჩვენს
საქმიანობაში,–აღნიშნატარიელმეტონიძემ.

„გენდერი,აქცენტისოციალურსაკითხებზე,
როგორცაღვნიშნე,ჩემთვისახლოთემაა,ყოველ-
დღიურადმიწევსამსაკითხებთანშეხება.ვთვლი,
რომმნიშვნელოვანიაგენდერისწინაპლანზე
წამოწევა.ჩემთვისყოველთვისმისაღებიიყოდა
მომავალშიცასეიქნება.არაფერიშეცვლილადა
ყოველთვისვიცავდიგენდერულთანასწორობას
ოჯახში,შვილებთანდასაზოგადოებაში,“–ასე-
თიათეიმურაზნადირაძისმოსაზრება.

რაცშეეხებასამომავლოგეგმებს,დეპუტა-
ტებიაცხადებენ,რომსაბჭოსთანთანამშრომ-
ლობას მომავალშიცგააგრძელებენ,რადგან
მათი აზრით,ფონდი „სოხუმი“ სასარგებლო
საქმესაკეთებს.

ნესტანჩაგელიშვილი
„ახალიგაზეთის“ჟურნალისტი-

სპეციალურადჩვენიჟურნალისთვის
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სენაკის გენდერულმა საკონსულტაციო
საბჭომუამრავიადამიანიგააერთიანაგენდე-
რულითანასწორობისათვის.მათშორისარიან
ბადრიკალანდარიშვილი,კობაკილასონიადა
მერაბგეგელია.

ბადრიკალანდარიშვილისენაკის მუნიცი-
პალიტეტისსაკრებულოსთავმჯდომარისმო-
ადგილეა.გენდერულისაკოსულტაციოსაბჭოს
სხდომებსხშირადესწრება.

ამბობს:-არასოდესვუშვებხელიდანშანსს,
დავესწროსხდომებს. მე ჩემი სამსახურიდან
გამომდინარე,აქტიურადვერვახერხებ,თუმ-
ცამაქსიმალურადვცდილობ,ვიყოჩართული
საბჭოსსაქმიანობაში.

საუბრობსუთანასწორობაზე,ოჯახშიძალა-
დობაზე,მსხვერპლქალებზე,ბავშვებზე,უფლე-
ბებზე,რომელთაშესახებაცხშირადქალებმა
არაფერიიციან.ის,რომამთემებზეადამიანები
ხმამაღლაალაპარაკდნენ,გაკვირვებასარიწ-
ვევსმასში,რასაცერთგვარადფონდი„სოხუ-
მის“დამსახურებადმიიჩნევს:

-ფონდი„სოხუმი“რამდენიმეწელია,ჩვენთან
თანამშრომლობს.ქალაქშიარისქალთამხარდა-
ჭერისცენტრი.ახლაკისამიწელია,აქტიურად
მოქმედებსგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭო.
საბჭოცდილობს,ყველასმიაწოდოსინფორმაცია
გენდერულსაკითხებზე,ძალადობაზედამისგან
დაცვის არსებულმექანიზმებზე,გენდერული
კუთხითსერიოზულიმუშაობამიმდინარეობს.

ბატონი ბადრი არ მალავს,რომთავიდან
სკეპტიკურადიყოგანწყობილისაბჭოსმუშაო-
ბისმიმართ:

-მიუხედავადიმისა,რომსაბჭოსწევრიარ
ვარ,კარგადვიცნობმისსაქმიანობას.ესარა
მხოლოდსამსახურებრივადმევალება,არამედ
ადამიანურადაცმაინტერესებს.თუმცაუნდა
ვაღიარო,თავიდანუნდობლობისმომენტიმქონ-
და,რადგანსაბჭობევრტაბუდადებულთემას
ეხებოდა.შემდეგ-საბჭოსწევრებისმუშაობის
შედეგები,ფონდი„სოხუმის“დაადგილობრივი
ხელისუფლებისდაფინანსებულიპროექტების
მიღწევებირომვნახე,აქტიურადჩავერთედა-
ფინანსებისმოპოვებისსაქმეში...

ბადრიკალანდარიშვილიამბობს,რომთავა-
დაცბევრირამგაიგოგენდერზე.ამინფორმაცი-
ებმაშეცვალამისიდამოკიდებულებასხვადასხვა
საკითხისმიმართ:

„მეერთადერთიქალიშვილიმყავს,აზიატი
მამავარ,ვაღიარებ.თუმცავცდილობ,ისარ
შევზღუდოდაბარიერიარშევუქმნამხოლოდ
იმიტომ,რომგოგოა.ოჯახიჩემთვისსიყვარუ-
ლია,ურთიერთგაგებაა.მევგმობძალადობას
და მიმაჩნია,რომ ყველათანასწორია, მიუ-
ხედავადსქესისა... ვცდილობ, ქალბატონების
მიმართლოიალურივიყო,თუმცასამსახურში
ქალსაცისევევთხოვთავისიმოვალეობისშეს-
რულებას,როგორცკაცს.ანუამმხრივშეღა-

ვათებიარმიმაჩნიასწორადდაასეგენდერულ
ბალანსსვიცავ.

ბატონბადრისმიაჩნია,რომადგილობრივი
თვითმმართველობისფინანსურიმხარდაჭერით
განხორციელებული პროექტი „სამოქალაქო
განათლება გენდერულითანასწორობისადა
ჯანსაღიგარემოსთვისსენაკისსკოლამდელი
აღზრდისგაერთიანებაში“ერთ-ერთიუმნიშ-
ვნელოვანესი იყო,რადგან მიზნად ისახავდა
საბავშვობაგა-ბაღებისპედაგოგების,აღმზრდე-
ლებისდააღსაზრდელთამშობლებისსამოქალა-
ქოდონისამაღლებასგენდერის,ძალადობისდა
ეკოსანიტარიისსაკითხებზე.

ჩვენირესპონდენტიდადებითადაფასებსსე-
ნაკისსაბჭოსმიერგაწეულსაქმიანობასდამიაჩ-
ნია,რომგენდერულსაკითხებზემოსახლეობის
ინფორმირებასდიდიმნიშვნელობააქვს,რადგან
ესცვლისდამოკიდებულებასერთმანეთისმი-
მართოჯახსადასაზოგადოებაში,ხელსუწყობს
ჯანსაღიურთიერთობებისჩამოყალიბებას.

ამიტომაცბადრიკალანდარიშვილიჩვენთან
საუბარსმადლობითამთავრებს:

-მინდა,მადლობავუთხრაფონდ„სოხუმს“
დათითოეულადამიანს, ვინცმონაწილეობდა
საბჭოსპროექტებისგანხორციელებაში,რადგან
მათხალხსმისცესსაშუალება,მეტიინფორმაცია
მიეღოთგენდერზე,გაეგოთმისიარსი,საჭირო-
ებაყოველდღიურცხოვრებაში.რადასამალია
და,ძალიანბევრმაამსიტყვისმნიშვნელობაც
არიცოდა.ბევრსარასწორადესმოდა.ახლაამ
კუთხითბევრირამუკეთესადაა.ყველაზემეტად
მომწონსის,რომახალგაზრდებიჩაერთნენმუ-
შაობაში.როცამათვუსმენდავუყურებ,თეთრი
შურითმშურს,რადგანამთაობამბევრირამ
იცისდაჩვენზეწინარიან.ახალგაზრდებისი-
ლაღით,თავისუფალიბუნებითგამოირჩევიან,
არამძიმებთსტერეოტიპებიდაგულახდილად
მსჯელობენისეთსაკითხებზე,რომელთაცადრე
ტაბუედოთ.ამიტომაცმემივესალმებიმსგავს
წამოწყებებსდაყოველთვისდავუჭერმხარს...

მერაბგეგელიაპირველივედღიდანთანამ-
შრომლობსსაბჭოსთან.

„მესაკრებულოსწევრივიყავი,როცაფონდ
„სოხუმსა“დასენაკისმუნიციპალიტეტისსაკ-
რებულოსშორისთანამშრომლობისმემორან-
დუმიგაფორმდა.მაშინმემხარიდავუჭირეამ
თანამშრომლობას,რადგანფონდისსაქმიანობას
ვიცნობდი.მაშინფონდი„სოხუმი“მოკრძალე-
ბული,თუმცასაკმაოდაქტიურიდაამბიციური
ორგანიზაცია იყო,რომელიცთანდათან იზ-
რდებოდადაფართოვდებოდა.შემდეგსაკრე-
ბულოშიგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოს
შექმნისინიციატივაგაჩნდა.შემიძლიავთქვა,
რომდაარსებისდღიდანვარსაბჭოსწევრი“.

როგორცგაირკვა,მანაცკიარიცოდამაშინ
სიტყვა„გენდერის“მნიშვნელობა.
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„ვაღიარებ,თავიდანმეთვითონაცარვიცოდი
ამსიტყვისარსი.თავიდანგენდერულისაბჭოს
საქმიანობასუფროინფორმაციული ხასიათი
ჰქონდა.მეკიმეტიინფორმაციისმიღების,გენ-
დერულსაკითხებშიმეტადგარკვევისსურვილმა
გადამაწყვეტინა, ამსაბჭოსწევრიგავმხდარი-
ყავი. ვესწრებოდისხდომებს,ვმონაწილეობდი
ტრენინგებში,ვორკშოპებში,თანდათანვეცნო-
ბოდიგენდერულთემებს-რაცუკავშირდებოდა
თანასწორობისპრინციპებს,კვლევისჩატარების
სპეციფიკას,ოჯახშიძალადობისპრევენციას,
გენდერულბიუჯეტირებას.ასედაგროვდაცოდ-
ნა,ინფორმაცია,გამოცდილება.“

მერაბგეგელიასმიაჩნია,რომგენდერული
სტერეოტიპიფართოდფესვგადგმულიფენო-
მენიასაქართველოშიდაესთემასაკმაოდაქ-
ტუალურიდამნიშვნელოვანიასენაკისთვისაც.

„მეგავიხსნებჩვენსმიერგანხორციელებულ
პროექტს„ოჯახშიძალადობისპრევენციასენა-
კისმუნიციპალიტეტში“.სანამმუშაობასჩავა-
ტარებდით,საბჭომგამოითხოვაინფორმაცია
სენაკისრაიონულისასამართლოდან.აღმოჩნდა,
რომსასამართლომ2015წელს25ძალადობის
შემაკავებელიორდერიგასცა.22შემთხვევაში
ქალიიყომსხვერპლი,ხოლო3შემთხვევაში-კა-
ცი.ესინფორმაციაგახდაზემოთაღნიშნული
პროექტის საფუძველი. ჩვენ გადავწყვიტეთ,
რომხალხისთვისმიგვეწოდებინაინფორმაცია
გენდერულთანასწორობაზე, ძალადობისგან
თავდაცვისკანონიერმექანიზმებზე.ჩვენგვინ-
და,ორივესქესისწარმომადგენელმაიცოდეს,
რომმათძალადობისგანიცავსკანონი.თავიდან
ძალიანგაგვიჭირდაამთემებზემუშაობა,თუმ-
ცაშემდეგადამიანებიგაიხსნენდაგარკვეული
გამოხმაურებაციყო.სენაკისმუნიციპალიტე-
ტისთოთხმეტივეთემშიშეიქმნასაინიციატი-
ვოჯგუფები,რომლებსაცფონდი„სოხუმის“
მწვრთნელებმაჩაუტარესტრენინგიდაისინი
თავიანთსოფლებშიაგრძელებენსაქმიანობას.
ესჯგუფებიჩვენიმიტომშევქმენით,რომსოფ-
ლებშიჩვენიჩასვლაარყოფილიყოერთჯერადი
ხასიათისდაადამიანებსადგილზეშეძლებოდათ
გარკვეული ინფორმაციის მიღება. ჩვენ ვაგ-
რძელებთსოფლისსაინიციატივოჯგუფებთან
კოორდინირებულმუშაობას...“

სენაკისგენდერულისაკონსულტაციოსაბ-
ჭოსწევრიაცხადებს,რომმუშაობანაყოფიერი
აღმოჩნდა,რადგანუკვეთავადსაზოგადოების-

განმოდისინიციატივები.„ხალხმამოგვმართა
თხოვნით,რომსოფლებისსაბავშვობაღებში
განვახორციელოთპროექტისამოქალაქოგა-
ნათლებისამაღლებისკუთხითგენდერულსა-
კითხებზე,რასაცვაპირებთკიდეცდავიწყოთ
აგვისტოში-ასეთიპროექტიწარმატებითგან-
ხორციელდაქალაქისსაბავშვობაღებში“.

