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1. COVID-19-ის გავ ლე ნა  
ოჯახ ში ძა ლა დო ბა ზე მსოფ ლი ო სა და 
სა ქარ თვე ლო ში

ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის (COVID-19)-ის გავ რცე ლე ბის შე დე გად მთელ მსოფ ლი ო ში 
შექ მნილ მა სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბამ გა ამ წვა ვა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა 
პლა ნე ტის თით ქმის ყვე ლა კუ თხე ში. მო ნა ცე მე ბი ცხად ყოფს იმ კა ტას ტრო ფულ 
გავ ლე ნას, რო მე ლიც COVID-19 პან დე მი ამ უკ ვე მო ახ დი ნა და, შე საძ ლო ა, იქო ნი ოს 
ქა ლებ სა და გო გო ნებ ზე. ის ტო რი უ ლი გა მოც დი ლე ბის მი ხედ ვით, პან დე მია გენ დე-
რულ უთა ნას წო რო ბას კი დევ უფ რო აღ რმა ვებს. ეპი და ფეთ ქე ბე ბის შეს წავ ლა აჩ ვე-
ნებს, რომ იმა ტებს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის რის კე ბი.1 გა ე როს მო სახ ლე ო ბის ფონ დის 
თა ნახ მად, იზო ლა ცი ის პე რი ო დის ყო ვე ლი 3 თვით გა ხან გრძლი ვე ბი სას, და მა ტე ბით 
მო სა ლოდ ნე ლია გენ დე რუ ლი ნიშ ნით ძა ლა დო ბის 15 მი ლი ო ნი შემ თხვე ვის არ სე-
ბო ბა.2 ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის სის ტე მუ რი პრობ ლე მა კრი ზი სის დროს კი დევ 
უფ რო გამ წვავ და.3 გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის 
შე ფა სე ბით, COVID-19 პან დე მი ის ფონ ზე, მთელ მსოფ ლი ო ში ძა ლას იკ რებს ქალ
თა მი მართ ძა ლა დო ბის ჩრდი ლო ვა ნი პან დე მი ა.4 ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის 
აფეთ ქე ბის შემ დეგ გან სა კუთ რე ბით გა ი ზარ და ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბა, 
ამავ დრო უ ლად, შემ ცირ და სერ ვი სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა.5

ეს პრობ ლე მა აღი ა რე ბუ ლი ა, პრაქ ტი კუ ლად, ყვე ლა სა ერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ ტის 
მი ერ, რომ ლე ბიც გა მოთ ქვა მენ შეშ ფო თე ბას იზო ლა ცი ის პი რო ბებ ში ქალ თა მი-
მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გაზ რდილ რის კებ სა და სერ ვი სებ ზე წვდო მის შეზ ღუდ-
ვის გა მო.6 რე კო მენ და ცი ე ბის მი უ ხე და ვად, სახ ლში დარ ჩე ნა, შე საძ ლო ა, სა ში ში 

1 As pandemic rages, women and girls face intensified risks - https://georgia.unfpa.org/en/news/pandemic-rages-
women-and-girls-face-intensified-risks-7

2 UNFPA-ის ახალი პროგნოზით, COVID-19-ის პანდემიის გახანგრძლივება ქალთა ჯანმრთელობის 
მდგომარეობაზე სავალალო გავლენას იქონიებს - https://bit.ly/2zLpTzi

3 Impact of COVID-19 on violence against women and girls in Eurasia - https://www.equalitynow.org/covid_19_
vawg_eurasia

4 Violence against women and girls: the shadow pandemic - Statement by Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive 
Director of UN Women - https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-
against-women-during-pandemic

5 COVID-19 and Ending ViolenceAgainst Women and Girls, p. 2, 4 - https://www.unwomen.org/-/media/
headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-
women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006

6 „COVID-19 crisis: Secretary General concerned about increased risk of domestic violence“ - https://www.coe.int/
en/web/portal/-/covid-19-crisis-secretary-general-concerned-about-increased-risk-of-domestic-violence
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იყოს ბევ რი ქა ლი სათ ვის.7 ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის რისკს ზრდის პან დე მი ით გა-
მოწ ვე უ ლი ეკო ნო მი კუ რი და უც ვე ლო ბა, სტრე სულ პი რო ბებ ში იზო ლა ცი ა.8 რად გან, 
ძი რი თა დად, ქა ლე ბი უზ რუნ ველ ყო ფენ ოჯახ ში საჭ მლის მომ ზა დე ბას, ამ მხრივ, 
კრი ზი სის შე დე გად შექ მნი ლი და ნაკ ლი სიც ამ ძაფ რებს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სხვა-
დას ხვა ფორ მას.9

ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნა ცე მე ბი თაც, პან დე მი ის შე დე გად შექ-
მნილ მა ვი თა რე ბამ დრა მა ტუ ლად გა ზარ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბა. სა გან გა შოა ევ რო-
კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა, კერ ძოდ, პარ ტნი ო რე ბის გან 
ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალ თა მი მარ თვი ა ნო ბამ აპ რილ ში, წი ნა წლის იგი ვე პე რი-
ოდ თან შე და რე ბით, 60%-ით მო ი მა ტა. ჯან დაც ვის ორ გა ნი ზა ცი ის ევ რო პის ბი უ-
რო მო უ წო დებს სა ხელ მწი ფო ებს, გა აგ რძე ლონ სო ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბის შე თა ვა ზე-
ბა, გა ზარ დონ თავ შე საფ რე ბი სა და სხვა სერ ვი სე ბის მას შტა ბე ბი.10 გა ე როს ქალ თა 
ორ გა ნი ზა ცია სა ხელ მწი ფო ებს რე კო მენ და ცი ას აძ ლევს, პან დე მი ით და ზა რა ლე ბულ 
სა ზო გა დო ე ბა ში პრი ო რი ტე ტად აქ ცი ოს გენ დე რუ ლი ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ი სა და 
რე ა გი რე ბის სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა, აგ რეთ ვე ხელ მი საწ ვდო მი გა ხა დოს ოჯახ ში ძა-
ლა დო ბის სტა ტის ტი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი.11

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის გან ცხა დე ბით, პან დე მი ის პი რო ბებ შიც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია 
მკაც რი პო ლი ტი კა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ. შე მუ შავ და COVID-19-ის კრი-
ზი სის დროს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის სა კო მუ ნი კა ციო 
სტრა ტე გი ა. ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის საბ ჭოს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის უწყე ბა თა-
შო რი სი კო მი სია აგ რძე ლებს ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის კამ პა ნი ას ად რე სა ტე ბამ დე 
იმ სერ ვი სე ბი სა და დახ მა რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი სა ტა ნად, რა საც სა ხელ-
მწი ფო ძა ლა დო ბა გა მოვ ლილ ადა მი ა ნებს სთა ვა ზობს. კამ პა ნი ის ფარ გლებ ში, უწყე-
ბა თა თა ნამ შრომ ლო ბით, სა კა რან ტი ნო სას ტუმ რო ებ ში ვრცელ დე ბა ინ ფორ მა ცია 
რო გორც სა კონ სულ ტა ციო და გა და უ დე ბე ლი ცხე ლი ხა ზე ბის, ასე ვე თავ შე საფ რე
ბის და კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის შე სა ხებ. ინ ფორ მა ცია მთე ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით 
სა აფ თი ა ქო ქსე ლებ სა და მა ღა ზი ებ შიც გან თავ სდე ბა.12 24-სა ა თი ან რე ჟიმ ში ხელ მი-

7 Amidst Coronavirus pandemic, UNDP rings the alarm on domestic violence - https://www.eurasia.undp.org/
content/rbec/en/home/stories/coronavirus-pandemic-albania-domestic-violence.html

8 A Gender Lens on COVID-19: Pandemics and Violence against Women and Children - https://www.cgdev.org/
blog/gender-lens-covid-19-pandemics-and-violence-against-women-and-children

9 The COVID-19 Outbreak and Gender: Key Advocacy Points from Asia and the Pacific, p.1 - https://www2.
unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/news%20and%20events/stories/2020/giha%20
wg%20advocacy%20brief%20gender%20impact%20covid19.pdf?la=ka&vs=0

10 WHO warns of surge of domestic violence as COVID-19 cases decrease in Europe - https://unric.org/en/who-
warns-of-surge-of-domestic-violence-as-covid-19-cases-decrease-in-europe/

11 ქალების საჭიროებებსა და ლიდერობაზე ყურადღების გამახვილება COVID-19-ზე რეაგირებას 
გააძლიერებს - https://georgia.unwomen.org/ka/news/stories/2020/03/news-womens-needs-and-leadership-
in-covid-19-response

12 სახელმწიფო ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მკაცრი პოლიტიკის გატარებას 
აგრძელებს - http://gov.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=198&info_id=75997
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საწ ვდო მია სა კონ სულ ტა ციო ცხე ლი ხა ზი (116 006). ქვეყ ნის მას შტა ბით მუ შა ო ბას 
აგ რძე ლე ბენ კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბი და თავ შე საფ რე ბი. სა ხელ მწი ფო ზრუნ ვი სა და 
ტრე ფი კინ გის მსხვერ პლთა, და ზა რა ლე ბულ თა დახ მა რე ბის სა ა გენ ტო ნა წი ლობ რივ 
დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ში აწო დებს ბე ნე ფი ცი ა რებს უფა სო იუ რი დი ულ და ფსი ქო სო-
ცი ა ლურ სერ ვი სებს, იგეგ მე ბა დის ტან ცი უ რი ფსი ქო ლო გი უ რი კონ სულ ტა ცი ე ბის 
სერ ვი სე ბის და მა ტე ბაც.13

პარ ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭო ადას ტუ რებს არ სე ბუ ლი სი ტუ ა-
ცი ის გან სა კუთ რე ბით მავ ნე ზე გავ ლე ნას ქა ლებ ზე და სა ჭი როდ მი აჩ ნი ა პან დე მი ის 
პე რი ოდ ში თი თო ე უ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, გენ დე-
რუ ლი მე ინ სტრი მინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბა და ქალ თა გან სხვა ვე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე-
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა.14 საბ ჭოს რე კო მენ და ცი ე ბი მთავ რო ბი სად მი ით ვა ლის წი ნებს: 
ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის, ქალ თა მი მართ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრე-
ვენ ცი ი სა და რე ა გი რე ბის მხრივ გა სა ტა რე ბელ ღო ნის ძი ე ბებს.15

სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს (შემ დეგ ში - შსს) მო ნა ცე მე ბით, თავ
და პირ ვე ლად, მსხვერ პლთა მი მარ თვი ა ნო ბა არ გაზ რდი ლა. 2020 წლის მარ ტში, 
ოჯა ხურ კონ ფლიქ ტებ სა და ძა ლა დო ბას თან და კავ ში რე ბით 112-ში და ფიქ სი რე ბუ-
ლი შე ტყო ბი ნე ბე ბის რა ო დე ნო ბა თით ქმის იდენ ტუ რი იყო წი ნა ორ თვე ში და ფიქ სი-
რე ბუ ლი შემ თხვე ვე ბი სა.16 ექ სპერ ტე ბი17, ასე ვე სა ხალ ხო დამ ცვე ლი აღ ნიშ ნავ დნენ, 
რომ მი მარ თვი ა ნო ბის ძველ ნიშ ნულ ზე შე ნარ ჩუ ნე ბა უკავ შირ დე ბო და კო მუ ნი კა ცი
ის სა შუ ა ლე ბებ ზე მსხვერ პლე ბის წვდო მის შეზ ღუდ ვას18 და მო უ წო დებ დნენ ძა ლა-
დო ბის რე ა ლუ რი მას შტა ბის გა მო სავ ლე ნად უფ რო აქ ტი უ რი მუ შა ო ბის კენ. ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის მო ნა ცე მე ბის უფ რო დე ტა ლუ რად შე ფა სე ბის მიზ ნით, შსს-ს ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა დაც ვი სა და გა მო ძი ე ბის ხა რის ხის მო ნი ტო რინ გის დე პარ ტა მენ ტმა სპე-
ცი ა ლურ მე თო დო ლო გი ა ზე და ი წყო მუ შა ო ბა.19

13 COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისის მიუხედავად, ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის 
წინააღმდეგ სახელმწიფოს მხრიდან მკაცრი პოლიტიკის გატარება გრძელდება - http://gov.ge/index.
php?lang_id=geo&sec_id=198&info_id=75857

14 გენდერული თანასწორობის საბჭოს ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციები საქართვე
ლოს მთავრობას - http://www.parliament.ge/ge/saparlamento-saqmianoba/komisiebi-da-sabchoebi-8/gen de-
ru li-tanasworobis-sabcho/angarisebi-daskvnebi/covid-19

15 გენდერული თანასწორობის საბჭოს ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციები საქართველოს 
მთავრობას - https://bit.ly/2X4upkd

16 შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ეფექტიან ბრძოლას  
https://police.ge/ge/shinagansaqmetasaministroagrdzelebsodjakhshidzaladobistsinaaghmdegefeqtian
brdzolas/13440

17 ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების 
მიმართვა სახელმწიფო უწყებებს  https://bit.ly/2AGUYVn

18 სახალხო დამცველის მოადგილე  პანდემიის გამო, ძალადობის მსხვერპლ პირებთან კომუნიკაცია 
უფრო მეტად გართულდა  https://www.interpressnews.ge/ka/article/599776saxalxodamcvelismoadgile
pandemiisgamozaladobismsxverplpirebtankomunikaciauprometadgartulda

19 COVID19ით გამოწვეული კრიზისის მიუხედავად, ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის 
წინააღმდეგ სახელმწიფოს მხრიდან მკაცრი პოლიტიკის გატარება გრძელდება  http://gov.ge/index.
php?lang_id=GEO&sec_id=198&info_id=75857 
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რად გა ნაც იზო ლა ცი ა ში მო ძა ლა დის მუდ მი ვი მეთ ვალ ყუ რე ო ბი სა და კონ ტრო ლის 
ქვეშ აღ მო ჩე ნილ მსხვერპლს ხში რად არ შე უძ ლია ტე ლე ფონ ზე ლა პა რა კიც კი, გა-
აქ ტი ურ და 112-ის აპ ლი კა ცი ის20 გა მო ყე ნე ბის მო წო დე ბა, რო მე ლიც გან გა შის ღი-
ლა კის დახ მა რე ბით, მო ძა ლა დის გან ფა რუ ლად პო ლი ცი ას თან და კავ ში რე ბის სა შუ-
ა ლე ბას იძ ლე ვა. სა ხელ მწი ფო ავ რცე ლებ და აპ ლი კა ცი ი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
წი ნა აღ მდეგ არ სე ბუ ლი სხვა მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცის, მათ შო რის SMS 
შე ტყო ბი ნე ბე ბით. კამ პა ნი ამ შე დე გი გა მო ი ღო: შსს-ს მო ნა ცე მე ბით, 15-დან 30 აპ-
რი ლის ჩათ ვლით, ჩუ მი გან გა შის ღი ლა კის მეშ ვე ო ბით პო ლი ცი ის გა მო ძა ხე ბის 11 
ფაქ ტი იყო, მა შინ რო ცა წი ნა სა მი თვის გან მავ ლო ბა ში ასე თი სულ 8 შემ თხვე ვა 
და ფიქ სირ და.21 აპ რი ლის მე ო რე ნა ხე ვარ ში, პირ ველ ნა ხე ვარ თან შე და რე ბით, ძა
ლა დო ბის ფაქ ტე ბის შე სა ხებ მი მარ თვი ა ნო ბი სა და გა მო ძი ე ბის და წყე ბის რა ო დე
ნო ბა 13%ით გა ი ზარ და, იმა ტებს 112-ზე შე სუ ლი შე ტყო ბი ნე ბე ბის რა ო დე ნო ბაც.22 
ეს რიცხ ვე ბი კარ გად აჩ ვე ნებს სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ე ბის და სა ხელ მწი ფოს გან 
მსხვერ პლის მხარ და ჭე რის მნიშ ვნე ლო ბას და წარ მოდ გე ნას ქმნის ძა ლა დო ბის რე-
ა ლურ მას შტა ბებ ზე. 

 

20 სერვისის შესახებ  http://112.gov.ge/index.php?m=150

21 შს მინისტრის მოადგილის განცხადება  https://bit.ly/3dVYOrT

22  შს მინისტრის მოადგილის განცხადება  https://bit.ly/2zIK40G
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2. სწრა ფი მოკ ვლე ვის აქ ტუ ა ლო ბა,  
მი ზა ნი და მე თო დო ლო გია 

ფონ დი „სო ხუ მის“ ფსი ქო ლოგ თან ქალ თა ფსი ქო ე მო ცი უ რი მდგო მა რე ო ბი სა და სტრე-
სის მარ თვის, ასე ვე ოჯახ ში კონ ფლიქ ტე ბის სა კი თხებ ზე მო მარ თვი ა ნო ბის კარ დი ნა-
ლურ მა ზრდამ გა ნა პი რო ბა სწრა ფი მოკ ვლე ვის ჩა ტა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, რა თა უფ-
რო დე ტა ლუ რად მომ ხდა რი ყო სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში COVID-19 პან დე მი ის გავ ლე ნის 
შეს წავ ლა და შე ფა სე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბა სა და მსხვერ პლთა მდგო მა რე ო ბა ზე. 

მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და 04.04.20-დან 04.05.20-მდე პე რი ოდ ში, ფონ დი „სო ხუ-
მის“ სა მიზ ნე 11 მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში (ქუ თა ი სი, წყალ ტუ ბო, თერ ჯო ლა, ხო ნი, სე ნა კი, 
ფო თი, ზუგ დი დი (კო კი, ხურ ჩა, შამ გო ნა, კა ხა თი), წა ლენ ჯი ხა (ფა ხუ ლა ნი, წყო უ ში), 
ლან ჩხუ თი, ოზურ გე თი, ქო ბუ ლე თი). დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ში, ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი-
უს მე თო დით გა მო ი კი თხა ორ გა ნი ზა ცი ის ბე ნე ფი ცი ა რი მსხვერ პლე ბი, ასე ვე - ქალ თა 
მხარ და ჭე რის ცენ ტრე ბის ბე ნე ფი ცი ა რე ბი, სერ ვი სე ბის მიმ წო დე ბე ლი სპე ცი ა ლის ტე ბი 
არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი დან და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. ჩა ტარ და 8 ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ-
ვი უ, 2 ონ ლა ინ შეხ ვედ რა ფო კუს -ჯგუ ფის ფორ მატ ში ფონ დი „სო ხუ მის“ ბე ნე ფი ცი არ 
ქა ლებ თან. სულ გა მო ი კი თხა 27 რეს პონ დენ ტი. ასე ვე შედ გა სა ტე ლე ფო ნი სა უ ბა რი 
რამ დე ნი მე სა კა რან ტი ნო ცენ ტრთან. შეზ ღუ დუ ლი დრო ი სა და რეს პონ დენ ტთა რა ო-
დე ნო ბის სიმ ცი რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტში წარ მოდ გე ნილ შე-
დე გებს არ აქვს პრე ტენ ზი ა, რომ სრულ ყო ფი ლად ასა ხავს ყვე ლა პრობ ლე მას. თუმ ცა 
ფონ დის ბე ნე ფი ცი ა რე ბის ცხოვ რე ბა ში გა მოკ ვე თი ლი გა მოწ ვე ვე ბის ანა ლი ზი, გარ კვე-
ულ წი ლად, წარ მოდ გე ნას ქმნის არ სე ბუ ლი სუ რა თი სა და სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ხებ. დო-
კუ მენ ტში ასე ვე წარ მოდ გე ნი ლია რე კო მენ და ცი ე ბი ძი რი თა დი აქ ტო რე ბის თვის. 
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3. შექ მნი ლი მდგო მა რე ო ბის გავ ლე ნა  
ოჯახ ში ძალ დო ბა სა და 
მსხვერპლ ქა ლებ ზე 

3.1. მსხვერპლ ქალ თა არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა 

წი ნამ დე ბა რე სწრა ფი მოკ ვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო კი თხულ მა უკ ლებ ლივ ყვე ლა რეს
პონ დენ ტმა და ა დას ტუ რა, რომ პან დე მი ის შე დე გად შექ მნილ მა ვი თა რე ბამ ქა ლე ბის 
მდგო მა რე ო ბა და ამ ძი მა. რო გორც ერ თმა რეს პონ დენ ტმა შე ა ჯა მა - 

„ყვე ლა ფერ მა ქა ლის ზურ გზე გა და ი რი ა. ქა ლებს დარ დი და ჯავ რი მო ე მა ტათ“ 
(ფო კუს ჯგუ ფი, გამ ყო ფი ხა ზის მიმ დე ბა რე სოფ ლე ბი, მო ნა წი ლე ორ სან ტი ი დან).

გა მო იკ ვე თა, რომ არა მხო ლოდ გამ წვავ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალ თა უკ
ვე არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი, არა მედ იზო ლა ცი ის პი რო ბებ ში, ოჯა ხის წევ რე ბის ერთ 
სივ რცე ში ხან გრძლივ მა გა მო კეტ ვამ ძა ლა დო ბა წარ მოშ ვა, ან პრო ვო ცი რე ბა გა უ კე თა 
მი სი გა მოვ ლე ნის დაჩ ქა რე ბას, იმ ოჯა ხებ შიც, სა დაც არ არ სე ბობ და, ან გა მოკ ვე თი ლი 
არ იყო. სახ ლი დან გას ვლა, მოძ რა ო ბა, სხვა ადა მი ა ნებ თან კონ ტაქ ტი ხში რად გან მუხ-
ტავ და სი ტუ ა ცი ას, შეზ ღუდ ვებ მა კი ეს შე საძ ლებ ლო ბა მოს პო -

„ი ყო ძა ლა დო ბა, თუმ ცა ვმუ შა ობ დით, სახ ლი დან გას ვლას ვა ხერ ხებ დით და 
ეს გა დაგ ვრთავ და ხოლ მე. ამ სი ტუ ა ცი ამ კი ჩე მი ცხოვ რე ბა რა დი კა ლუ რად 
გა ა უ ა რე სა, მუდ მივ ფსი ქო ლო გი ურ სტრესს და შე უ რაცხ ყო ფას ვი ტან, ხე ლით 
შე ხე ბაც ჩემს მე უღ ლეს უკ ვე ჩვე ვად ექ ცა. თუმ ცა თავს ვერ ვი ცავ, წა სას ვლე
ლი არ სად მაქვს... (ტი რის)“ (მსხვერ პლი, ქუ თა ი სი); 

„იმ ოჯა ხე ბი დან, რომ ლე ბიც იდე ა ლუ რი გვე გო ნა, სა ღა მოს საკ მა ოდ და ძა
ბუ ლი ხმე ბი გა მო დის. ჩა კე ტილ მა სივ რცემ უფ რო გა მო ავ ლი ნა ბევრ ოჯახ ში 
პრობ ლე მა“ (ფო კუს  ჯგუ ფი, მო ნა წი ლე ხო ნი დან). 

რიგ შემ თხვე ევ ბში, ძა ლა დო ბამ მი აღ წია ისეთ ნიშ ნულს, რო მელ საც ქა ლე ბი ვე ღარ 
ით მე ნენ -

„თუ აქამ დე წლე ბი ით მენ დნენ ძა ლა დო ბას, იმით აბა ლან სებ დნენ, რომ სახ ლში 
ორი ვე მხა რე ერ თად არ იმ ყო ფე ბო და, ამ სი ტუ ა ცი ა ში ყვე ლა ფე რი უა რე სო ბის
კენ წა ვი და და და შორ დნენ“ (ფო კუს ჯგუ ფი, მო ნა წი ლე ხო ნი დან).

გა უ ა რეს და იმ ქა ლე ბის მდგო მა რე ო ბაც კი, ვინც მა ნამ დე შეძ ლო მო ძა ლა დის გან თა ვის 
დაღ წე ვა. იზო ლა ცი ის, ქვე ყა ნა ში შექ მნი ლი ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა მო ბევ რი 
სა მუ შაო ად გი ლი და ი კარ გა მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში, სა დაც ძა ლა დო ბის გან თავ დაღ-
წე უ ლი ბევ რი ქა ლი მუ შა ობს. შე დე გად, ისი ნი იძუ ლე ბულ ნი გახ დნენ, დაბ რუ ნე ბოდ ნენ 
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მო ძა ლა დეს, რად გან ვე ღარ ახერ ხებ დნენ შვი ლე ბის გა მოკ ვე ბას და ბი ნის ქი რის გა-
დახ დას - 

„ჩე მი სოფ ლე ლი წა ვი და მო ძა ლა დე ქმრის გან, თბი ლის ში და ი წყო მუ შა ო ბა სტი
ლის ტად. ახ ლა ხან გა ვი გე, მო ძა ლა დეს შე რი გე ბი ა. სა ლო ნი და უ კე ტი ათ, სა დაც 
მუ შა ობ და თბი ლის ში, ბი ნის ქი რას ვერ იხ დი და თურ მე. გუ ლი დამ წყდა ძა ლი ან“ 
(ფო კუს ჯგუ ფი, გამ ყო ფი ხა ზის მიმ დე ბა რე სოფ ლე ბი, მო ნა წი ლე ორ სან ტი ი დან).

არ სე ბულ მა სი ტუ ა ცი ამ და აჩ ქა რა პო ტენ ცი უ რი მო ძა ლა დე ე ბის გა მოვ ლე ნა, რომ ლე-
ბიც არ სე ბულ შეზ ღუდ ვებს სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის თვის იყე ნე ბენ და მა ნი პუ ლი რე ბენ 
მსხვერ პლით -

„ბევ რი რამ ამო ტივ ტივ და. წი ნათ თუ თავს იკა ვებ დნენ, ახ ლა [სახ ლში ჩა კე ტი
ლებს] უკ ვე მი ე ცათ სა ბა ბი, და მო კი დე ბუ ლე ბა გა მო ავ ლი ნონ“ (ფონ დი „სო ხუ
მის“ ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრის მო ბი ლი ზა ტო რი).

იზო ლი რე ბულ მო ძა ლა დეს კონ ტრო ლის და მა ტე ბი თი სფე რო ე ბი გა უჩ ნდა, მა გა ლი თად, 
ოჯა ხუ რი საქ მე ე ბის კონ ტრო ლი -

 „ე კო ნო მი ას ვა კე თებ და ამა ზე ჩე მი ქმა რი მე ჩხუ ბე ბა. კა ცებ მა ასე იცი ან, რომ 
და აკ ლდეთ რა მე, ქალს და აბ რა ლე ბენ, ეკო ნო მი უ რად არ იხ მა რე ო. თუ ეკო ნო მი
უ რად იხ მა რე, ესეც არ მოს წონთ, კრუ ხი ვით დაჰ კან კა ლებ ყვე ლა ფერ სო“ (ფო
კუს ჯგუ ფი, გამ ყო ფი ხა ზის მიმ დე ბა რე სოფ ლე ბი, მო ნა წი ლე ფა ხუ ლა ნი დან);

„რად გან საქ მე არა ფე რი ჰქონ და, გა და ვი და ჩემს კონ ტროლ ზე. რად უნ და სუპს 
ამ დე ნი ბრინ ჯი  ვი თომ ჭკუ ას მა რი გებ და. პუ რის მო ზელ ვას და ვი წყებ დი და 
თავ ზე და მად გე ბო და, მა ნა ხე, რამ დე ნი ფქვი ლი ჩა ყა რე ო. ვე რა ფერს ვე უბ ნე
ბო დი. მე რე სა ში ნე ლი თა ვის ტკი ვი ლი ამი ვარ დე ბო და და სულ გა მა ყუ ჩე ბელს 
ვსვამ დი“ (მსხვერ პლი, ზუგ დი დი).