განსაკუთრებულმიღწევადმიიჩნევს„გენდე-
რულითანასწორობისშესახებ“საქართველოს
კანონში შეტანილცვლილებას,რომლისთა-
ნახმადაციქმნებამუნიციპალურიგენდერული
თანასწორობისსაბჭოები,რომელთაცდაამტკი-
ცებსსაკრებულო:

„ეს ჩვენი მუშაობის ნაყოფია. კანონში ეს
ცვლილებაფონდი„სოხუმის“ იმ პროექტმაც
განაპირობა,რომელიცწარმატებითგანხორ-
ციელდა ქუთაისში,ოზურგეთშიდა სენაკში.
თუგავიხსენებ პერიოდს,როცა„გენდერის“
მნიშვნელობაარიცოდასაზოგადოებამდაეს
სიტყვა შიშთან, გაურკვევლობასთან,რაღაც
არასასიამოვნოსთან ასოცირდებოდა, ახლა
მიდგომაშეიცვალა.ადამიანებმადაინახეს,რას
ნიშნავს გენდერული საჭიროებების კვლევა,
ყველასაზოგადოებრივიჯგუფის ინტერესე-
ბისგათვალისწინება ბიუჯეტში, გენდერული
ბიუჯეტიდაგენდერულიპოლიტიკა,რომლის
დანერგვასაცსწორედჩვენ,საბჭოსწევრებმა
შევუწყვეთხელი ამ სამი წლისმანძილზე. ეს
იმასნიშნავს,რომადამიანებმადაინახესგენ-
დერულითანასწორობისმიღწევისსაჭიროება.
ესიმასნიშნავს,რომმომავალარჩევნებშიმეტ
ქალსმისცემენხმას,მეტიქალიიქნებაჩართული
საზოგადოებრივსაქმიანობაში,პოლიტიკაშიდა
უფრომეტიპოზიტიურიშედეგებიგვექნება.მე
ვაპირებ,განვაგრძოსაქმიანობაამსაბჭოშიდა
გეტყვით-მომავალპროექტამდე!“

„სენაკისგენდერულსაკონსულტაციოსაბ-
ჭოსთანდაარსებისთანავევთანამშრომლობდი,
რაცუფროინტენსიურიგახდა2014წელსგა-
მართულიადგილობრივითვითმმართველობის
არჩევნებისშემდგომ“,-ამბობსკობაკილასონია.

ერთ-ერთიყველაზეაქტიურიწევრი,ცდი-
ლობს, მუდმივადჩართულიიყოსყველაღო-
ნისძიებაში,რომელსაც სენაკის გენდრული
საკონსულტაციოსაბჭოგეგმავს.

ბატონი კობაგულახდილიდა ენაწყლიანი
რესპონდენტიაღმოჩნდა.მანჩვენთანსაუბარში
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თქვა,რომამათუიმპროექტისსაზოგადოებ-
რივმნიშვნელობაზედამისიგანხორციელების
აუცილებლობაზებევრსფიქრობდა:

„თავდაპირველადთავადუნდადავრწმუნე-
ბულიყავი,რამდენადგამართლებულიიქნებო-
დაწარმოდგენილიპროექტისგანხორციელება
ჩვენსმუნიციპალიტეტში,რეალურადრამდენად
იყოამისსაჭიროებაჩვენსსაზოგადოებაშიდარა
დადებითიშედეგებისმოტანაშეეძლოგრძელ-
ვადიანპერსპექტივაში.მხოლოდამისშემდგომ
აქტიურლობირებასვუწევდისხვადასხვაპროექ-
ტისთვისსაჭიროფინანსებისმოძიებისსაკითხს.
ყოველთვისვცდილობდი, არგუმენტირებული
მოსაზრებებით მომეპოვებინა საკრებულოს
წევრთა მხარდაჭერა,რასაცუმეტესწილად
წარმატებითვართმევდითთავსსაბჭოსწევრ
კოლეგებთანერთად.აქვეაღვნიშნავ,რომსენა-
კისგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოდაკომ-
პლექტებულიასხვადასხვასფეროშიმოღვაწესა-
ინტერესოპიროვნებებისგან,რომლებიცმუდამ
არიანმზად,სრულიადუშურველადშეიტანონ
თავიანთიწონადიწვლილისაბჭოსსხდომებზე
წამოჭრილიპრობლემურისაკითხებისგადაჭრის
საქმეში”,-აცხადებსკობაკილასონია.

სენაკისგენდერულისაკონსულტაციოსაბ-
ჭოსწევრსმიაჩნია,რომგენდერულიძალადობა
პირდაპირკავშირშიაარსებულგენდერულუთა-
ნასწორობასთან.საზოგადოებაშიგანათლების
დაბალიდონედადაბალისოციალურისტატუსი
მნიშვნელოვნადგანაპირობებსძალადობასქალის
მიმართ.მიუხედავადიმისა,რომფონდი„სოხუ-
მი“ამსაკითხზედიდიხანიასენაკშიმუშაობს(არ-
სებობსქალთამხარდაჭერისცენტრიცდაგენ-
დერულისაკონსულტაციოსაბჭოც),მაინცადრე
ჰგონიასაუბარირაიმეძირეულცვლილებებზე.
მისიაზრით,უპირველესადსაჭიროასაზოგადოე-
ბისინფორმირებულობისდაგარკვეულიცოდნის
გავრცელებაროგორცზოგადადგენდერული
თანასწორობისსაკითხებზე,ასევეოჯახურიძა-
ლადობისპრევენციისთვალსაზრისით.

ბატონიკობააღნიშნავს:„უკანასკნელწლებ-
შიგანხორციელებულიპროექტების,ტრენინ-
გების, ვორკშოპებისშედეგადსაზოგადოების
ნაწილსწარმოდგენაშეექმნაგენდერულითა-
ნასწორობისპრინციპებზე.უნდააღვნიშნო,რომ
თავდაპირველადსაკრებულოში გენდერული
თანასწორობის საკითხებისადმი ადამიანების
გარკვეულინაწილისინდიფერენტული,გულ-
გრილიდამოკიდებულებაშეინიშნებოდა.თუმცა
თანდათანობითასეთიმიდგომაშეიცვალა.გან-
საკუთრებითბოლოწლებშიმომრავლებულმა
ოჯახური ძალადობის ამაზრზენმა შემთხვე-
ვებმათვალნათელიგახადაამმიმართულებით
არსებულპრობლემათაფართოსპექტრი.მძიმე
სოციალურიფონი,უმუშევრობა,განათლების
დაელემენტარულიცოდნისარქონაგენდერის
საკითხებშიდიდწილადგანაპირობებსსახელ-
მწიფოსმთავარისაყრდენის-ოჯახისნგრევას,
კონფლიქტურგარემოშიმცხოვრებიმოზარდე-
ბისმძიმეფსიქოემოციურმდგომარეობასდა
სხვაუარყოფითშედეგებსიძლევასაბოლოოდ“.

იგიმიიჩნევს,რომქალებმაწამყვანიპოზიცი-
ებიუნდადაიკავონ:„ფუნდამენტურსაკითხებში
სრულიადვიზიარებგენდერულითანასწორობის
პრინციპებს.მივესალმები,რომრაცშეიძლება
მეტიქალბატონიიყოსგადაწყვეტილებისმიმღებ
პოზიციაზე,რომმეტმამათგანმაშეძლოსსაკუ-
თარინიჭისადაუნარ-ჩვევებისსრულფასოვანი
რეალიზებასოციუმში.ბოლოდროსამკუთხით
მრავალიორგანიზაციაეწევასაქმიანობასმეტ-
ნაკლებიწარმატებით.სახელმწიფოსტრუქტუ-
რებიცმეტყურადღებასუთმობენგენდერულ
თანასწორობასთანდაკავშირებულსაკითხებს
-იქნებაესსაარჩევნოსიებისშედგენისასგენ-
დერულიკვოტირებათუადგილობრივითვით-
მმართველობისორგანოებშიგენდერულისაბ-
ჭოებისშექმნა“.

კობაკილასონიაგანსაკუთრებითიხსენებს
სენაკისგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოს
ორპროექტს - ერთი,რომელიცმიზნადისა-
ხავდაქ.სენაკისბაგა-ბაღებშიპედაგოგებისდა
აღსაზრდელთამშობლებისთვისსამოქალაქო
განათლებისდონისამაღლებასგენდერის,ძალა-
დობისფორმებისადაეკოსანიტარიისსაკითხებ-
ზე.მეორეკი -მუნიციპალიტეტისსოფლებში
განხორციელებულიპროექტიოჯახურიძალა-
დობისპრევენციისსაკითხებზე.ამბობს,რომსა-
ზოგადოებისთვისგენდერულისაკითხებისუკეთ
გაცნობამ,ინფორმაციისმიწოდებამმენტალი-
ტეტშიძირეულიცვლილებებივერმოახდინა,
ამიტომაუცილებელია,რომამმიმართულებით
მუშაობაკიდევუფროაქტიურადგაგრძელდეს.

„ამჟამადუფროვარმოწადინებული,რომ
მეტად იყოს ინფორმირებული მოსახლეობა.
გარკვეულიგამოცდილებისშეძენისშემდგომ
მიმაჩნია,რომმიზანშეწონილიამუნიციპალი-
ტეტებს ჰქონდეთ გენდერული სტრატეგია
ადგილობრივისპეციფიკისგათვალისწინებით
გრძელვადიანიპერიოდისთვის.უნდაშეიქმნას
ინფორმაციულიბაზა -გენდერულისტატის-
ტიკა, აუცილებელია უწყვეტი განათლების
სისტემის შექმნა სკოლამდელი აღზრდისდა-
წესებულებიდანუნივერსიტეტისჩათვლით,მი-
ზანმიმართულიღონისძიებებიაგასატარებელი
საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპების
აღმოსაფხვრელად,-ამბობსბატონიკობა.

ჩვენირესპონდენტიყოველთვის აქტიური
იყო,მაგრამ,როგორცამბობს,საკონსულტაციო
საბჭოსწევრობამკიდევუფროგაზარდამისი
სამოქალაქოაქტივობა.

ბატონმაკობამინტერვიუსბოლოსგვითხრა:
„მინდავისარგებლოშემთხვევითდაუღრმესი
მადლობაგადავუხადოფონდი„სოხუმის“მთელ
კოლექტივსგაწეულიუზარმაზარისამუშაოსათ-
ვის, პროფესიონალიზმისათვისდაუბრალოდ
კეთილსაწყისებზედამყარებულიადამიანური
ურთიერთობისათვის.ვიმედოვნებ,ესორგანი-
ზაციაშემდგომშიცწარმატებითგააგრძელებს
საქმიანობას“.

მარიშონია
ტელეკომპანია„ეგრისის“ჟურნალისტი-

სპეციალურადჩვენიჟურნალისთვის
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ჩემი,მამუკამღვდელაძისდაგენდერული
თემატიკისურთიერთობამოვალეობისმოხდის
მიზნითდაიწყო.

პირველადეს მოვალეობა 2003 წლისდა-
საწყისშიამერიკაშიმოვიხადე,სადაცგამოც-
დილების გაზიარების მიზნით, 10 ქართულ
არასამთავრობოსთან ერთად მასაჩუსეტის
შტატისსხვადასხვაამერიკულორგანიზაცი-
ას ვსტუმრობდით. ერთ-ერთი ასეთიორგა-
ნიზაცია გენდერულთემატიკაზე მუშაობდა,
რომელმაცპროექტებიგაგვაცნოდაგვაჩვენა
მათი ძალისხმევით მოწყობილითავშესაფა-
რი.ამყველაფერსერთიდღედაეთმოდაეს
დღედიდადარგამომირჩევიაიმერთთვიანი
პროგრამიდან.

შემდგომპერიოდში,ჩემიარასამთავრობო
და პოლიტიკური მოღვაწეობისას, იყორიგი
ფრაგმენტულიმოვალეობები:როცაგენდერის
თემაზერამეგაიელვებდადაჩავერთვებოდი,
ანრომელიმეანგარიშისგაცნობისას,მრგვალ
მაგიდაზე,სემინარზეანსატელევიზიოეთერში
მონაწილეობისასმოსაზრებებსგამოვთქვამდი.

ბოლო მოვალეობის მოხდას 2013 წლის
ბოლოსვაპირებდი,როცა,როგორცქუთაისის
საკრებულოსწევრი,ჩავერთეგენდერულსა-
კონსულტაციოსაბჭოში,მაგრამაქ„შევტოპე”
და მოვალეობის მოხდის მიზნითდაწყებული
ჩართულობაუკვეგარკვეულპასუხისმგებლო-
ბაშიგადამეზარდა...

მოკლედგენდერზე

გენდერი–ესარისტერმინი,რომლისგა-
გონებაც ჩვენს საზოგადოებაშიჯერ კიდევ
არაერთგვაროვანრეაქციასიწვევს,ზოგჯერ
უხერხულსაც. მინდა მარტივადგანვმარტო,
რომესთითქმისიგივეა,რაცჩვენმასასიქადუ-
ლომოღვაწემ-შოთარუსთაველმა,ჯერკიდევ
შუასაუკუნეებშითქვა:„ლეკვილომისასწო-
რია,ძუიყოსთუნდახვადია“.ამძველი,მაგრამ
მარტივიჭეშმარიტებისდამკვიდრებას,თქვენ
წარმოიდგინეთდა,21-ესაუკუნეშიცსჭირდე-
ბა ჩვენში ძალისხმევა. აი,რატომაა საზოგა-
დოებისგარკვეულნაწილშიარაადეკვატური
რეაქციები.თუმცათუამფრაზითშოთამXII
საუკუნეშითქვაყველაფერი,ამკუთხითჩვენც
გვმართებსდღესჩვენიწილისიტყვადასაქმე.

სიტყვადასაქმე

გენდერული მგრძნობელობის გაზრდის
კუთხით კონკრეტული, ვიწრო სამიზნე არ
არსებობს.სამუშაოაროგორცხელისუფლე-
ბასთან, ასევე საზოგადოებასთან. სწორედ
ასეთი მისია დაისახა ფონდმა „სოხუმმა”,
როცა პროექტის განხორციელება დაიწყო
ქუთაისის ადგილობრივთვითმმართველო-
ბასთან ერთად. საზოგადოების და ხელი-
სუფლების წარმომადგენლების შერეული
შემადგენლობით შეიქმნა გენდერული სა-
კონსულტაციო საბჭო. მისი მიზანი დაფუ-
ძებიდანვე გახდა გენდერული თემატიკის
პოპულარიზაცია.მართალია,შემადგენლობა
საკმაოდინტელექტუალურიპიროვნებებით
დაკომპლექტდა,თუმცადასაწყისშიმათთვი-
საცმნიშვნელოვანიგახდათემისგააზრება
დასტრატეგიისგანსაზღვრა.

პირველინაბიჯები

საბჭოს წევრებმა საქმიანობა თვითგა-
მორკვევითდავიწყეთ.შევუდექითიმისგაც-
ნობიერებას,თურა იყოგასაკეთებელი?რა
ფორმების გამოყენებით?როდის? ვისთვის?
დავისთანერთად?

გამოწვევასისიცაძლიერებდა,რომზუსტი
რეცეპტიარარსებობდა-ანუგზამთლიანად
გასაკვალავიიყო.

თვითგამორკვევაში საკმაოდდაგვეხმარა
სწორადდაგეგმილისამუშაოშეხვედრებიდა
ტრენინგები,რომელთადახმარებითაცგანი-
საზღვრაძირითადიმისია,მიზნები,მიზნობ-
რივიჯგუფები,პრიორიტეტებიდადაიგეგმა
სტრატეგია.

სიტუაციის მეტი ანალიზისთვის მოეწყო
კვლევები,რომლებიცთითქმისყველაიმსფე-
როსმოიცავდა,რაცქუთაისისადგილობრივი
ბიუჯეტიდანფინანსდება. სფეროები საბჭოს
წევრებმა კომპეტენციისფარგლებშიგავინა-
წილეთ.მიღებულიინფორმაციაგაანალიზდა,
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დამუშავდადაშეიქმნასამოქმედოგეგმა,რო-
მელიცყოველგვარიტენდენციურობისგარეშე
წარმოადგენდაოთხწლიანსამოქმედოგეგმას.
პარალელურადმსგავსისაქმიანობები,ქუთაი-
სისგარდა,დასავლეთსაქართველოსკიდევ3
ქალაქში (ბათუმი,ოზურგეთი,სენაკი)მიმდი-
ნარეობდა.

ჩვენ –ოთხმარეგიონმა -ფონდი „სოხუ-
მის“დახმარებით შევძელით შემუშავებული
დოკუმენტებისერთობლივიგანხილვა,გამოც-
დილებისდაიდეებისგაზიარება.საბოლოოდ
მიღებული ჩარჩო-მოდელიწარედგინა ადგი-
ლობრივ ხელისუფლებებს. ამასთან ერთად,
ისთემები,რომლებიცსაკანონმდებლორეგუ-
ლაციებს მოითხოვდა, პარლამენტშიგაეცნო
პარლამენტისგენდერულთემატიკაზემომუ-
შავეჯგუფს,ქალბატონმანანაკობახიძისადა
ქალბატონეკაბესელიასხელმძღვანელობით.

მოვალეობიდან-
პასუხისმგებლობამდე

საქმიანობისზოგადი აღწერებიდანრამ-
დენიმეკონკრეტულთემაზემინდაგადავიდე,
რომლებმაცდიდიროლი ითამაშეს ჩემთვის
მოვალეობიდან პასუხისმგებლობისკენ მიმა-
ვალგზაზე.

1.ჯანსაღიადამიანური
ურთიერთობები

საბჭოდაკომპლექტებულიაპროფესიონა-
ლი ადამიანებით. წარმოდგენილიაროგორც
ადგილობრივიხელისუფლება,ასევეარასამ-
თავრობოსექტორიდამასმედია.გარემოსრუ-
ლადაპოლიტიკურიდაობიექტურია;

2.ქსელურიმუშაობა
პროექტშიჩართულსხვარეგიონებთანდა

ქალაქებთანერთადქსელურიმუშაობაუფრო
საინტერესოსხდიდაჩვენსსაქმიანობა.აქადა-
მიანურიურთიერთობებისგანვითარებასთან
ერთად,იზრდებოდაჩვენიშესაძლებლობებიც.
ფარული,მაგრამსაჭიროკონკურენციაუფ-
როინოვაციურსდამოტივირებულსგვხდიდა;

3.კვლევა–ქალიდაქუთაისის
ეკონომიკა

ამ კვლევით გამოირკვა, რომ ქუთაისში
მცირედა საშუალო შემოსავლიანი ოჯახე-
ბის 2/3-ს ქალები ასაზრდოებენ,რომელთა
შრომა, ძირითადად, დაბალკვალიფიციური
დართულია. მათიუმეტესობაუცხოეთიდან
გზავნილებითდავაჭრობითახერხებსამას.გა-
მომდინარეამრეალობიდან,მამაკაცებსმეტი
პასუხისმგებლობისაღებაგვევალება;

4.შეხვედრაპარლამენტში
პარლამენტშიშეხვედრამთავისიერთიშე-

დეგიუკვემოიტანა–მიღებულიაკანონიგენ-
დერულისაკონსულტაციოსაბჭოებისშესახებ.
თუმცადარჩაერთიფრიადმნიშვნელოვანიდა
სამომავლოდგადასაჭრელისაკითხი:ქალისდა
მამაკაცისსაპენსიოასაკისგათანაბრება60წელ-
ზე.ესარისერთ-ერთიძირითადისაკითხი,რომ-
ლისგადასაჭრელადაცმუხლჩაუხრელშრომას
ვაპირებმომავალშითანამოაზრეებთანერთად;

5.საგანმანათლებლო-შემეცნებითი
შეხვედრებიქუთაისისბაღებში

ქალაქისუბნებისმიხედვით,10ბაღისთა-
ნამშრომლებისთვის ჩატარებულმა შეხვედ-
რებმა, რომელსაც პირადად ვუძღვებოდი,
ბევრისაინტერესოსაკითხიგამოკვეთა.რაც
მთავარია,გაანალიზებულიინფორმაციაყო-
ველგვარიშელამაზებისგარეშეგავრცელდა
არასამთავრობოებსა და ჟურნალისტებში,
მიეწოდაადგილობრივიხელისუფლებისწარ-
მომადგენლებს.აღსანიშნავია,რომიქწამოწე-
ულისაკითხებიდანუკვერამდენიმეგვარდება
(მაგალითად: სამრეცხაოებშიცხელი წყლის
პრობლემა,არასათანადოსივრცეებისგასაზ-
რდელადრიგ ბაღებზე ხდება მიშენება-რე-
კონსტრუქციებიდასხვა),თუმცაპრობლემად
კვლავრჩებაატრაქციონებისდასათამაშოე-
ბისნაკლებობადასხვა.აქაცშემდგომითანამ-
შრომლობადაჩართულობაასაჭირო;

6.გენდერულიბანაკიახალგაზრდა
სპორტსმენებისთვის

2015წელს,40მოზარდისთვისმოწყობილი
ბანაკისაკმაოდსაინტერესოიყოროგორცბავ-
შვებისთვის, ასევეპირადადჩემთვის.მოგვია-
ნებით,როცასხვაშეხებებიცმქონდაბავშვების
დაახალგაზრდებისთემატიკასთან(გენდერული
სპექტაკლი4-9წწ, მოზარდთაბანაკი10-17წწ,
ახალგაზრდულიკონფერენცია18-22წწ),სრუ-
ლადდავასკვენი,რომმთავარისწორედადრე-
ულიასაკისწარმომადგენლებთანმუშაობაადა
ყველაზემეტშედეგსსწორედმათთანაღწევ;

7.ახალგაზრდულიკონფერენცია
გენდერულთემებზე

ძალიანგულწრფელიდამიგნებულიკონფე-
რენციამოაწყვესახალგაზრდებმაქუთაისის
უნივერსიტეტში.სწორადგამოტანილითემე-
ბისგარდაამკონფერენციიდანასევენათლად
ვიგრძენი,რომახალგაზრდებისჩართულობის
გარეშეესთემაპრაქტიკაშივერიმუშავებს.
ამ საუკეთესორესურსთანდიდი სამუშაოა
გასაწევი.რაცმთავარია,უნდამოხდესმათი
გააქტიურებადაჩართულობა;
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8.გენდერულისპექტაკლი
ეს ინოვაციური იდეა ახლა ხორცშესხმის

სტადიაშიადა,დარწმუნებულივარ,კარგშე-
დეგსმოიტანსბავშვებისთვის,ადრეულასაკში
გენდერული მგრძნობელობისფორმირების
საქმეში.პროექტისმიხედვით(რომლისანალო-
გიჯერარარსებობს),მზადდებაჩრდილების
სპექტაკლიპატარებისთვისგენდერულითე-
მატიკით.ამზღაპრისსპექტაკლით,4-9წლის
ბავშვებს სახალისო მეთოდით მიეწოდებათ
ინფორმაციაგენდერსადაგენდერულთანას-
წორობაზე;

9.საკანონმდებლორეგულაციით
გენდერულისაკონსულტაციო
საბჭოებისშექმნაქვეყნისმასშტაბით

ამკანონისმიღებამუფრომეტიპასუხის-
მგებლობადაგვაკისრა საბჭოსუკვე გამოც-
დილწევრებს,რათაქვეყნისმასშტაბით,რაც
შეიძლება მოკლედროში გამოცდილება გა-
ვუზიაროთსაკრებულოს ახალიგენდერული
საბჭოსწევრებს.

ასე,რომსტარტიაღებულია.ველითსაზო-
გადოებისმხარდაჭერას!

ამბობენ-მაშინსხვადროიყოო.
ადამიანთაცნობიერებადროთაბრუნვაში

იცვლებათუ,თავადადამიანებიცვლიანდრო-
შიშეხედულებებს?

დროიცვლება,უფროსწორად,ადამიანები
მიდი-მოდიანდროში, ყველათავისი საქმით,
ფიქრებითადაშეხედულებებითდატვირთული.
მერეცდილობენ ერთმანეთისდატვირთვას,
ასეგრძელდებადა...აქვევაგრძელებინტერ-
ვიუსსაკუთართავთან,რომელიცარაერთხელ
გამიკეთებია.

არმოვყვებიექსკურსსსაუკუნეებისმიღ-
მიდანგენდერულითემატიკისირგვლივ.რა-
ღაცებსტრადიციებსვაბრალებთდა,ტრადი-
ციებსვინამკვიდრებს,ადამიანებიხომარა?
მერე ამტრადიციების წინააღმდეგდინება?
ყველაფერიბუნდოვანიიქნებოდა,ლოგიკურ
ჩარჩოებშირომარექცეოდესაზროვნებაცდა
თავადლოგიკაც.

-რაშეიცვალაშენში,ანრაიმეშეიცვალა
კი?(არაეთიკურობაშინუჩამომართმევთ,შე-
ნობით მიმართვისუფლებას ვუტოვებთავს)
-პირველიკითხვა,რითაცმივმართეჩემსრეს-
პონდენტსდაპასუხიცასეთიმივიღე:

-ჰოც,დაარაც.არაიმიტომ,რომამავე
საწყისითჩემშიარსებობდაბევრირამ,რაზე-
დაცახლახმამაღლასაუბრობენ.ჰოიმიტომ,
რომ გამოხატვის ფორმა შეიცვალა, დამა-
ჯერებელიდა სწორედლოგიკასთანუფრო
ახლოსმყოფი.