ოჯა ხებ ში შექ ნი ლი ზო გა დი და ძა ბუ ლო ბის გან მუხ ტვა, ფაქ ტობ რი ვად, ქალ ზე ძა ლა
დო ბით ხდე ბა, რო მე ლიც მრა ვალ მხრივ არის მსხვერ პლი - ქმრის, დე დამ თილ -მა მამ-
თი ლის, ძმის, შვი ლის და ა.შ. მხრი დან - 

„ბავ შვე ბი დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბის პრო ცეს ში არი ან და ეს ძა ლი ან აღი ზი ა
ნებს ჩემს მე უღ ლეს და მის დე დას. გან სა კუთ რე ბუ ლი პრე ტენ ზია არის ჩემს 
მი მართ, მუდ მი ვად ჩხუ ბო ბენ, მაძ ლე ვენ შე ნიშ ვნებს“ (მსხვერ პლი, ქუ თა ი სი).

გაჩ ნდა ძა ლა დო ბის და მა ტე ბი თი რის კე ბი, რად გან ქა ლა ქი დან სოფ ლად წა ვიდ ნენ ოჯა-
ხის წევ რე ბი და ერთ სივ რცე ში ბევ რმა ადა მი ან მა მო ი ყა რა თა ვი -

„თუ მა ნამ დე ცო ლი, ქმა რი და დე დამ თი ლი ცხოვ რობ და, ახ ლა ქა ლა ქი დან 
ვი ღაც ჩა მო ვი და და ბევ რი ოჯა ხი ცხოვ რობს ერ თად. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
იყო მო ზარ დებ ზე, 18 წლის გო გო ნა ზე დე დის მე გობ რის მხრი დან ძა ლა დო ბა“ 
(ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის (ძდექ ) წარ მო მად გე ნე ლი).

მსხვერ პლი ქა ლე ბი, ზოგ შემ თხვე ვა ში, მოკ ლე ბულ ნი არი ან მე გობ რულ, ახ ლობ ლურ 
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მხარ და ჭე რას, რა მაც და მა ტე ბით შექ მნა დეპ რე სი უ ლი ფო ნი. უტ რან სპორ ტო ბამ, მოძ-
რა ო ბის შეზ ღუდ ვამ, ამ მხრივ, დი დი რო ლი ითა მა შა. იმ შემ თხვე ვებ შიც კი, თუ გა-
და ად გი ლე ბის თვის ტე რი ტო რი უ ლი ბა რი ე რი არ არ სე ბობს, მსხვერ პლებს კა ტე გო რი-
უ ლად უკ რძა ლა ვენ სახ ლი დან გას ვლას, ახ ლობ ლე ბის მო ნა ხუ ლე ბას, იმ სა ბა ბით, რომ 
შე იძ ლე ბა „გზა ზე ვინ მე ვი რუ სი ა ნი გა და ე ყა როს“ (ფონ დი „სო ხუ მის“ ქალ თა მხარ და
ჭე რის ცენ ტრის მო ბი ლი ზა ტო რი). ასე ვე მსხვერ პლს შეზ ღუ დუ ლი აქვს სა ტე ლე ფო ნო 
კო მუ ნი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბაც. მცი რე სივ რცე ში მო ძა ლა დის მუდ მი ვი მეთ ვალ ყუ რე-
ო ბის პი რო ბებ ში გან მარ ტო ე ბა ვერ ხერ ხდე ბა - 

„ჩე მი ქმა რი ვერ იტანს, მე რომ ტე ლე ფო ნი მი ჭი რავს და მეც და ვა ნე ბე თა ვი, 
მო ვე რი დე უსი ა მოვ ნე ბას“ (მსხვერ პლი, კა ხა თი).

გა მო იკ ვე თა ქა ლებ ზე ეკო ნო მი კუ რი ძა ლა დო ბის ერ თგვა რი ტენ დენ ცი ა. არა ერთ შემ-
თხვე ვა ში, ქა ლებს ოჯა ხის წევ რე ბი უკ რძა ლა ვენ მუ შა ო ბას, ვი რუ სის სახ ლში მი ტა ნის 
ში შის მო მი ზე ზე ბით. ექიმ ქალს, რო მელ საც კო ვიდ ინ ფი ცი რე ბუ ლებ თან ჰქონ და შე ხე-
ბა, ქმარ მა ულ ტი მა ტუ მი წა უ ყე ნა - „ან პრო ფე სია - ან ოჯა ხი!“ სამ სა ხუ რის და ტო ვე-
ბა ზე უა რის შემ დეგ კი სახ ლი დან წას ვლა მოს თხო ვა. ასე თი უპა ტივ ცე მუ ლო ბა ქა ლის 
საქ მი ა ნო ბის მი მართ უცებ, რა საკ ვირ ვე ლი ა, არ გაჩ ნდე ბო და -

„ამ შემ თხვე ვამ დე ქმარს ნორ მა ლუ რი ადა მი ა ნის იმი ჯი ჰქონ და. უბ რა ლოდ, ამ 
სი ტუ ა ცი ამ ბევ რი და ფა რუ ლი და „შე ფუ თუ ლი“ პრობ ლე მა გა მო ა ჩი ნა“ (ფონ დი 
„სო ხუ მის“ ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრის მო ბი ლი ზა ტო რი); 

ფონ დი „სო ხუ მის“ ერ თ-ერთ ბე ნე ფი ცი არს, რო მე ლიც მა ღა ზი ის მე ნე ჯე რი ა, სამ სა ხუ-
რის გა მო, ქმრის გან მუდ მი ვი ჩხუ ბი სა და მუ ქა რის ატა ნა უწევ და - 

„რა მე არ მო ი ტა ნო თო რემ...“ ეკო ნო მი კურ და მო უ კი დებ ლო ბა ზე უა რის არ
თქმის შემ დეგ ქმარ მა ბავ შვი წა იყ ვა ნა სო ფელ ში  „ქა ლი დარ ჩა მარ ტო, ში შით 
შეპყ რო ბი ლი და ოჯა ხის წევ რე ბის და საყ ვა რე ლი შვი ლის მო ნატ რე ბით გა ნად
გუ რე ბუ ლი“ (ფონ დი „სო ხუ მის“ ფსი ქო ლო გი).

ინ ფი ცი რე ბის ში შის მო მი ზე ზე ბით, ხში რია ზე წო ლა და საქ მე ბულ ქა ლებ ზე, რომ მი ა
ტო ვონ სა მუ შა ო. ამ უკა ნას კნელ თა მი ერ სამ სა ხუ რის მო ტო ვე ბა ზე უა რი ზოგ ჯერ სა
ბა ბად გა მო ი ყე ნე ბა სახ ლი დან მის გა სა ძე ვებ ლად. სი ახ ლე არა ა, რომ სა კუ თა რი ოჯა ხი 
მხარს იშ ვი ა თად უჭერს მსხვერპლს და არ სთა ვა ზობს სა ცხოვ რე ბელს მშობ ლე ბის სახ-
ლში. ერ თ-ერთ მსხვერპლს ძმა და რძა ლი სთხოვ დნენ, მი ე ტო ვე ბი ნა სამ სა ხუ რი მა ღა-
ზი ა ში, ან წა სუ ლი ყო ცალ კე სა ცხოვ რებ ლად. მას სა ხავ დნენ საფ რთხედ და აი ძუ ლეს, 
შვილ თან ერ თად ქი რით გა და სუ ლი ყო. მსხვერ პლი, რო მელ საც დი დი დრო დას ჭირ და 
ქმრის გან გან ცდი ლი ძა ლა დო ბის შე დე გე ბის და საძ ლე ვად, ისევ მარ ტო აღ მოჩ ნდა - 

„ქალს წლე ბი დას ჭირ და მდგო მა რე ო ბი დან გა მო სას ვლე ლად და რო ცა უკ ვე 
მყა რად იდ გა მი წა ზე, აღ მოჩ ნდა მარ ტო, ძმი სა და რძლის მი ერ მი ყე ნე ბუ
ლი სას ტი კი ტკი ვი ლით. რა თქმა უნ და, მარ კეტ ში არ სე ბუ ლი ხელ ფა სით მას 
უჭირს ქი რი სა თან ხის და შვი ლის რჩე ნა“ (ფონ დი „სო ხუ მის“ ფსი ქო ლო გი).
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3.2. მი მარ თვი ა ნო ბის ნაკ ლე ბო ბა: 
მი ზე ზე ბი, გა მოწ ვე ვე ბი, მო ლო დი ნე ბი