შორეულდროსგამოვექეციდაახლოწარ-
სულსვერა.პოლიტიკოსიქალბატონებიგამახ-
სენდა-მკაცრიჩაცმულობით,მკაცრი,ძლიერი

გამომეტყველებით(რატომღაცსიმკაცრედა
ძლიერება მამაკაცებთან ასოცირდებოდა).
ასე ითხოვდა საზოგადოებაც? პასუხი სხვა-
დასხვაგვარიადასაკამათო,იმდენი,რამდენი
ფიქრიცარისმიმართულიამთემატიკისკენ.
კამათში იბადება ჭეშმარიტება? ვისთვის კი,
ვისთვისარა.ამდენფიქრსადაკითხვა-პასუხ-
შიკვლავერთიშეხვედრაგამახსენდა,ერთ-
ერთი არასამთავრობოორგანიზაციის მიერ
გამართული. კულტურულ-ჰუმანიტარული
ფონდი„სოხუმი“შეხვედრაზეიწვევდასაზო-
გადოებისწარმომადგენლებს.მაშინამშეხვედ-
რაზეჟურნალისტისრანგითვიყავიმისული.
მთავარიკითხვით-არისთუარაპოლიტიკა
ქალის საქმე?დისკუსია მწვავედაპირისპი-
რებამდემივიდა.იმდღისფრაზა-პოლიტი-
კა ბინძური საქმეა, პოლიტიკოსს მუდმივად
დანის წვერზეუწევს სიარული. ქალს აქრა
უნდა(მსესხებელ-ავტორიმამაკაცი).მეორე
შეხვედრა,თემაიგივე.ფრაზა-ევასნაშიერე-
ბიხართ,რატომგაქვთამდენიპრეტენზიები.

ybyj ybrjkfbidbkbc
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დაჯექითსახლშიდამიხედეთოჯახს(ტექსტი
უცვლელი,ავტორი-ქალი).

შეხვედრებიკვლავიმართებოდა.ამხანში
ფონდი„სოხუმი“ჩვენთვისძალიანახლობელი
და საინტერესო გახდა. ეს არ იყო მხოლოდ
პარტნიორულიურთიერთობები.ვთვლი,რომ
ესერთიდიდიოჯახიიყოდაარისდღესაც.

ნაბიჯ-ნაბიჯ ვერ ჩამოვთვლი ფონდის
ბიოგრაფიულ შტრიხებსდადამსახურებას,
მიუხედავად იმისა,  ბევრირამ კარგი ვიცი
მის შესახებ. ჩემი აზრით, მთავარი ის არის,
რომ საკუთარ საშობლოშიდევნილად ქცე-
ულმა სოხუმელ ქალთა გუნდმა, ქალბატონ
ალლაგამახარიას ხელმძღვანელობით, ახალ
ქალაქშითავიდანდაიწყოარამხოლოდთავის
დამკვიდრება,სხვათაგაძლიერებაზეზრუნვა.
მშობლიური ქალაქის სიყვარულიტერმინად
ჩაამკვიდრაორგანიზაციის სახელწოდებაში.
ფონდი„სოხუმი“დასოხუმელები-ნოსტალ-
გიაცდაახლისძიებისინტერესიც.

დასავლეთსაქართველოსრამდენიმექალაქ-
ში,მათშორისოზურგეთშიშეიქმნაფონდთან
არსებულიამომრჩეველქალთაკლუბი.ყველას
თავისიინდივიდუალურისახედანიშაჰქონდა.
საინტერესოგასვლითითუადგილობრივიშეხ-
ვედრები,გამოცდილებათაგაზიარება.

კლუბშიმართლაცაქტიურიქალბატონები
შეიკრიბნენ. ჩემი,როგორცჟურნალისტის,
დამოკიდებულებაამსაკითხებისმიმართ,უფ-
რო მგრძნობიარე გახდა. გაზეთ „ალიონში“
არაერთისტატიადარეპორტაჟიმოვამზადეთ
კლუბისმუშაობაზე.ნელ-ნელაგაფართოვდა
მედიასთანდამოკიდებულების არეალი. ჩემი
კოლეგებიცჩაერთნენფონდ„სოხუმთან“თა-
ნამშრომლობაში.მეტიც,ჩემიკოლეგაგიორგი
გირკელიძეგენდერულიმედიაცენტრისგური-
ისორგანიზაციასხელმძღვანელობს.

გაძლიერდნენ ქალთა წარმომადგენლები.
თანდათანდაიხვეწნენ,როგორცპოლიტიკო-
სები.ჯეროვნადდაიმსახურესთავიანთიად-
გილები ადგილობრივთვითმმართველობაში.
სხვადასხვასამსახურებრივთანამდებობაზე.
პარალელურადკვლავ აქტიურადმუშაობდა
კლუბი კულტურულ, შემოქმედებით, სოცია-
ლურ,ადვოკატირებისსაკითხებზე.სხვადას-
ხვაპოლიტიკურიშეხედულებისმიუხედავად,
ურთიერთპატივისცემითადაურთიერთთა-
ნადგომით გამოირჩეოდნენ ჩვენი კლუბის
წევრები.ბევრილამაზიღონისძიებადაშეხ-
ვედრააკლუბისბალანსზედასაზოგადოების
კარგიდამოკიდებულებაკლუბელებისმიმართ.
წლებიგავიდადაწლებისგანმავლობაშიარა-
ერთიწინააღმდეგობა,სირთულეცდაწარმა-
ტებაც, ერთდროულად მუშაობდა.როგორც

ჩანს,„სოხუმელთა“ნდობაცდავიმსახურეთ.
საქართველოშიპირველად,სამქალაქში,მათ
შორისოზურგეთში,საკრებულოებთანშეიქმნა
გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭო.პარალე-
ლურადაგრძელებსკლუბიმუშაობას.კლუბის
მიერმოძიებულსაკითხებსსაკონსულტაციო
საბჭო უწევს ლობირებას საკრებულოში.
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
გაფორმდაოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობასთან, მუნიციპალიტეტის მერიას-
თან, სამხარეო ადმინისტრაციასთან. ეს არ
იყო მხოლოდ მემორანდუმი. ადგილობრივ
ხელმძღვანელთაფინანსური მხარდაჭერითა
დაფონდისთანადაფინანსებით,არაერთისა-
ინტერესოპროექტიგანხორციელდაგურიაში.
მათშორისახალგაზრდებისაქტიურიჩართუ-
ლობით.მეტიც,მათივემონაწილეობითშეიქმნა
ალტერნატიულიახალგაზრდულისაკრებულო,
რომლისხელმძღვანელისალომევადაჭკორია
გახლავთ.საინტერესოიდეებითდატვირთულ-
ნი, მოსვენებას არ აძლევენ ახალგაზრდები
უფროსთაობას.მიმდინარეობსმუშაობაპრო-
ექტზე„კიბოგანაჩენიარარის“.

წლებისწინანდელი პერიოდი შემთხვევით
არგამიხსენებია. არცისფრაზები მომიყვა-
ნიატყუილუბრალოდ. მაშინდელიფონიდა
ამჟამინდელი უნდა შევადარო ერთმანეთს.
პოლიტიკა არ არის იოლი საქმე.და მიუხე-
დავად ამისა მაინც, გაიზარდა პოლიტიკოს
ქალთარაოდენობა.საქართველოსმასშტაბით,
ოზურგეთიერთ-ერთიპირველიაგენდერული
ბალანსით.ესგადაწყვეტილებებშიცაისახება.
პოლიტიკოსობისთვისარარისსაჭირომკაცრი
სახედა ძლიერიგამომეტყველება. პოლიტი-
კურრინგზეძლიერებაძალაშიარმდგომარე-
ობს.ძლიერებასულსხვარამეადაისსწორი
პოლიტიკურიგადაწყვეტილებებია.

კითხვა-პასუხისრეჟიმიმონოლოგშიგადა-
მეზარდა.ვუბრუნდებიკითხვას:იმფრაზების
ავტორთაფიქრებშინეტავიშეიცვალარაიმე?

-ვინროგორიფიქრებს,ესჩვეულებრივი
მოვლენაა.მოდურიგამონათქვამია-ისეუნ-
დამოიქცე,საკუთართავთანიყომართალი.
დამერეყველასთავისისიმართლერომაქვს.

-თავადსიმართლესთანრომვიყოთმარ-
თალი?

თითქოს დავასრულეთემა, მაინც კრი-
ტიკულიუნდა ვიყო ქალთა მიმართ.როცა
გენდერულბიუჯეტზეა საუბარი, ქალირომ
ხშირად  ვერ ანაწილებს ამ მიმართებითსა-
კუთარიოჯახისბიუჯეტს,მისივემზრუნველი
ბუნებიდან გამომდინარე? ესეცთუ ნაკლია,
იყოსნაკლი.ვთხოვოთფონდსაქაცდახმარება.
ესეცახალიიდეა.
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მოკრძალებული პატივისცემით მინდა
დავიწყოსაუბარიჩემსცხოვრებაშიფონდი
,,სოხუმის“შემოსვლისშესახებ.2015წლის
სექტემბერი იყო. მობილურტელეფონზე
დამირეკაპროექტისასისტენტმათეათო-
რინავამდაშემომთავაზა,მემუშავასენაკის
გენდერული საკონსულტაციოსაბჭოს იუ-
რისტად.რეკომენდაციაჩემთვისუძვირფა-
სესმაქალბატონმა,საბჭოსთავმჯდომარემ
ნანაალანიამგამიწია.ძალიანმესიამოვნა.
როგორშეიძლებოდა,ესშანსიხელიდანგა-
მეშვა,რათქმაუნდა,დავთანხმდი...

პიროვნული„მე“შეუვალიციხესიმაგრეა
ზოგისთვის,ზოგისთვისკი-პირიქით.მობი-
ლიზებულიდალიდერულიუნარ-ჩვევებით
გაძლიერებულიქალებიმზადარიან,აქტი-
ურიმონაწილეობამიიღონსაზოგადოებრივ
ცხოვრებაში.მათშორისმე-შორენადავი-
თაიაც მზად ვარ, ჩემი წვლილი შევიტანო
გენდერულისაბჭოსსაქმიანობაში.

ყოველდღიურსინამდვილესთან მიხდე-
ბაგარკვეულიურთიერთობისდამყარება,
ვიბრძვისხვათათვისდაჩემითავისთვისაც.
თემატიკა,რომელიცფონდსჰქონდასამუ-
შაოდგანსაზღვრული,ჩემისულისნაწილია.
სტერეოტიპები,რომლებიცსაქართველოში
დაარამარტოსაქართველოშისერიოზულ
გამოწვევადრჩება, გენდერული თანას-
წორობაადა ამაში ჩემი პატარა წვლილის
შეტანამახარებსდაორმაგადმიძლიერებს
ბრძოლისუნარს.

თორმეტწლიანისაადვოკატოსაქმიანო-
ბისგამოცდილებამაქვს.მუდმივადსხვების
ცხოვრებაში ვიხედები, ხშირადაც მიწევს
მათიდაცვაუთანასწორობითგამოწვეული
პრობლემებისმოგვარებაში.მაქვსპატივი,
წაქცეულიფეხზეწამოვაყენოდავუთხრა,
„ცხოვრებაგრძელდება!“მიუხედავადამდე-
ნიგამოცდილებისა,ამერთწლიანმამუშაო-
ბამდამანახა,რომგენდერულიპრობლემა
„ლეკვილომისასწორიას“ეპოქისგამოძა-
ხილიადასაუკუნეებსუძლებს.პიროვნული
„მე“ უდიდესი პრობლემის წინაშეადღე-
ვანდელრეალობაში. ფონდი „სოხუმის“
დახმარებითბევრიადამიანიჩამოყალიბდა
პრაქტიკულიქცევისბაზაზე.ვგულისხმობ
იმგარემოებას,რომელმაცხელიშეუწყოიმ
მითისდამსხვრევას,რომელშიცცხოვრობდა
საზოგადოება-რომქალისმიმართძალადო-
ბაგამართლებულიქმედებაა.ფონდსდიდი
წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოში
გენდერულითანასწორობისინსტიტუციურ
განვითარებაში,დასახული მიზნის მისაღ-

წევადმასგააჩნიამისეულიწარმატებული
სტრატეგია.

როგორცსაქართველოსყველაკუთხეში,
სენაკშიცბევრიდევნილიცხოვრობს.საკუ-
თარკერასმოშორებულადამიანებთანურ-
თიერთობაფაქიზია.მაქვსშესაძლებლობა,
გავიზიარომათიგასაჭირი,შევხვდე,გავუ-
წიოიურიდიულიკონსულტაცია,დავეხმარო
პრობლემებისმოგვარებაში,დავუსახორე-
ალური შესაძლებლობები. საინფორმაციო
შეხვედრები ფსიქოლოგიის ერთი გაკვე-
თილია,რადგანყველაინდივიდსსწავლობ
და შემდგომდასკვნას ინდივიდუალურად
აკეთებ.საზოგადოებისიმნაწილს,რომელ-
საცდღემდეშევხვედრივარ,თავიდანვეგენ-
დერულთანასწორობაზე ჰქონდა იმგვარი
დამოკიდებულება,რომქალისთანასწორობა
მამაკაცთან ყოვლადდაუშვებელია, ქალის
ადგილისამზარეულოშიადაარაპოლიტი-
კაშიდა ქალის ერთადერთი მოვალეობაა
ბავშვებისგაზრდა.ბენეფიციარებსვუხსნი,
რომმეცდედავარდაშვილსვზრდი,აქტი-
ურცხოვრებასაც ვეწევიდარომ სტერე-
ოტიპებიიცვლებაკულტურასადადროში.
გენდერული სტერეოტიპი არის საზოგა-
დოებაში დამკვიდრებული შეხედულება,
გარკვეულიჯგუფები მას წარმოადგენენ
განსხვავებულადდა ხშირად - სინამდვი-
ლესთანშეუსაბამოდ.ჩემსმიერშერჩეული
ტაქტიკამეხმარება,ზუსტადგანვსაზღვრო
დამივიტანოსაზოგადოებამდეისმიდგომა,
რაც მასწავლესფონდი „სოხუმის“თანამ-
შრომლებმა.

ჩემი მუშაობის პერიოდში სენაკის გენ-
დერულმა საბჭომ შეიმუშავა პროექტები
ოჯახში ძალადობაზე და ვორკშოპებიც
მოაწყო.ქალაქისათუსოფლებისმოსახლე-
ობამგაიგო,რაარისგენდერი,ძალადობა,
როგორშეიძლებაზემოქმედებისგანთავის
დაცვა,რომელიუფლებითარიანისინიდა-
ცულებიდასახელმწიფორასაკეთებსმათი
ინტერესებისგანსახორციელებლად.

თამამადშემიძლიავთაქვა,რომფონდი
,,სოხუმი“ ჩემი წინგადადგმული ნაბიჯია,
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2013წლისშემოდგომისერთდღესმობი-
ლურზეგაისმაძალიანთბილი,სათნო,სან-
დომიანიხმა,რომელიცშეხვედრასმთხოვდა
ჩემთან,სამსახურში.იქვეგანმიმარტა,რომ
პროექტშიჩემიჩართვამნიშვნელოვნადმი-
აჩნდა.საუბრისშემდეგდავფიქრდი,ვინვარ
მე?რომელპროექტშიუნდაჩავერთოდარა
სარგებელიშემიძლიამოვუტანო?

შეხვედრა კიდევუფროთბილიდა საინ-
ტერესოგამოდგაფონდი„სოხუმის“წარმო-
მადგენელნანაჯიქიასთან.  წარმოიდგინეთ,
შემოთავაზება მთლიანად ენთუზიაზმზე იყო
დაფუძნებული,თუმცაისემიმზიდველადწარ-
მოაჩინა,რომშეუძლებელიიყო,არდათანხმე-
ბოდი.დარწმუნებულივარ,სხვებიცასეთივე
გულწრფელად მიწოდებული ინფორმაციით
ჩართოპროექტში.იმდროისათვისგენდერზე
საუბარი არათუზოგადადსაზოგადოებაში,
არამედ საბჭოს  წევრებშიც კი არაერთგვა-
როვანდამოკიდებულებასიწვევდა.

ალბათ მიხვდით, საუბარია გენდერული
საკონსულტაციოსაბჭოსწევრობაზე.შეხვედ-
რისშემდეგისევიმავეკითხვებმაგამიელვეს
თავში,თუმცაიქვეპასუხიცმქონდა-იმდრო-
ისთვისფონდი„სოხუმის“ამომრჩეველქალთა
კლუბისწევრივიყავი,აღარცკიმახსოვსრო-
დიდან.კლუბიმუშაობდაქალთაგაძლიერება-
ზეპოლიტიკაში,გენდერულასპექტებზე,სო-
ციალურპრობლემებზე,ოჯახშიძალადობასა
დამრავალსხვააქტუალურთემაზე.ყოველივე
ამასდაემატაჩემიპროფესიულიმრავალწლი-
ანი გამოცდილებადა.... ჩემითავიც ვიპოვე
საბჭოსმუშაობაში.

შედგა საბჭოს პირველი სხდომა. ეს იყო
კარგიმაგალითიიმისა,თუროგორშეიძლება
ერთი მიზნის ირგვლივ შეკრა ადგილობრვი
საკრებულოს წევრები, განურჩევლად პარ-

ტიული ნიშნისა, განსხვავებული პროფილის
არასამთავრობოორგანიზაციები,მედიასაშუ-
ალებებისწარმომადგენლები,აქტიურიქალები
და მამაკაცები, დევნილიდა ადგილობრივი
მოქალაქეები.ასეიქცაამპრობლემისგადა-
საჭრელადმიმართულიძალისხმევამრავალი,
სრულიადგანსხვავებულიადამიანისგამაერ-
თიანებლად. საბჭომ მიზნადდაისახა ქალთა
მონაწილეობისგაზრდა ადგილობრივდონე-
ზეგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესშიდა
გენდერული კომპონენტებისდამკვიდრება
ადგილობრივბიუჯეტში.

დემოკრატიულიღირებულებებისადაგენ-
დერული კვოტირებისდაცვით, სხდომებმა
მიიღო პერმანენტული ხასიათი. შემუშავდა
სტრატეგია,გაიწერასამუშაოგეგმადაყოველ
თვესმიეცამიზნობრივიდატვირთვა.თუმცა
მანამდემინდააღვნიშნო,რომყოველგადად-
გმულნაბიჯსწინუძღოდასაგანმანათლებლო
მიდგომასაკითხისადმი.გავიარეთტრენინგები
გენდერულსაკითხებზე,გენდერულბიუჯეტი-
რებაზე, სტრატეგიის შემუშავებაზედა ა. შ.
გვქონდაძალიანნაყოფიერიგასვლითისამუ-
შაოშეხვედრები.საბჭოსწევრებმაშევისწავ-

რადგანმაძლევსშესაძლებლობასდამირ-
ჩევს მექანიზმებს ადამიანების დასახმა-
რებლად.ვამაყობ,რომრამდენიმედევნი-
ლისპრობლემებისმოგვარებაშიშევიტანე
წვლილი.

სიხარულსმანიჭებსდაგამოცდილებას
მიმდიდრებსფონდისორგანიზებითგამარ-
თულიქსელურიშეხვედრები,ტრენინგები,
კონფერენციები.ჩემთვისმნიშვნელოვანია
ადვოკატირებისპროცესებიდამოგვარე-
ბული პრობლემები, დახმარების ხელის
გაწვდენა, დაჩაგრულისთვის სიამაყის

შეგრძნებისდაბრუნება, წაქცეულისფეხ-
ზე წამოყენება, უფლებაშელახულისთვის
ღირსებისაღდგენა,სოციალურადდაუცვე-
ლისთვისმიმართულებისმიცემა.ყველაზე
მთავარიადამიანისთვისმისიინტერესების
დაცვაა.

ასედაამგვარადვუფრთხილდებიადა-
მიანებისგანწყობასსამყაროსმიმართ.ჩემი
საქმიანისამყაროსნაწილიაფონდი„სოხუ-
მი“დამადლიერივარ,რომმომეცაშესაძ-
ლებლობა,ჩემიმუხტიშემეტანაამაქტიური
ორგანიზაციისმუშაობაში.
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ლეთადგილობრივიგენდერულისაჭიროებები,
რისსაფუძველზეცშევიმუშავეთპროექტები
დაწარვადგინეთადგილობრივთვითმმართვე-
ლობაშითანადაფინანსებისთვის.

დღიდანდაარსებისა,გვქონდაშესაძლებ-
ლობა,გაგვეკეთებინაბიუჯეტისგენდერული
ანალიზიდაწლებისმიხედვითშეგვედარებინა,
რამდენადხდებოდაგენდერულიასპექტების
გათვალისწინებაადგილობრივბიუჯეტში.ბი-
უჯეტის ანალიზისას მომიწია ინფრასტრუქ-
ტურული პროგრამებისდანახვა გენდერულ
ჭრილში.საზოგადოებისმხრიდანარაერთხელ
მომისმენიაკითხვა,თურამგაყოქალისადა
მამაკაცის საჭიროებები ამ საკითხების გან-
ხილვისას. თუმცა მარტივიადანახვა იმისა,
რომგენდერულადუფრომგრძნობიარე ბი-
უჯეტის შემთხვევაში პროექტები ბევრად
ორიენტირებულია სოციალურადდაუცველ,
მრავალშვილიანოჯახებზე,დევნილებზე,მარ-
ტოხელადედებსათუშშმპირებზე.

საბჭოს მუშაობაში ყველაზე მნიშვნელო-
ვანეტაპებადმიმაჩნიაკვლევებისჩატარების
პერიოდი.საბჭოსწევრებმამოვიცავითჩვენ-
თვის მნიშვნელოვანი ყველა სფეროს წარ-
მომადგენლებიდა გამოვიყენეთ სხვადასხვა
ტიპის მეთოდი: ფოკუს-ჯგუფი, ჩაღრმავე-
ბული ინტერვიუდაგამოკითხვა სხვადასხვა
სოციალურიფენისადაჯგუფის წარმომად-
გენლებთან.კვლევებმანათლადაჩვენა,რომ
გენდერულიპრობლემებიარსებობსთითქმის
ყველა სფეროში. ინფორმაციის დეფიციტი
გენდერულსაკითხებზეთვალშისაცემია.საკ-
მაოდსაინტერესოგამოვიდაფოკუს-ჯგუფებ-
თანმუშაობა.მქონდაშესაძლებლობა,გამეგო
არასამთავრობოსექტორის,ჟურნალისტებისა
დასტუდენტებისმიდგომაგენდერულისაკი-
თხებისადმი.ასევემათიინფორმირებულობის
ხარისხი ადგილობრივი ბიუჯეტისთაობაზე.
ჩემთვისგანსაკუთრებით მნიშვნელოვანიდა
იმედისმომცემიიყოსტუდენტებისმოსაზრება
იმისშესახებ,რომქალთამეტიჩართულობა
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ბევრ
მგრძნობიარეთემასწამოსწევსწინაპლანზე
დაუბიძგებსმოქმედებისაკენ.

კვლევისშედეგადშემუშავდარეკომენდა-
ციებიდასაზოგადოებისდაკვეთაგახმოვანდა
ადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენ-
ლებთან. მათი ნაწილი  აისახა ადგილობრივ
ბიუჯეტში.შედეგად-2016წლისბიუჯეტიგენ-
დერულადუფრომგრძნობიარეგახდა,ვიდრე
იყოგასულწლებში.

გენდერულმასაკონსულტაციოსაბჭომშე-
ასრულაისმიზანიც,რაცადგილობრივთვით-
მმართველობასთანერთობლივიპროექტების
განხორციელებას გულისხმობდა. ქუთაისის
გენდერულმა საკონსულტაციო საბჭომ გა-

ნახორციელა ოთხი ერთობლივი პროექტი
ფონდი„სოხუმის“დათვითმმართველიქალაქ
ქუთაისისმერიისთანადაფინანსებით.პროექ-
ტებიიყომრავალფეროვანი.ისინიმოიცავდა
როგორცსაგანმანათლებლო,ასევესპორტულ
საკითხებს. განსაკუთრებით მინდა გამოვყო
სტუდენტებთან განხორციელებიული პრო-
ექტი „გენდერული ასპექტების გაძლიერება
ადგილობრივიგენდერულიპოლიტიკისფორ-
მირებაშიაქტიურიჩართვისათვის“.როგორც
პროექტის ასისტენტს, საშუალება მომეცა,
მემუშავაქუთაისშიარსებულისამიუმაღლესი
სასწავლებლის საღად მოაზროვნე სტუდენ-
ტებთან.ისინიმთელიმონდომებითჩაერთნენ
პროექტისგანხორციელებაშიდადაასრულეს
მუშაობაძალიანსაინტერესოკონფერენციით
„საზოგადოებისსხვადასხვასეგმენტიგენდე-
რულ პრიზმაში - სტუდენტური მიდგომები
დაპრობლემებისმოგვარებისეფექტურიმე-
ქანიზმები“.დასაფასებელია პროექტში ჩარ-
თულიახალგაზრდებისმიდგომაგენდერული
თემატიკისმიმართდამათიდამოკიდებულება
დაგეგმილიაქტივობებისგანხორციელებისად-
მი.თუნდაც, ამ სტუდენტების გააქტიურება
და მათ მიერორგანიზებულ შეხვედრებზე
ახალგაზრდებისინფორმირებულობისდონის
ზრდაგენდერულსაკითხებში,პროექტისწარ-
მატებადშეიძლებაჩაითვალოს.

აქვე, დანანებით მინდა აღვნიშნო ერთი
პროექტის„გენდერულიგანათლებასკოლამ-
დელდაწესებულებებში“  განხორციელების
შეფერხება,რადგან მიმაჩნია,რომ საბჭოს
მიერდაგეგმილიტრენინგ-კურსისასარგებ-
ლოდაპრაქტიკაშიგამოსადეგუნარ-ჩვევებს
შესძენდა ბაგა-ბაღების აღმზრდელებსადა
მეთოდისტებს.

მონოლოგისბოლოსსიამაყითვიტყვი,რომ
ფონდი „სოხუმის“დახმარებით ამ ნოვატო-
რულისაქმიანობის მონაწილენიგავხდითდა
დღეისათვისუკვეთამამადშეგვიძლიასხვებს
გავუზიაროთგამოცდილება.ვფიქრობ,რაკიუკ-
ვეარსებობსპრეცედენტიქუთაისის,ოზურგე-
თისადასენაკისგენდერულისაკონსულტაციო
საბჭოებისმაგალითებზე,შეუძლიათსხვამუ-
ნიციპალიტეტებმაციხელმძღვანელონდასარ-
გებელიმოუტანონადგილობრივმოსახლეობას.