პირ ველ ეტაპ ზე, მო ლო დი ნის მი უ ხე და ვად, ნაკ ლე ბი იყო მსხვერ პლთა მი მარ თვი ა-
ნო ბა. მსხვერ პლის მხრი დან მი მარ თვი ა ნო ბის და ბა ლი ნიშ ნუ ლი და ძა ლა დო ბის გა-
ნუ ცხა დებ ლო ბა ხშირ შემ თხვე ვა ში გან პი რო ბე ბუ ლია სო ცი ა ლუ რი და ცუ ლო ბის შეგ
რძნე ბის არარ სე ბო ბით და მხარ და ჭე რის არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მის მი მართ უნ დობ ლო
ბით. ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის გა მოვ ლე ნა ად რეც საკ მა ოდ რთუ ლი იყო მსხვერ პლე ბის 
გა და უწყ ვე ტე ლო ბის გა მო, თუმ ცა არ სე ბულ მა მდგო მა რე ო ბამ ეს ში ში და უნ დობ-
ლო ბა კი დევ უფ რო გა აძ ლი ე რა და გა ამ ძაფ რა. მხარ და ჭე რის მე ქა ნიზ მის მი მართ 
უნ დობ ლო ბა, პერ სპექ ტი ვის ბუნ დო ვა ნე ბა ისე დაც არ თუ ლებ და ქა ლე ბის გან ძა ლა-
დო ბას თან ბრძო ლას. თუმ ცა, თუ ად რე ქალს იმე დი ჰქონ და, რომ იპო ვი და სამ სა-
ხურს მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში, კრი ზი სის ფონ ზე, ამის მო ლო დი ნიც საგ რძნობ ლად 
შემ ცირ და - 

„პრობ ლე მა არ სე ბობ და ამ და ძა ბულ სი ტუ ა ცი ამ დეც, მსხვერპლს სულ ჰქონ და 
ში ში და მო უ კი დებ ლად არ სე ბო ბის და ახ ლა, მერ წმუ ნეთ, მე ტად არის გამ ძაფ
რე ბუ ლი“ (ფონ დი „სო ხუ მის“ ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრე ბის ასის ტენ ტი); 
„კარ გი დროც რომ იყო, მა ში ნაც უჭირ დათ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა და ახ ლა 
 მით უმე ტეს“ (ძდექ ის წარ მო მად გე ნე ლი).

კვლა ვაც პრობ ლე მად რჩე ბა ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა. გა მო იკ ვე თა, რომ დიდ როლს 
ას რუ ლებს სა ტე ლე ვი ზიო რგო ლე ბი, რად გან ეს ინ ფორ მა ცი ის მა ინც ყვე ლა ზე ხელ მი-
საწ ვდომ წყა როდ რჩე ბა რე გი ო ნებ ში -

„კარ გი ა, ამ დე ნი ინ ფორ მა ცია რომ მო დის. ვი ღაც ალ ბათ მა ინც და რე კავს. 
ვი ღა ცას იმე დი გა უჩ ნდე ბა, რომ ახ ლა არ სჭირ დე ბა, მაგ რამ, თუ გა უ ჭირ და, 
და რე კავს“ (ფო კუს ჯგუ ფი, გამ ყო ფი ხა ზის მიმ დე ბა რე სოფ ლე ბი, მო ნა წი ლე 
კო კი დან).

გა მო იკ ვე თა, რომ ძა ლა დო ბის მას შტა ბე ბის გა მოვ ლე ნას რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი აბ რკო-
ლებს. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, მსხვერ პლი მო ძა ლა დის გა მუდ მე ბუ ლი მეთ ვალ ყუ რე ო ბის, 
კონ ტრო ლის ქვე შა ა. მას არა თუ შე სა ბა მის უწყე ბებ თან, არა მედ ახ ლო ბელ ადა მი ა ნებ-
თა ნაც კი უჭირს კონ ტაქ ტი და სი მარ თლის თქმა თა ვის მდგო მა რე ო ბა ზე -

„ჩე მი დის შვი ლი მე უბ ნე ბო და, კარ გად ვა რო. მე რე გა ვი გე, თურ მე ტე ლე ფო
ნით ლა პა რაკს უკ რძა ლა ვენ, შე ნი ოჯა ხის ამ ბა ვი გა რეთ ნუ გა გაქ ვსო. რო ცა 
ტე ლე ფონ ზე ვინ მე ურე კავს, ყვე ლა ერ თად უს მენს“ (ფო კუს ჯგუ ფი, გამ ყო ფი 
ხა ზის მიმ დე ბა რე სოფ ლე ბი, მო ნა წი ლე ფა ხუ ლა ნი დან); 

„ი ყო რამ დე ნი მე შემ თხვე ვა, მე ზობ ლის დახ მა რე ბით დაგ ვი კავ შირ დნენ, რად
გან მო ძა ლა დის თვალ წინ ვე რა ნა ი რად ვერ შეძ ლებ დნენ და რეკ ვას“ (ძდექ ის 
წარ მო მად გე ნე ლი). 

მი მარ თვი ა ნო ბას ხელს უშ ლის ინ ტერ ნე ტის ხელ მი უწ ვდომ ლო ბა, ან მი სი მოხ მა რე ბის 
არ ცოდ ნა 
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„ჯერ კი დევ არ სე ბობს ად გი ლე ბი, სა დაც ინ ტერ ნე ტი სა ერ თოდ ხელ მი უწ ვდო
მე ლი ა, ან მე ტის მე ტად ძვი რია ად გი ლობ რი ვე ბის თვის“ (ფონ დი „სო ხუ მის“ 
ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრე ბის ასის ტენ ტი).

კი დევ ერ თი გა რე მო ე ბა, რაც აბ რკო ლებს ქალს, არის არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ა ში სა ხელ
მწი ფო სა და სა ზო გა დო ე ბის გან მხარ და ჭე რის ნაკ ლე ბი მო ლო დი ნი, გა კიცხ ვის ში ში. 
ქა ლე ბი ფიქ რო ბენ, რომ მა თი პრობ ლე მე ბი ამ ფონ ზე უმ ნიშ ვნე ლოა და სა ზო გა დო ე ბას 
ნაკ ლე ბად აწუ ხებს 

„ალ ბათ შე იძ ლე ბა ვინ მემ გამ კი ცხოს, რა დროს ძა ლა დო ბა ა, რო ცა ადა მი ა ნე ბი 
იღუ პე ბი ან პან დე მი ით და მსოფ ლიო ამო უც ნო ბი მტრის წი ნა აღ მდეგ იბ რძვის. 
ტე ლე ვი ზი ა ში ხში რად მეს მის, რომ გა ი ზარ და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სტა ტის ტი
კა, მაგ რამ, დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ სტა ტის ტი კა უფ რო მე ტად სა გან გა შო ა, 
ვიდ რე ვხე დავთ“ (მსხვერ პლი, ქუ თა ი სი).

მსხვერ პლე ბის უმე ტე სო ბა ფიქ რობს, რომ ამ პე რი ოდ ში მათ პრობ ლე მებ ზე ყუ რა დღე-
ბის გა მახ ვი ლე ბის თვის სა ზო გა დო ე ბა გა კი ცხავს - „ჩემ თვის ახ ლა არა ვის სცა ლი ა...“ 
ამ სიტყ ვე ბით მი მარ თა ვენ ფონ დი „სო ხუ მის“ ფსი ქო ლოგს და ურ ჩევ ნი ათ, ანო ნი მუ რად 
ისა უბ რონ. მსხვერ პლთა ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ფუძ ველს მოკ ლე ბუ ლი არ არის -

„ჩე მი აზ რით, შემ ცირ და მხარ და ჭე რა მსხვერ პლე ბი სათ ვის, მე ტად უფ რო ორი ენ
ტი რე ბუ ლია დღეს სა ზო გა დო ე ბა თა ვის სო ცი უმ ზე  ოჯახ ზე და სხვი სი პრობ ლე
მე ბის გა ზი ა რე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი არ არის“ (ფონ დი „სო ხუ მის“ ფსი ქო ლო გი); 

„მე ზობ ლე ბის რო ლი ძა ლი ან და ბა ლი ა, ეს მით ჩემ ნა ირ ოჯა ხებ ში არ სე ბუ ლი 
რე ა ლო ბა, თუმ ცა არ აჯავ რებთ. სა ზო გა დო ე ბა არ აც ნო ბი ე რებს თა ვის პა სუ
ხის მგებ ლო ბას ამ კუ თხით“ (მსხვერ პლი, ქუ თა ი სი). 

რეს პონ დენ ტთა ნა წი ლის თქმით კი - 

„ა და მი ა ნე ბი, ვი საც მა ნამ დეც ჰქონ დათ ემ პა თია  ახ ლაც იგი ვე აქვთ“ (ფონ დი 
„სო ხუ მის“ ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრის მო ბი ლი ზა ტო რი).

ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვა თა გა მოვ ლე ნის და მაბ რკო ლე ბე ლი ფაქ ტო რია პო ლი ცი ი სად მი 
უნ დობ ლო ბა და სა ხელ მწი ფოს გან სა ჭი რო მხარ და ჭე რის და დახ მა რე ბის მი ღე ბის მი
მართ სკეპ ტი ციზ მი. ქა ლებს არ სჯე რათ, რომ პო ლი ცი ის გა მო ძა ხე ბით მა თი პრობ ლე-
მა გა დაწყ დე ბა. პი რი ქით, ზო გი ერ თის აზ რით, მო ძა ლა დის და ჭე რით, შე საძ ლო ა, მა თი 
მდგო მა რე ო ბა კი დევ უფ რო გა უ ა რეს დეს -

„პო ლი ცი ის დახ მა რე ბას მე ვე რა ვის ვურ ჩევ დი, სა კუ თა რი შვი ლიც რომ იყოს. 
პო ლი ცი ის მი ერ და წყო ბი ლი ოჯა ხი რად ვარ გა! ადე ქი და წა მო დი, თუ არ და
გედ გო მე ბა, რა ღაც იქ ნე ბა. პო ლი ცია რას იზამს? და ი ჭერს შენს ქმარს და მე რე 
ცი ხე ში ამა ნა თე ბი უნ და უგ ზავ ნო. რას გავს ეს? ეს ოჯა ხი არა ა“ (ფო კუს ჯგუ
ფი, გამ ყო ფი ხა ზის მიმ დე ბა რე სოფ ლე ბი, მო ნა წი ლე ხურ ჩი დან);

„სამ სა ხურს ვერ იშო ვი, ბი ნას არა ვინ მოგ ცემს და მე ტი რა ში უნ და და გეხ მა
როს? და ი ჭერს ამ შენს ლოთ ან ეჭ ვი ან ქმარს და ისევ შუა გზა ზე დარ ჩე ბი“ 
(ფო კუს ჯგუ ფი, გამ ყო ფი ხა ზის მიმ დე ბა რე სოფ ლე ბი, მო ნა წი ლე ხურ ჩი დან).
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ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის გახ ში რე ბას და მსხვერ პლთა მდგო მა რე ო ბის დამ ძი მე ბას თა-
ვი დან ვე ელო და და ადას ტუ რებ და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი. დღეს არ სე ბუ ლი მო ნა-
ცე მე ბით, არა სამ თავ რო ბო ე ბის თვის მი მარ თვი ა ნო ბა თვალ ში სა ცე მა დაა გაზ რდი ლი და 
კი დევ მე ტის მო ლო დი ნი არ სე ბობს 

„გა ი ზარ და მო მარ თვი ა ნო ბა. ძი რი თა დად, ქა ლე ბი რე კა ვენ და ითხო ვენ დახ
მა რე ბას  უნ დათ, ვას წავ ლო გზე ბი, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა და რე გუ ლირ დეს 
მე უღ ლეს თან ურ თი ერ თო ბე ბი“ (ფონ დი „სო ხუ მის“ ფსი ქო ლო გი);

„არცერ თი პრო ცენ ტი არ არის იმის ალ ბა თო ბა, რომ ამ პე რი ოდ ში ძა ლა დო ბა 
შემ ცირ და, ან მსხვერ პლი არ გვყავს, პი რი ქით“ („მერ კუ რის“ ფსი ქო ლო გი);

„მო მარ თვი ა ნო ბის სხვა დრო ის მო ნა ცე მებს მნიშ ვნე ლოვ ნად გა და ვა ჭარ ბეთ“ 
(ძდექ ის წარ მო მად გე ნე ლი); 

„ქვე ყა ნა ში გაჩ ნდე ბა მსხვერ პლთა ახა ლი კა ტე გო რი ა, რო მელ საც პი რო ბი თად 
შე იძ ლე ბა პოს ტკო რო ნა სე უ ლი კა ტე გო რი აც და ვარ ქვათ. ამის სა ფუძ ველს იძ
ლე ვა ის ემო ცი უ რი ფო ნი, რო მე ლიც ოჯა ხე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში შე იქ მნა და 
რომ ლის მარ თვა ბევ რი წყვი ლის თვის საკ მა ოდ რთუ ლი აღ მოჩ ნდა“ („მერ კუ
რის“ ფსი ქო ლო გი).
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4. მსხვერ პლთა სა ჭი რო ე ბე ბი - რე ა გი რე ბა, 
სერ ვი სე ბი და მათ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა

მსხვერპლს, ძი რი თა დად, იგი ვე სა ჭი რო ე ბე ბი აქვს, რაც მა ნამ დე - და საქ მე ბა, ეკო-
ნო მი კუ რი მხარ და ჭე რა, სა ცხოვ რი სით უზ რუნ ველ ყო ფა, ფსი ქო ლო გი ურ დახ მა რე ბა ზე 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდა რე გი ო ნებ ში, ად გი ლობ რივ ბი უ ჯე ტებ ში მსხვერპლ ქალ თა 
სა ჭი რო ე ბე ბის უკეთ ასახ ვა, რე გი ო ნებ ში ინ ფორ მი რე ბის კამ პა ნი ის უფ რო ეფექ ტი ა ნად 
წარ მარ თვა, სოფ ლად ინ ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდა. ძა ლა ში რჩე ბა სა
ხელ მწი ფოს გან მსხვერ პლთა და მო უ კი დებ ლად არ სე ბო ბის თვის სა ჭი რო პროგ რა მე ბის 
და ნერ გვის მო თხოვ ნა.

ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნილ დახ მა რე ბის პროგ რა მებ ში არ არის გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ა ში მსხვერ პლი/ პო ტენ ცი უ რი მსხვერ პლი ქა ლე ბის, მარ
ტო ხე ლა დე დე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბი. აუ ცი ლე ბე ლი ა, ამ ჯგუ ფის ინ ტე-
რე სე ბი ადეკ ვა ტუ რად იყოს წარ მოდ გე ნი ლი სა ხელ მწი ფოს სო ცი ალ ურ-ე კო ნო მი კუ რი 
დახ მა რე ბის პა კე ტებ ში - 

„ჩვე ნი ქა ლე ბის გან ხში რად მეს მის ეს პრობ ლე მა, რომ სა ხელ მწი ფოს დახ
მა რე ბა ში არა სო დეს არ არის გა მოკ ვე თი ლი მსხვერ პლი ქა ლე ბის ან მარ ტო
ხე ლა დე დე ბის კა ტე გო რი ა. არა ნა ი რი დახ მა რე ბის პა კე ტი მათ თვის ცალ კე 
არ არ სე ბობს“ (ფონ დი „სო ხუ მის“ ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრის მო ბი ლი
ზა ტო რი).

პან დე მი ი სას, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მას შტა ბი სა და მსხვერ პლი ქა ლე ბის რე ა ლუ რი რა ო-
დე ნო ბა არ არის გა მოვ ლე ნი ლი და სა ჭი როა სა ხელ მწი ფოს პრო აქ ტი უ ლი მუ შა ო ბა. ამი-
სათ ვის, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, გა აქ ტი ურ დეს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის, ქალ თა მი მართ 
ძა ლა დო ბი სა და ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ის 
რო ლი და მი სი კო ორ დი ნა ცია შე სა ბა მი სი ექ სპერ ტი ზის მქო ნე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა-
დო ე ბას თან. გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია რე გი ო ნულ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი
ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის, მა თი ცოდ ნის გა ზი ა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა, რად გან ისი ნი 
უშუ ა ლოდ მუ შა ო ბენ ისეთ რე გი ო ნებ ში, სოფ ლებ ში, სა დაც სა ხელ მწი ფო სერ ვი სე ბი და 
მხარ და ჭე რა ხელ მი უწ ვდო მე ლია და ფლო ბენ ინ ფორ მა ცი ას ოჯახ ში ძა ლა დო ბი სა და 
მსხვერ პლე ბის /სა ვა რა უ დო მსხვერ პლე ბის შე სა ხებ. მა თი ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის 
ადეკ ვა ტუ რად გა მო ყე ნე ბა და ეხ მა რე ბა სა ხელ მწი ფოს, უკეთ შე ას რუ ლოს თა ვი სი რო-
ლი და გა ა უმ ჯო ბე სოს და ზა რა ლე ბუ ლი ქა ლე ბის მხარ და ჭე რა. 

არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის ზო გა დი შე ფა სე ბით, თა ვი დან ქვე ყა ნა მზად არ აღ მოჩ ნდა 
პან დე მი ით შექ მნი ლი გა მოწ ვე ვე ბის თვის. შემ დეგ ეტაპ ზე შე და რე ბით გა აქ ტი ურ და მუ
შა ო ბა. სა ხელ მწი ფომ და ი წყო კამ პა ნია ინ ფორ მა ცი ის გა სავ რცე ლებ ლად, მათ შო რის: 
ბუკ ლე ტე ბის, ცხე ლი ხა ზის ნომ რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა, სმს შე ტყო-
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ბი ნე ბე ბი ტე ლე ფონ ზე და ა.შ. ასე ვე და ა ნონ სდა სა აფ თი ა ქო ქსე ლებ ში, მა ღა ზი ებ სა და 
სა კა რან ტი ნო სივ რცე ში ინ ფორ მა ცი ის გან თავ სე ბა. ჩვენ მი ერ მო ნი ტო რინ გის ფარ-
გლებ ში გა და მოწ მე ბულ ობი ექ ტებ ში (აფ თი ა ქები, მა ღა ზი ე ბი, სა კა რან ტი ნო სივ რცე ე-
ბი) მსგავ სი ინ ფორ მა ცია არ არის -

„ერთ კვი რა ზე მე ტი უკ ვე გა ვი და და მე არ მომ ხვედ რია თვალ ში ეს სა ინ ფორ
მა ციო ბა ნე რე ბი“ („წა მე ბის მსხვერ პლთა ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი და სა მე დი ცი ნო 
რე ა ბი ლი ტა ცი ის სა ქარ თვე ლოს ცენ ტრი  GCRT“ის ფსი ქო ლო გი). 