გენდერული საკონსულტაციოსაბჭოების
შექმნაიყოპილოტურიპროექტი,რომელიცამ
დროისათვისუკვეკანონმდებლობითგანისაზ-
ღვრადამომავალიწლიდანუნდადაინერგოს
ყველამუნიციპალიტეტში.თუგადაჭარბებად
არჩამეთვლება,მიმაჩნია,რომამპროგრესუ-
ლიპრაქტიკისსაერთოეროვნულიმასშტაბით
დამკვიდრებას,გენდერულისაკონსულტაციო
საბჭოებისწარმატებულმაგამოცდილებამშე-
უწყოხელი.
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მეგავიზარდეძალიანთბილ, მეგობრულდა
ტრადიციულოჯახში.სკოლაშიაქტიურიდაცელქი
ვიყავი.ხშირადმეუბნებოდნენ,რომჩემსსახელს
ვამართლებდი:გვანცაცელქს,ანცს,მოუსვენარს
ნიშნავს.ამავედროსვიყავიძალიანგონებამახვილი
დასხარტიაზროვნებისბავშვი,ამიტომაც5წლის
ასაკშიშემიყვანესსკოლაში.კლასშიყველაზეპა-
ტარავიყავი,მაგრამინტერესიანი.

მე-10 კლასში ყოფნისას სკოლაში ფონდი
„სოხუმის“ფორუმ-თეატრიგვეწვიადამასწავ-
ლებელმაწარმოდგენებისდასრულებისშემდეგ
გვითხრა,რომფონდილიდერიგოგონებისთვის
ატარებდაშეხვედრებს.

ამდღიდანდაიწყოჩემიდაფონდისურთი-
ერთობა. მახსოვს ემოციები,როცა პირველად
ფონდი„სოხუმის“სენაკისქალთამხარდაჭერის
ცენტრშიმიმიყვანეს. იქდამხვდასაინტერესო,
თბილი ატმოსფერო. ძალადობის სხვადასხვა
ფორმის წინააღმდეგ საზოგადოების ჩართვის
მცდელობათავიდანჩემთვისუცხოჩანდა.შეხ-
ვედრებზე სისტემატურიდასწრებით მივხვდი,
რაოდენდიდიპრობლემისმოგვარებისთვისიღ-
ვწიანფონდისწარმომადგენელიქალბატონები.

მოკლედრომ ვთქვა,ფონდის შეხვედრებზე
აქტიურადდავდიოდისტუდენტობამდედაიქგა-
ვიზარდეკიდეც.ჩემიწარმატებებიცფონდ„სო-
ხუმთან“დამწვანეებთან(საქართველოსმწვანე-
თამოძრაობა)თანამშრომლობამგანაპირობა.

შემდეგიყოსტუდენტობა.თბილისისუნივერ-
სიტეტშისხვადასხვასახისღონისძიებებში ვღე-
ბულობდიმონაწილეობას.როცა ამას ვიხსენებ,
ვხვდები,თუროგორგამომადგაფონდშიმიღე-
ბულიცოდნადაგამოცდილება.უნივერსიტეტში
სწავლისდროსაცარგამიწყვეტიაფონდელებთან
ურთიერთობა.ჩემიასეთიაქტიურობისშედეგად,
მუშაობადავიწყებავშვთადაახალგაზრდობისცენ-
ტრში,ვიყავილიდერიდაფასილატატორი.კიდევ
უფროგაფართოვდადაგამდიდრდაჩემიცოდნა
გენდერულითანასწორობისსაკითხებზე.როგორც
საუკეთესოლიდერს,გადმომცესსერთიფიკატი.

შემდეგსენაკშიდავბრუნდი.ისევგავაგრძე-
ლეთანამშრომლობაქალთამხარდაჭერისცენ-
ტრთან,ვარამომრჩეველქალთაკლუბისწევრი.
ერთდღესაცმოვხვდისენაკისგენდერულსაკონ-
სულტაციოსაბჭოში.ესჩემთვისდიდისიახლედა
მუხტისმომცემიიყო.

მახსოვსჩვენიდიდიპროექტი„სამოქალაქო
განათლებაგენდერულითანასწორობისადაჯან-
საღიგარემოსათვისსენაკისმუნიციპალიტეტის
სკოლამდელიაღზრდისგაერთიანებაში.“საბჭოს
ყველაწევრიჩართულიიყოპროექტში,მათშო-
რისმეც.საბავშვობაღებშიუნდაჩაგვეტარებინა
ვორკშოპებიგენდერულითანასწორობის,ოჯახ-
შიძალადობისდაეკოსანიტარიისსაკითხებზე.

რატომღაც პირველი ვორკშოპის ჩატარება

მემომიწია.სენაკის№1ბაგა-ბაღისაუდიტორია
სავსე იყო პედაგოგებითდა მშობლებით.უკვე
ტრენერობისსაკმაოგამოცდილებამქონდა,მაგ-
რამროცადავინახემოტივირებულიადამიანების
მოლოდინითსავსეთვალები,ნერვიულობამამი-
ტანა,შევშინდიდავნატრობდი,რომყველაფერი
კარგადდასრულებულიყო.

მისმენდნენგულისყურით,იწერდნენდაინიშ-
ნავდნენმათთვისმნიშვნელოვანინფორმაციას.
თითოეულიმონაწილისგანდიდისითბომოდიო-
და.ყველამათგანიაქტიურადჩაერთო.პატარა
ინსცენირებაცმოვაწყვეთოჯახშიძალადობაზე.
ძალიანსაინტერესოგამოვიდა.მახსოვს,სასესიო
დროსაცგადავცდით.

ასევატარებდითსაბჭოსწევრებივორკშოპებს
სხვადასხვა საბავშვობაღში.როცა  შეფასების
კითხვარებსვკითხულობდი,არდამავიწყდებაის
სიტყვები,რომლებითაცგვაფასებდნენ მონაწი-
ლეები,ისკმაყოფილებადადეტალები,რაცმათ
თვალსარგამოპარვია.მათიშეფასებაობიექტური
იყო.პროექტიმართლაცწარმატებითდამთავრდა.
ესიყოპირველიარაფორმალურიგანათლებისმი-
ღებისსაშუალება.პირველიდახმამაღალისიტყვა
ტაბუდადებულთემებზე.ადრესატამდესწორად
მიტანილიდაგაგებული.ამმუშაობითდაიწყოდა
საფუძველიმიეცასხვაპროექტებისშემუშავებას,
რომლებიცსენაკისგენდერულმასაკონსულტა-
ციოსაბჭომგანახორციელა.

გენდერულ საბჭოზედაფონდ „სოხუმზე“
უამრავირამისთქმა შემიძლია.რომელი ერთი
გავიხსენო-ტრენინგებიგენდერულსაკითხებზე,
მონაწილეობაგენდერულისაჭიროებებისკვლე-
ვაში,ქსელურიშეხვედრები,უამრავიადამიანის
გაცნობა. გამოცდილებას გამოცდილებას ვამა-
ტებდი.პრაქტიკაშიგანვახორციელეყველაფერი,
რაცკითეორიულადმისწავლია.

ფონდშითავს ვგრძნობ,როგორცოჯახში.
ყველასგეპატიჟებითჩვენსდიდდალამაზოჯახ-
ში,რომელიც კარგი საქმეების კეთებით არის
დაკავებული. მთავარი ამოცანა ადამიანების
კეთილდღეობაზე ზრუნვაა. ფონდი „სოხუმი“
ზრდისლიდერებს,ხელსუწყობსახალგაზრდებს
განვითარებაში,ცოდნისმიღებაში,საკუთარითა-
ვისრეალიზებაში.ამისწარმატებულმაგალითად
შემიძლიასაკუთარითავიდავასახელო.
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ჟურნალისრედაქტორისგან,ლალი შენ-
გელიასგან მეილი მივიღე, ჩემი გენდერული
მონოლოგისჭირდებოდა.დავფიქრდი,მქონდა
კისათქმელიდაგროვილი,ანრაცმქონდადაგ-
როვილი,იყოკიისსიტყვასაზოგადოებამდე
მისატანი?

ვინვარ?ქართველივარ,კოსმოპოლიტიც
ვარრაღაცდოზითდაალტრუისტიც,მოხა-
ლისეცდაუბრალოდმუდმივადსიახლისმა-
ძიებელი.ერთფეროვნებაარასდროსმიყვარ-
დადაარცდიდხანსშემიძლიაერთადგილას
გაჩერება.

1991წელსდავასრულექ.ოზურგეთის№2
საჯაროსკოლადადიდჟურნალისტიკაშიგა-
დავწყვიტეჩემიადგილისდამკვიდრება.ვმუ-
შაობდი გაზეთებში ,,ქართული კულტურა“,
,,დილისგაზეთი“,,,ახალიქართულიგაზეთი“,
,,ახალიშვიდიდღე“-კორესპონდენტად.სა-
ინტერესოპერიოდიიყო.90-იანიწლებიიდგა
საქართველოში.ქვეყანაურთულესგზასგადი-
ოდადაჩემთვალწინძალიანბევრიმოვლენა
იცვლებოდა.

,,ომიარასდროსგენახოთო,“-გვლოცავ-
დნენუფროსებიმთელიბავშვობისმანძილზე
დაზედიზედსამიომისმომსწრენიგავხდით.
ჩვენსთვალწინ იკარგებოდატერიტორიები
და იმსხვრეოდნენ კერპები. იცვლებოდნენ
მთავრობებიდახელისუფალნი,ხდებოდარე-
ვოლუცია,თუმცა ვარდების, მაგრამ მაინც
რევოლუცია.

ვარდების რევოლუციამ სკოლის მას-
წავლებლის ამპლუაში მომისწრო. სკოლა ის
ადგილია, სადაც კარგი საქმის კეთებისთვის
ფართოარეალიგაქვს,სადაცყველაზესუფ-
თადაპოზიტიურიენერგიითივსები.სწორედ
მასწავლებლობიდან იწყება ჩემიცხოვრების
ყველაზესაინტერესოპერიოდი.

2009 წლის ზაფხულში მასწავლებელთა
პროფესიულიგანვითარებისეროვნულიცენ-
ტრისმიერგამოცხადდამიღებაპროგრამაში
,,ასწავლე საქართველოსთვის“. პროგრამა
მაღალმთიანიდაასევეიმრეგიონებისთვის,სა-
დაცმასწავლებლისდეფიციტია,პროფესიული
კადრებისმობილიზაციასგულისხმობდა.პირ-
ველივეწლიდანვარამპროგრამისმონაწილე.
ვასწავლიდიამბროლაურისმუნიციპალიტეტის
სოფელლიხეთისსაჯაროსკოლაშიდაშუახე-
ვისმუნიციპალიტეტისსოფელპაპოშვილების
საჯაროსკოლაში.2014წლამდედავრჩიპროგ-
რამაში.ესიყოყველაზესაინტერესოპერიოდი.
ყოველდღიურისიახლეებითდატვირთულიდა
გამოწვევებითსავსე.

ხანრაჭველიდა ხანაც აჭარელი ვიყავი-
მეთქი,ვიცინიხშირად,საქართველოსყველა
კუთხეშიმაქვსდატოვებულიჩემინაკვალევიც-
მეთქი,არაერთხელმითქვამს.

პირველადზემოაჭარაშირომავედი,საოც-
რადმოწყენილიდაუსახურიმეჩვენასკოლა,
სადაცუნდა მემუშავა. არ იყობიბლიოთეკა,
ბავშვებს არ ჰქონდათთავისუფალიდროის
გასატარებელიადგილი.სოციალურიქსელის,
მეგობრების,უბრალოდკეთილიადამიანების
დაპროგრამა,,ასწავლესაქართველოსთვის“
ძლიერიგუნდისდახმარებითსოფელპაპოშ-
ვილების სკოლას დავუტოვე ბიბლიოთეკა,
რომელშიცუკვე3000წიგნზემეტიინახებადა
კინოკლუბი,,ცისფერიყვავილი“.

ჩემმშობლიუროზურგეთში2014წელსდავ-
ბრუნდი,მასშემდეგ,რაცოზურგეთითვით-
მმართველიქალაქიგახდადაპირველადმოხდა
თვითმმართველობისარჩევა.

ოზურგეთში დაბრუნების შემდეგ ერ-
თდროულად მოხდა ჩემი გენდერულსაკონ-
სულტაციოსაბჭოშიგაწევრიანებადაა.(ა).ი.პ.
ქალაქოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სკო-
ლამდელისააღმზრდელოსაგანმანათლებლო
ცენტრისდირექტორადჩემიდანიშვნა.