კა რან ტი ნის რე ჟი მის სა წყის ეტაპ ზე სა ხელ მწი ფოს გა უ ჭირ და სწრა ფი რე ა გი რე ბა და 
სერ ვი სე ბის ახალ რე ა ლო ბა ზე გა და წყო ბა. დაბ რკოლ და გა დაყ ვა ნა თავ შე სა ფარ ში, რო-
ცა მსხვერ პლე ბი რე კავ დნენ, ეუბ ნე ბოდ ნენ: „სა კა რან ტი ნე პრობ ლე მა ა“ - 

„შემ დეგ და ლაგ და ყვე ლა ფე რი. ერ თი სარ თუ ლით ზე მოთ გა ა კე თეს სა კა რან
ტი ნო სივ რცე, შე სა ბა მი სი დრო ის გას ვლის შემ დეგ, ჩა მოჰ ყავ დათ ქვე მოთ“ 
(ძდექ ის წარ მო მად გე ნე ლი). 

მსხვერ პლი სათ ვის არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის ნა წი ლი გა და ვი და დის ტან ცი ურ რე ჟიმ ში მუ-
შა ო ბა ზე. ამ პი რო ბებ ში გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს ინ ტერ ნეტ თან შეზ ღუ დუ ლი წვდო მა 
მსხვერ პლთა დი დი ნა წი ლი სათ ვის - 

„ბე ნე ფი ცი ა რე ბის უმ რავ ლე სო ბას არ აქვს ინ ტერ ნეტ თან წვდო მა იმ დო ზით, 
რომ ჩა ერ თონ შეხ ვედ რებ ში. ვცდი ლობთ, ამ შემ თხვე ვა ში ტე ლე ფო ნით კო
მუ ნი კა ცი ის მე თო დი გა მო ვი ყე ნოთ. ამ პი რო ბებ ში ეს მაქ სი მუ მი ა, რი სი გა კე
თე ბაც შეგ ვიძ ლია დის ტან ცი უ რად“ (ფონ დი „სო ხუ მის“ ქალ თა მხარ და ჭე რის 
ცენ ტრე ბის ასის ტენ ტი). 

სა ხელ მწი ფოს მი ერ შექ მნი ლი 112ის აპ ლი კა ცია და დე ბი თად შე ფას და, თუმ ცა არა სამ-
თავ რო ბო სექ ტო რის აზ რით, მხო ლოდ მას ზე დაყ რდნო ბა არ შე იძ ლე ბა, რად გან ბევრ 
ქალს არ მი უწ ვდე ბა ხე ლი სმარ ტფონ სა და ინ ტერ ნეტ ზე, ან არ შე უძ ლია მი სი გა მო ყე-
ნე ბა, მათ შო რის, ასა კო ვან მსხვერ პლებს -

„ბო ლომ დე გა მარ თლე ბუ ლი არ იყო აპ ლი კა ცი ა ზე და მის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე სა
უ ბა რი. ჩვენ თან ისე თი ოჯა ხე ბი ცხოვ რობს, არ არის ისე თი სი ტუ ა ცი ა, ინ ტერ
ნე ტით ისარ გებ ლოს, გად მო წე როს აპ ლი კა ცია და შე ვი დეს, სა ჭი რო ე ბი სა მებრ 
მო იხ მა როს“ (ძდექ ის წარ მო მად გე ნე ლი). 

პრობ ლე მუ რია სოც მუ შაკ თა ჩარ თუ ლო ბა და რე ა გი რე ბაც, ეს პრობ ლე მა იყო ად რეც 
და უფ რო გა მო იკ ვე თა ამ პი რო ბებ ში -

„მო დუნ დნენ და სო ცი ა ლურ მუ შა კებს ძა ლი ან გა უ ჭირ დათ ამ შემ თხვე ვებ ზე მუ შა ო ბა 
და ახ ლა მით უმე ტეს სა ერ თოდ გვერ დზე აქვთ გა და დე ბუ ლი, თან ცალ კე, ოჯახ ში ძა
ლა დო ბის პრობ ლე მა ზე მო მუ შა ვე სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბი დღემ დე არ გვყავს“ (ძდექ ის 
წარ მო მად გე ნე ლი).

არა და, მათ მე ტად სა სარ გებ ლო რო ლის შეს რუ ლე ბა შე უძ ლი ათ. სოც მუ შა კებს აქვთ 
მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის, ძა ლა დო ბის რის კ-ჯგუ ფე ბის მო ნა ცე მე ბი და შე უძ ლი ათ არა 



16

მხო ლოდ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტის და მსხვერ პლის პრო აქ ტი უ ლად გა მოვ ლე ნა, 
არა მედ პრე ვენ ცი ის კუ თხით და დე ბი თი რო ლის შეს რუ ლე ბა. მა თი ჩა რე ვა, პო ლი ცი ის-
გან გან სხვა ვე ბით, ნაკ ლებ და სა ბუ თე ბას სა ჭი რო ებს, ამი ტომ სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის 
მე ტი ჩარ თუ ლო ბა ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბო და -

„მათ ნამ დვი ლად შე უძ ლი ათ, აწარ მო ონ მო ნი ტო რინ გი, შე ას რუ ლონ ვი ზი ტი 
თუ სა ტე ლე ფო ნო კავ ში რი. და ეს ერ თერ თი ბერ კე ტი იქ ნე ბა, რომ ძა ლა დო ბის 
პრობ ლე მა, შემ თხვე ვა უფ რო ხი ლუ ლი გახ დეს, მსხვერ პლმა უფ რო და ცუ ლად 
იგ რძნოს თა ვი“ (GCRTის ფსი ქო ლო გი). 

პო ლი ცი ის რე ა გი რე ბის მხრივ აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ შეძ ლე ბის დაგ ვა რად სწრა ფი ა, მაგ-
რამ ნაკ ლე ბი ენ თუ ზი აზ მით ხა სი ათ დე ბა. თუმ ცა, არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის ჩა რე ვის 
შე დე გად, რე ა გი რე ბა უფ რო ადეკ ვა ტუ რი ხდე ბა -

„ფიქ რო ბენ თით ქოს, ამა ზე დრო ის და კარ გვა არ უნ დათ, ეს ში ნა გა ნი ემო ცია 
მა ინც მო დი ო და. „რა დროს ეგ არის“, ეს ტერ მი ნე ბი ჰქონ დათ. თუმ ცა ბო ლომ
დე მა ინც კარ გად მიყ ვნენ სა კუ თარ ვალ დე ბუ ლე ბებს“ (ძდექ ის წარ მო მად გე
ნე ლი). 

ასე ვე რეს პონ დენ ტებ მა ხა ზი გა უს ვეს პო ლი ცი ის მი ერ ანო ნი მუ რო ბის დაც ვის მნიშ
ვნე ლო ბას, რაც, სამ წუ ხა როდ, ირ ღვე ვა და ცნო ბი ლი ხდე ბა, ვინ და რე კა, ვინ გა ნა ცხა-
და ძა ლა დო ბის ფაქ ტის შე სა ხებ -

„ეს გარ კვე ულ საფ რთხეს უქ მნის გან მცხა დე ბელს. ისე დაც ფსი ქო ლო გი უ რი 
წნე ხი ა, ყვე ლას თა ვი სი გა სა ჭი რი აქვს ამ რთულ პე რი ოდ ში“ (GCRTის ფსი ქო
ლო გი). 

რეს პონ დენ ტთა თქმით, სა თა ნა დოდ არ არის გა მო ყე ნე ბუ ლი უბ ნის რწმუ ნე ბუ ლე ბის 
რე სურ სი. ამ უკა ნას კნელთ აქვთ ინ ფორ მა ცია პრობ ლე მურ ოჯა ხებ ზე და შე უძ ლი ათ, 
თუნ დაც მო ძა ლა დეს თან გა სა უბ რე ბით, ხე ლი შე უ წყონ პრე ვენ ცი ას. ამ მი მარ თუ ლე-
ბით გა აქ ტი უ რე ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა. 

თვით მმარ თვე ლო ბე ბის მი ერ რე ა გი რე ბის მხრივ გა მო იკ ვე თა, რომ ზო გი ერ თი მუ ნი ცი
პა ლი ტე ტი და ეხ მა რა მათ თან რე გის ტრი რე ბულ მსხვერ პლებს სა სურ სა თო პრო დუქ ტე
ბით, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ქა ლე ბის თვის. თუმ ცა მა თი რე სურ სე ბი ჯე როვ ნად არ 
არის გა მო ყე ნე ბუ ლი. ნე ბის მი ერ მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, ად მი ნის ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში 
მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის კარ გა დაა ცნო ბი ლი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მი სა 
და მსხვერ პლე ბის შე სა ხებ. მათ გან შე იძ ლე ბა ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბა და ამ ოჯა ხებ-
თან და კავ ში რე ბა, რაც, სამ წუ ხა როდ, არ ხდე ბა -

„ზო გან სა სა ცი ლოდ და სა ქი ლი კოდ მი აჩ ნი ათ ეს თე მა. წარ მოდ გე ნაც არ აქვთ 
თვით მმარ თვე ლო ბის ვალ დე ბუ ლე ბებ ზე ამ კუ თხით“ (ფონ დი „სო ხუ მის“ ქალ
თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრის მო ბი ლი ზა ტო რი). 