სწორედ გენდერულმა საკონსულტაციო
საბჭომ მომცა საშუალება არაერთი იდეის
განხორციელებისა. ინტესიურად ვმუშა-
ობთ ახალგაზრდებთან, ახალგაზრდებში
გენდერული პოლიტიკის დანერგვისათვის.
ვეხმარებითონკოპაციენტებს, ვუწევთ მათ
ფსიქოლოგიურ დახმარებას. ვეხმარებით
დაინტერესებულ პირებს გადამზადებაში
და არაფორმალური განათლების მიღება-
ში. არაერთი პროექტი განხორციელებულა
ოზურგეთის გენდერული საკონსულტაციო
საბჭოს ჩართულობით. არაერთ პროექტზე
გვითენებიაღამეებიდა ჩანაფიქრი სისრუ-
ლეშიმოგვიყვანია. ასეთიიყოთუნდაც ,,აქ-
ტიურიქალები-უკეთესიმომავლისათვის“.
ამ პროექტის ფარგლებში  ოზურგეთელი
ქალბატონებისთვისსააღდგომოპასკისფეს-
ტივალიჩატარდა.ასევეთავზედათენებული
ღამეებისშედეგიაის,რომფონდის,,სოხუმის“
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დავიბადე1974წლის26მაისს,ქალაქჯვარ-
ში.სკოლისდამთავრებისშემდგომჩავირიცხე
სოხუმისჰუმანიტარულ-ეკონომიკურიინსტი-
ტუტის ინგლისური ენისადალიტერატურის
ფაკულტეტზე. ყველაზედიდისიყვარულიდა
ყველაზედიდიტკივილისოხუმსუკავშირდება.
სიყვარულიიქგატარებულისტუდენტურიწლე-
ბისდატკივილიამტერიტორიისდაკარგვის.

ყოველთვისვიყავითავისუფალი,აქტიური
დაწარმატებულიოჯახურთუსაზოგადოებ-
რივსაქმიანობაში.

1997წელსსენაკისმუნიციპალიტეტშივი-
პოვე ჩემი ცხოვრების მეგზური,რომელიც
გვერდშიმედგა,მამხნევებდადამასწავლიდა
ბრძოლასუსამართლობისწინააღმდეგ,ბიძგს
მაძლევდასაზოგადოებაშიჩემიადგილისდა-
სამკვიდრებლად.დიდიეკლიანიგზაგამოვია-
რე,მომიწიაბევრიწინააღმდეგობისდაძლევა.
ვმუშაობდინოსირისსკოლაშირუსულიენისა
დალიტერატურის მასწავლებლად, შემდგომ
კერძო სკოლა „აისის“ სასწავლო ნაწილის
გამგედ,არასამთავრობოორგანიზაცია„სო-
ლიდარობაუკანონოპატიმრების“სამეგრელო
ზემო-სვანეთისრეგიონის ხელმძღვანელად.
ვიყავი საქართველოს პარლამენტისდეპუ-
ტატობის კანდიდატი, ვარ არასამთავრობო
ორგანიზაცია„ქალებიმშვიდობისადასამარ-
თლიანობისათვის“ქალთაკავშირისდამფუძ-
ნებელი.

2014 წლის ადგილობრივითვითმმართვე-
ლობის არჩევნების შედეგადგავხდი სენაკის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრიდა
დღესსენაკისსაკრებულოსფრაქცია„თავი-
სუფალიარჩევანის“თავმჯდომარევარ.ასე-
ვე ვარ სენაკის საკრებულოსთან არსებული
გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოსწევრი,
რომელსაც კურირებსფონდი „სოხუმი“. ამ
ორგანიზაციისდამსახურებაა ის მიღწევები,
გენდერულითანასწორობისა და ოჯახური
ძალადობის კუთხითრომხორციელდება სე-
ნაკის, ოზურგეთის, ქუთაისისდა ბათუმის
მუნიციპალიტეტებში.

სანამამსაბჭოსწევრიგავხდებოდი,იქამ-
დეც მიწევდა ბრძოლა ჩემი სიმართლისადა
უმწეოადამიანებისუფლებებისათვის.ამორ-

განიზაციაშიგაწევრიანებამდატრენინგების
შედეგადმიღებულმაცოდნამდიდისტიმული
დაგამოცდილებამომცაგენდერულიკუთხით.
ყველაზე კარგად მახსოვს ძალადობის საკი-
თხებთანდაკავშირებით ბორჯომში,ფონდი
„სოხუმის“ მიერორგანიზებულიტრენინგი.
ბევრირამგავიგეიმტრენინგზე.სენაკშიჩა-
მოსვლასდაემთხვა ერთ-ერთოჯახში ძალა-
დობისფაქტი.დამცავიდაშემაკავებელიორ-
დერებისშესახებავუხსენიოჯახისწევრებს.
ამის შემდეგ მოძალადე საერთოდშეიცვალა
დადღესმასბედნიერიოჯახიაქვს.

გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს
წევრებთან ერთად მონაწილეობა მივიღე
სხვადასხვასაინფორმაციოშეხვედრაში,ვორ-
კშოპებზე. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო
გენდერული საჭიროებების კვლევა,რამაც
დაგვანახასაზოგადოებაშიცნობიერებისდა-
ბალიდონე.ამისგამოშევიმუშავეთპროექტი
დაჩავატარეთვორკშოპებიგენდერულსაკი-
თხებზესაბავშვობაღებისთანამშრომლებისა
დააღსაზრდელებისმშობლებისთვის.ფონდი
„სოხუმის“დაადგილობრივიხელისუფლების
დახმარებითსენაკის14თემშიშეიქმნაგენდე-
რულისაბჭოები.

ასეთიღონისძიებებისგატარებისშემდგომ
შეიცვალაადამიანებისდამოკიდებულებაგენ-
დერულისაკითხებისმიმართ,სენაკისბიუჯე-
ტიგახდაგენდერულადმგრძნობიარე.

ფონდმა „სოხუმმა“ საფუძველი ჩაუყარა
საკრებულოებში გენდერული საკონსულტა-
ციოსაბჭოებისშექმნას. სახელმწიფოდონე-
ზე გენდერული საბჭოების  ჩამოყალიბების
გადაწყვეტილებაცსწორედყველაჩვენგანის
ერთობლივიმუშაობისშედეგია.
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დაქალაქოზურგეთისმუნიციპალიტეტისმე-
რიისმხარდაჭერითოზურგეთსძალიანმალე
ექნებაფორუმ-თეატრი.

გეგმაკიდევბევრია,უბრალოდ,მომავალ-
ზესჯობსმომავალშივისაუბროთ.ცხოვრება
იმითაასაინტერესო,რომახალ-ახალიგამოწ-
ვევებითაა სავსე. მუდამ სიხარულით ვიღებ

ამგამოწვევებსდავცდილობ,ჩემინიშაარას-
დროსდავკარგო.

სულესიყოჩემიგენდერულიმონოლოგი.
პატარა სათქმელი მეცდამგროვებიადა ვე-
ცადე,მიმეტანამკითხველამდე.წუთითმაინც
დავბრუნდი იქ, შორეთში, ბავშვობაში... იქ,
სადაცჩემისამომავლოგეგმებიიჭედებოდა.
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როდესაცგენდერულიმონოლოგისშესახებ
სტატიისმომზადებამთხოვეს,უკვევიცოდი,
როგორუნდადამეწყოთხრობაამისშესახებ,
რადგანჩემიურთიერთობაფონდ„სოხუმთან“
წლებია,ჩემიცხოვრებისერთუმნიშვნელოვა-
ნესასპექტზეგადის.

ჩემიჟურნალისტურიკარიერა7წლისწინ
დაიწყო.ერთ-ერთადგილობრივტელევიზიაში
გამოუცდელიგოგოდიპლომითდაპროფესიის
დაუფლების სურვილით მივედი. კონკურსის
წესითშემარჩიესდარამდენიმედღეშიპირ-
ველირეპორტაჟის მომზადებისდავალებაც
მივიღე.ოპერატორთან ერთად პროფესიუ-
ლიმოვალეობისშესასრულებლადწავედიდა
დანიშნულებისობიექტი კულტურულ-ჰუმა-
ნიტარულიფონდი „სოხუმი“ იყო. ერთ-ერთ
საკონფერენციოდარბაზში ორგანიზაციას
გაფართოებული სხდომა ჰქონდა.დღესუკ-
ვეჩემთვისკარგადნაცნობიდასაყვარელი,
მაშინკისრულიადუცხოადამიანებიიყვნენ
ის პოტენციური პირველირესპონდენტები,
რომელთა მეშვეობითაც ჩემი,როგორც კო-
რესპონდენტის,ნათლობაუნდაშემდგარიყო.

მახსოვს, როგორ ვუსმენდი ყველა გა-
მომსვლელს გაფაციცებით, რომ სწორად
შემერჩია, ვისთანუფროუპრიანი იქნებოდა
ინტერვიუსჩაწერა.როცაარჩევანშიჩამოვყა-
ლიბდი,რესპონდენტთანდასასმელშეკითხვას
გულშიგაბმულადვიმეორებდი.არვიცი,რამ-
დენადდამეტყოესინტერვიუდროს,მაგრამ
საბოლოოდ მოხდა ის,რომ ჩემი,როგორც
ჟურნალისტის,ურთიერთობაადამიანებთან,
კამერასთან, მიკროფონთანფონდი ,,სოხუ-
მით“დაიწყოდამასშემდეგესორგანიზაცია
ერთ-ერთია მათ შორის, ვისთანაც ყველაზე
აქტიურადვთანამშრომლობ.

ფონდთანმაკავშირებსასევემეორემნიშ-
ვნელოვანიასპექტი-გენდერისარსისსწორად
გაგება.გამოგიტყდებითდათავდაპირველად
ორგანიზაციის გამუდმებული აქცენტი გენ-
დერისრაობასა და მნიშვნელობაზე ცოტა
გადაჭარბებულადაცკიმეჩვენებოდა,მაგრამ
დროდადროდისკუსიებით, პრაქტიკულიდა
თეორიული მაგალითებით, შეხვედრებით,
ტრენინგებით,ტერმინი„გენდერი“იმდენად
სენსიტიურიდასაჭიროთემაგახდაჩემთვის,
რომ გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტის
ფორმირების აუცილებლობაც ვირწმუნედა
ამავეფორმულირებით არაერთი შეკითხვა
დამისვამსქალაქისხელმძღვანელობასთან.

გენდერულ საკონსულტაციო საბჭოსთან
დაარსებისდღიდანაქტიურადვთანამშრომ-
ლობ.ბევრიკარგიინიციატივადარეკომენ-
დაცია,რომელიც საბჭოს მიერ იქნა მომზა-
დებული,ხშირადგანმიხილავსქალაქისხელ-
მძღვანელპირებთანდაკარგია,რომსაბჭოს
რეკომენდაციების მნიშვნელობას ისინიც
აღიარებენ.

ზოგადად ამათუ იმთემაზე ინტერვიუს
წარმოებისასჟურნალისტისთვისმნიშვნელო-
ვანიასაკითხისსიღრმისეულიცოდნა,ამიტომ
გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოსშეხვედ-
რებზეაქტიურიდასწრებით,დღისწესრიგით
გათვალისწინებულისაკითხებიმეციმდენად
კარგადგამიჯდაცნობიერებაში,რომ იგივე
თემებზე მომზადებული ჩემს სიუჟეტებზეც,
ვფიქრობ,დადებითადაისახება.

გენდერის სწორად გაგებადა გააზრება
სხვა მრავალსაკითხთან ერთადძალადობის
პრევენციაზეცგადის.განსაკუთრებითმინდა
აღვნიშნოფონდის აქტიური მუშაობა ამ კუ-
თხითდა ჩემი ნაყოფიერითანამშრომლობა
ორგანიზაციასთან.ფონდისმიერგამოცხადე-
ბულიკონკურსისფარგლებშიმემოვამზადე
რეპორტაჟიძალადობისთემაზე.მახსოვს,ამ
რეპორტაჟზემუშაობისასთავადორგანიზა-
ციის წარმომადგენლების მოცემული სწორი
მითითებებირამდენადწამადგასაინტერესო
პროდუქტისმისაღებად-ემაკამკიასსწორი
აქცენტები,ლალი შენგელიას საინტერესო
ინტერვიუდა მთავარიგმირის - ერთ-ერთი
თავშესაფრის ბენეფიციარის - მონათხრობი
შეულამაზებელი ისტორია კომპეტენტურმა
ჟიურიმმოიწონადაპრიზიცმივიღე.

ბუნებრივია,რომ ყოველი ადამიანი და,
მითუფროჟურნალისტი,არისინფორმაცი-
ის  გამავრცელებელი წყარო, შესაბამისად,
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ვფიქრობ, არსებითი მნიშვნელობა აქვს,
რამდენად სწორად აწვდი აზრს ადამიანს,
რომელიცამავეინფორმაციისპოტენციური
გადამტანია.მეხშირადვაკეთებქუჩისგამო-
კითხვებსამათუიმთემაზედაგანსაკუთრე-
ბითსწორედგენდერისმიმართულებითხალ-
ხისპროგრესულიგანწყობამახარებს,რაც
წინა წლებთან შედარებითთვალშისაცემია.
მიმაჩნიადავფიქრობსწორადაც,რომსაზო-
გადოებისცნობიერებისამაღლებისკუთხით
ადგილობრივ დონეზე ფონდი „სოხუმის“
წვლილიმნიშვნელოვანია,ორგანიზაციიდან
მიღებული ცოდნის მეშვეობით  გენდერის
თემაზე  ჩემს მიერდასმული შეკითხვებიც
გაცილებითადეკვატურიდამოქნილიგახდა.
ბოლოდროსუფრონაკლებადმიწევსახსნა,
რას ვგულისხმობ, როდესაც მოქალაქეებს
ვეკითხებიმათმოსაზრებასგენდერისმნიშ-
ვნელობაზეყველაასპექტში.

მახსენდება ასეთი შემთხვევაც:როდესაც
ამთემაზეგამოკითხვასვაწარმოებდი,ერთ-
ერთმარესპონდენტმა საკუთარი პოზიცია
ქალისა და მამაკაცისთანასწორუფლებია-
ნობაზე, ძალადობის დაგმობაზე, დუმილის
დაუშვებლობაზეზედმიწევნითკარგადჩამო-
აყალიბადაიქვეარასაეთეროდმომიყვა,რომ
თემითერთ-ერთიაქციისმერედაინტერესდა,
რომელსაც ქალაქისცენტრში, 25 ნოემბერს
ძალადობისწინააღმდეგბრძოლისსაერთაშო-
რისოდღესშემთხვევითშეესწრო.დამისახელა
აქციისორგანიზატორიც-ფონდი„სოხუმი“
და აღნიშნა,რომ აქციის სლოგანები გულზე
მოხვდადა სწორედმაშინ გააანალიზა,რომ
ძალადობისფაქტზედუმილიცარანაკლებდა-
ნაშაულია.თქვაისიც,რომმალესამწუხარო
ფაქტს შეესწრო მეზობელი მამაკაცის მიერ
ცოლთანფიზიკური ძალადობისფაქტზედა
პოლიციასაცნობა,რისგამოცმშობლებისგან
დაიტუქსაკიდეც.

ეს შემთხვევა შეიძლება მივიჩნიოთ კარგ
მაგალითად იმისა,რომ პრობლემა საზოგა-
დოებაშიჯერკიდევარსებობს,მაგრამახალ-
გაზრდები საკითხს უფრო პროგრესულად
უყურებენ.ესმაგალითი,სადაცერთოჯახში,
სადაცგოგონამდუმილიმიიჩნიადანაშაულად,
ოჯახისუფროსმაწევრებმაკი-დუმილისდარ-
ღვევა,მეტყველებსიმაზე,რომფონდი„სო-
ხუმის“მრავალწლიანიმუშაობანაყოფიერია
თანასწორუფლებიანობისთვის,განსაკუთრე-
ბითმომავალითაობისსწორიჩამოყალიბების
გარანტია.

საინტერესოდ მახსენდება ოზურგეთის
გენდერისმედიაცენტრისდაფონდი„სოხუ-
მის“ორგანიზებითგასულწელსოზურგეთში
ჟურნალისტებისთვის მოწყობილიტრენინგი
გენდერულ ბიუჯეტზე. ამ შინაარსის არა-

ერთტრენინგზევყოფილვარ,მაგრამესიყო
ერთ-ერთი საუკეთესო მათ შორის, სწორად
შერჩეულიტრენერებით, აქტიური მონაწი-
ლეებით.მივიღეთის,რომსემინარისაოცრად
ნაყოფიერი აღმოჩნდა. მთელიდღისგანმავ-
ლობაში წუთით  არ გამოვთიშულვარტრე-
ნინგის მსვლელობას, ვიყავი მაქსიმალურად
ჩართული.ტრენინგისბოლოსმოწვეულიიყო
საკრებულოსდეპუტატილალისიჭინავა.მან
ჯანმრთელობისუმძიმესი პრობლემები გაი-
რაწარსულში, მაგრამ არდანებდადამერე
ოზურგეთის გენდერულსაბჭოსთან ერთად
თავადგანახორციელაპროექტი„კიბოგანა-
ჩენი არ არის“. ეს იყოთვითმმართველობის
მხრიდანბიუჯეტისგენდერულიგანაწილების
ერთ-ერთისაუკეთესომაგალითი.

მინდაასევეაღვნიშნოქუთაისისგენდერუ-
ლი საკონსულტაციო საბჭოსრეკომენდაცი-
ები გენდერულსაჭიროებებზე სკოლამდელი
აღზრდისდაწესებულებებში.თავადაცბაღის
ასაკის შვილი მყავსდა ჩემთვის განსაკუთ-
რებით მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით
გადადგმულინაბიჯებიხელისუფლებისმხრი-
დან,რაცუკვეგანხორციელდადადაიგეგმა
სწორედგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოს
რეკომენდაციებისსაფუძველზე.

აქტიურად ვადევნებდი თვალყურს და
ვაშუქებდი საბჭოს პროექტს, როდესაც ქა-
ლაქისბაგა-ბაღებისპერსონალსდაადმინის-
ტრაციასსაბჭოსწევრებიგენდერისთემაზე
ვორკშოპებსუტარებდნენ.ბევრაღმზრდელს
ჯერ კიდევ სწორად არა აქვს გააზრებული
გენდერისარსი,არადასწორედისინიქმნიან
იმგარემოს,სადაცპატარებისფსიქოლოგია
ყალიბდება. მე ამ ვორკშოპებსთავიდან ბო-
ლომდევესწრებოდიდა,სასიხარულოდმინდა
ვთქვა,რომ ბოლოს მონაწილეებისლოგიკა,
პოზიცია, ცნობიერება გაცილებით ადეკვა-
ტურიხებოდა.ესსაკონსულტაციოსაბჭოსდა
მწვრთნელისკარგიმუშაობისშედეგიიყო.ის
კიარა,სწორედამვორკშოპებისშედეგადმეც,
როგორცმშობელმა,პირველადგავაანალიზე
დაგავაცნობიერებაღებშითუნდაცგენდერუ-
ლადგათვალისწინებული საპირფარეშოების
არსებობისაუცილებლობა. სასიხარულოაის
ფაქტი,რომსწორედსაბჭოსრეკომენდაცით
მოხდა ქალაქშიორი ახალი საბავშვო ბაღის
აშენება გენდერულიტიპის საპირფარეშოე-
ბით, ბაღებშიორიცვლისდაწესება, კორექ-
ტივებისშეტანამენიუში.

წინკიდევბევრიახალიდაპროგრესული
იდეაა.იმედსვიტოვებ,ფონდ„სოხუმთან“ერ-
თადჩემიპირველინაბიჯებითდაწყებული
სვლაკიდევდიდხანსგაგრძელდებადაჩემი
ობიექტივიორგანიზაციის არაერთმნიშვნე-
ლოვანაქტივობასისტორიადაქცევს.
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გენდერულითანასწორობისქსელი,ჟურ-
ნალისტთა ქსელი გენდერულითანასწორო-
ბისთვის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
საკონსულტაციოსაბჭო,ფონდი„სოხუმი“და
გენდერისმედიაცენტრი(საქართველოს8ქა-
ლაქში)-სწორედამორგანიზაციებისდახმა-
რებითდავიწყეგენდერისსაკითხებზესტატი-
ების,ახალიამბებისდავიდეოებისგაკეთება.

2002 წელს გაზეთ „გურია ნიუსის“ მიერ
დაფუძნებულგურიისახალგაზრდულგაზეთში
„21-სქვევით“დავიწყემუშაობა.შემდეგ„გუ-
რიანიუსის“კორესპონდენტიგავხდი.ხშირად
დავდიოდიტრენინგებზე-ოღონდგენდერთან
დაკავშირებითიმდროსარცისეხშირადტარ-
დებოდატრენინგ-სემინარები.

2011წლიდანჯერლადომკერვალიშვილის
(ექსპერტი და მწვრთნელი) ორგანიზებულ
ტრენინგზე მოვხვდი, ეს იყო  ჩემსცხოვრე-
ბაში პირველიტრენინგ-კურსი გენდერთან
დაკავშირებით. შემდეგ კი იყო ბაკურიანი,
ქალბატონმა მანანა მებუკემ (თავმჯდომარე
არასამთავრობოორგანიზაციისა  „ინვალიდ
მეომართადადაღუპულმებრძოლთა მეუღ-
ლეთა კავშირის“) მედიის წარმომადგენლები
შეკრიბადახუთდღიანკურსზეექსპერტებმა
ბევრისაინტერესოინფორმაციამოგვაწოდეს.

2013წელსკიფონდმა„სოხუმმა“ოზურ-
გეთში გენდერული საკონსულტაციო საბჭო
შექმნა. საბჭოში საკრებულოსდეპუტატები,
არასამთავრობოორგანიზაციისდა მედიის
წარმომადგენლები მოხვდნენ.რატომღაც ამ
გუნდში მე არვიყავი. შეიძლებაცოტა ამბი-
ციურადგამომდის, მაგრამ... მოკლედ,  არც
ისედიდიპოლემიკისადამოთხოვნისშემდეგ
საბჭოსწევრიგავხდი.

ეს ის პერიოდია, როცა პარალელურად
უკვევარჟურნალისტთაქსელშიგენდერული
თანასწორობისთვის.ესქსელიძალიანაქტი-
ურადმუშაობსგენდერულსაკითხებზე.უკვე
საქართველოს8ქალაქშიარსებობსგენდერის
მედიაცენტრიდა იმართება საინფორმაციო
შეხვედრები. ოზურგეთში ასევე გაიმართა
ახალგაზრდებისთვისდასკოლისმოსწავლე-
ებისთვისრამდენიმეტრენინგი.

ახლარაცშეეხებაოზურგეთისგენდერულ
საკონსულტაციოსაბჭოს-სამიწლისგანმავ-
ლობაში არაერთტრენინგშიდა პროექტში
მივიღემონაწილეობა.

ყველაზე მეტად გამოვყოფდი ახალგაზ-
რდულპროექტს. ამ  პროექტისფარგლებში
ჩაგვიტარდატრენინგიდა საბჭოს წევრები
თავადგავხდითმწვრთნელები.სკოლისმოს-
წავლეებისთვისგენდერისსაკითხებზემედა
ჩემმაკოლეგამნინონიკოლაიშვილმაარაერთი
შეხვედრაგავმართეთ.სკოლისმოსწავლეებს

ტრენინგებს ვუტარებდით.ტრენინგების სე-
რიისდასასრულსგაიმართაახალგაზრდული
ფორუმიდა განსაკუთრებით აქტიური მოს-
წავლეებისგან შეიქმნა ახალგაზრდული საკ-
რებულო,რომელიც საკმაოდ საინტერესოდ
მუშაობს.

ასევეგამოვყოფდიგენდერულისაჭიროებე-
ბისკვლევასოზურგეთსადამუნიციპალიტეტის
სოფლებში. ამდროსსხვადასხვა სოციალურ
ჯგუფსვხვდებოდითდავიგებდითმათიპრობ-
ლემებისშესახებ,რისშემდეგრეკომენდაციებით
მივმართავდითოზურგეთისდაქალაქოზურგე-
თისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოსდაგამგე-
ობას.რეკომენდაციებისდიდნაწილსბიუჯეტის
შედგენისდროსითვალისწინებდნენადგილობრი-
ვიხელისუფლებისწარმომადგენლები.

დაკიდევერთიაქტივობისშესახებ-პირ-
ველადოზურგეთში გაიმართა გენდერული
ბიუჯეტისშესახებტრენინგიქუთაისელიდა
ოზურგეთელიჟურნალისტებისთვის.ტრენინ-
გისორგანიზატორებიიყვნენფონდი„სოხუ-
მი“დაოზურგეთისგენდერისმედიაცენტრი.
გენდერულბიუჯეტთანდაკავშირებულსაკი-
თხებზეტრენინგი საინტერესოდ ჩაატარეს
„საქართველოსდემოკრატიულიგანვითარე-
ბისკავშირის“იურისტებმალევანხინთიბიძემ
დაირაკლიპაპავამ.

რაცშეეხება ჩემსჟურნალისტურმუშაო-
ბას,ახლაუფრომეტადვწერიმაზე,რამდენად
მნიშვნელოვანია ქალისროლისგაძლიერება
პოლიტიკაში. ვწერ გენდერულ სტერეოტი-
პებზე,ქალთამიმართძალადობაზე,ნაადრევ
ქორწინებაზედაუამრავგენდერულ/სოცია-
ლურსაკითხზე.ვწერსაინტერესო,ცნობილთუ
უცნობქალებზე,პოლიტიკოსებზე.გენდერის
მედიაცენტრისბლოგიცბევრმნიშვნელოვან
ინფორმაციასდასტატიასაქვეყნებსდაამასმე
ვუწევორგანიზებას.ბოლოწლებშიმონაწილე-
ობამივიღესხვადასხვაკონკურსშიგენდერული
კუთხითდაწარმატებასაცმივაღწიე.

ესარისმოკლედიმისშესახებ,თუროგორ
გავხდიუფროგენდერულიდაროგორგახდა
ჩემისტატიებიუფროსოციალურიდაუფრო
მრავალფეროვანი.

ubjhub ubhrtkb.bc
utylthekb vjyjkjub
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