წარ მოქ მნილ გა მოწ ვე ვებ ზე რე ა გი რე ბის მხრივ არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რი უფ რო მოქ
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ნი ლი აღ მოჩ ნდა. ერ თი მხრივ, მათ უკეთ ასა ხეს ძა ლა დო ბის გაზ რდი ლი მას შტა ბი, 
მე ო რე მხრივ, მო ლო დი ნის რე ჟიმ ში ყოფ ნის ნაც ვლად, პრო აქ ტი უ ლად შე ე ცად ნენ 
მსხვერ პლის მხარ და ჭე რას. ასე ვე არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბას თან ადაპ ტა ცი ის თვის, სერ-
ვი სე ბი მაქ სი მა ლუ რად მო არ გეს ბე ნე ფი ცი ა რე ბის ინ ტე რე სებს, თუმ ცა გა მოწ ვე ვე ბი 
მა ინც არ სე ბობს -

„მაქ სი მა ლუ რად ვი ყე ნებთ ტე ლე კო მუ ნი კა ცი ას და, შე საძ ლებ ლო ბის შემ თხვე
ვა ში  ინ ტერ ნეტ სივ რცე საც. ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვა ა, რომ ნაკ ლე ბად ხერ ხდე ბა 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კონ სულ ტა ცი ა, რად გა ნაც მსხვერ პლი არის ჩა კე ტილ სივ
რცე ში“ (ფონ დი „სო ხუ მის“ ქალ თა მხარ და ჭე რის ცენ ტრე ბის ასის ტენ ტი). 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა გან საზ ღვრეს რის კჯგუ ფე ბი და თა ვად და უ კავ შირ
დნენ, ცდი ლო ბენ მა თი მდგო მა რე ო ბის გარ კვე ვას. ასე ვე მათ, უცხო ე თის გა მოც დი ლე-
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შექ მნეს და მა ტე ბი თი, უსაფ რთხო შე ტყო ბი ნე ბის შე საძ ლებ ლო-
ბა მსხვერ პლე ბი სათ ვის -

„თუ პირ და პირ ლა პა რაკს ვერ ახერ ხებს, შე მოვ ლი თი გზე ბით ვცდი ლობთ, 
გა ვარ კვი ოთ, რო გო რია ქა ლის გან წყო ბა და ფსი ქო ე მო ცი უ რი მდგო მა რე ო ბა“ 
(GCRTის ფსი ქო ლო გი); 

„ჩვენ შევ ქმე ნით კო დუ რი სიტყ ვა. მი ვა წო დეთ ინ ფორ მა ცი ა, რომ თუ ვერ ახერ
ხე ბენ დაგ ვი რე კონ, ან მოგ ვწე რონ, რად გან ყვე ლას ტე ლე ფო ნი კონ ტროლ დე
ბა, უნ და მოგ ვწე რონ კო დუ რი სიტყ ვა. 22 დღეა მხო ლოდ გა სუ ლი და უკ ვე 4 
შემ თხვე ვა გა მო ვავ ლი ნეთ“ (ძდექ ის წარ მო მად გე ნე ლი). 



18

 
დას კვნა და რე კო მენ და ცი ე ბი

წი ნამ დე ბა რე მოკ ვლე ვით გა მოვ ლე ნი ლი სუ რა თი ადას ტუ რებს, რომ COVID 19ის გავ
ლე ნა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის მდგო მა რე ო ბა სა და სერ ვი სე ბი სად
მი ხელ მი საწ ვდო მო ბა ზე მკვეთ რად უარ ყო ფი თია და მრა ვალ მხრივ და ამ ძი მა მა თი 
მდგო მა რე ო ბა, ასე ვე და მა ტე ბით ბევ რი ქა ლი აქ ცია ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლად. 
აუ ცი ლე ბე ლი ა, სა ხელ მწი ფომ თა ვი სი და მო კი დე ბუ ლე ბით აგ რძნო ბი ნოს მსხვერპლს, 
რომ, შექ მნი ლი მდგო მა რე ო ბის მი უ ხე და ვად, მი სი პრობ ლე მე ბი არ არის მე ო რე ხა რის-
ხო ვა ნი ან უმ ნიშ ვნე ლო და ასე ვე აჩ ვე ნოს მო ძა ლა დეს, რომ, მი უ ხე და ვად ყვე ლაფ რი სა, 
არ დარ ჩე ბა და უს ჯე ლი. მო ძა ლა დემ უნ და იცო დეს, რომ ყუ რა დღე ბით აკ ვირ დე ბი ან. 
ეს შე იძ ლე ბა იყოს მის თვის შე მა კა ვე ბე ლი ფაქ ტო რი -

„არ სე ბულ ვი თა რე ბა ში გან სა კუთ რე ბით სა ჭი როა მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რა. 
ყვე ლა ზე მთა ვა რი არის ერ თი ჟეს ტი  „ნუ გე ში ნი ა, შენს გვერ დით ვარ!“ იმე
დი, რომ შე იძ ლე ბა, და ცუ ლი იყოს მო ძა ლა დის გან“ (ფონ დი „სო ხუ მის“ ქალ თა 
მხარ და ჭე რის ცენ ტრის მო ბი ლი ზა ტო რი). 

არა ორ დი ნა ლუ რი მდგო მა რე ო ბით შექ მნი ლი გა მოწ ვე ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ჭი-
როდ მიგ ვაჩ ნია შემ დე გი რე კო მენ და ცი ე ბის შე თა ვა ზე ბა:

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას:

	სა ჭი რო ა, სა ხელ მწი ფომ პრო აქ ტი უ ლად იმოქ მე დოს და გა მოკ ვე თოს კრი ზი სუ-
ლი ოჯა ხე ბი, მი ა წო დოს მათ ინ ფორ მა ცია და შეს თა ვა ზოს შე სა ბა მი სი სერ ვი სე-
ბი;

	სა ჭი როა თვით მმარ თვე ლო ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბის გა აქ ტი უ რე ბა მსხვერ პლი 
ქა ლე ბის გა მო სავ ლე ნად და მათ თვის სა ჭი რო დახ მა რე ბის კო ორ დი ნი რე ბუ ლად 
გა სა წე ვად; 

	სა ჭი რო ა, სა ხელ მწი ფომ სო ცი ალ ურ-ე კო ნო მი კუ რი დახ მა რე ბის პა კე ტის შე მუ-
შა ვე ბი სას გა მოკ ვე თოს და გა ით ვა ლის წი ნოს მსხვერ პლი/ სა ვა რა უ დო მსხვერ-
პლი ქა ლე ბის, მარ ტო ხე ლა დე დე ბის ინ ტე რე სე ბი, რად გან კრი ზი სის შე დე გად 
ისი ნი გან სა კუთ რე ბუ ლი რის კის ქვეშ არი ან; 

	აუ ცი ლე ბე ლი ა, სა ხელ მწი ფომ გა ა აქ ტი უ როს თა ნამ შრომ ლო ბა არა სამ თავ რო ბო 
სექ ტორ თან, გან სა კუთ რე ბით, რე გი ო ნებ ში მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, მათ 
შო რის, უწყე ბა თა შო რი სი კო მი სი ის ფორ მატ ში, რა თა უკეთ გა მო ავ ლი ნოს და 
უპა სუ ხოს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მხრივ მზარდ გა მოწ ვე ვებს;
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	სა ჭი როა ინ ფორ მა ცი ის გა სავ რცე ლებ ლად უფ რო აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა, მათ შო-
რის, სა ტე ლე ვი ზიო მე დი ის, ასე ვე რე გი ო ნის მო სახ ლე ო ბი სათ ვის ხელ მი საწ ვდო-
მი სხვა სა შუ ა ლე ბე ბის (მა ღა ზი ებ სა და სხვა ად გი ლებ ში პლა კა ტე ბის გაკ ვრა და 
ა.შ.) გა მო ყე ნე ბით;

	აუ ცი ლე ბე ლია სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის თვის ინ ტერ ნეტ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
გაზ რდა, ამის სა ჭი რო ე ბა ცალ სა ხად წარ მო ა ჩი ნა შექ მნილ მა ვი თა რე ბამ;

	აუ ცი ლე ბე ლი ა, გა ი ზარ დოს ფსი ქო ლო გი უ რი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა, 
გან სა კუთ რე ბით, რე გი ო ნებ ში; არ სე ბუ ლი მწვა ვე დე ფი ცი ტის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, მა გა ლი თად, შე საძ ლე ბე ლი ა, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის და პან დე მი ის გავ ლე-
ნის შე სა ხებ კვა ლი ფი ცი უ რი ფსი ქო ლო გის სა უბ რე ბის ტე ლე ვი ზი ით შე თა ვა ზე ბა 
(მსგავ სად, ტე ლეს კო ლი სა), რად გან ეს ყვე ლა ზე ხელ მი საწ ვდო მი სა შუ ა ლე ბაა 
სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის თვის ხმის მი საწ ვდე ნად;

	სა ჭი რო ა, სა ხელ მწი ფოს რე ა გი რე ბის სა მიზ ნე გახ დეს მო ძა ლა დე და გა აქ ტი ურ-
დეს მას თან პრე ვენ ცი უ ლი ფსი ქო ლო გი უ რი მუ შა ო ბა;

	აუ ცი ლე ბე ლია სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის სპე ცი ა ლი ზე ბა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა-
კი თხებ ზე და მა თი რო ლის გა აქ ტი უ რე ბა მსხვერ პლთა მხარ და სა ჭე რად, გან სა-
კუთ რე ბით, რის კ-ჯგუფ ში შე მა ვა ლი ოჯა ხე ბის მო ნი ტო რინ გის და პრე ვენ ცი უ-
ლი მუ შა ო ბის მიზ ნით; 

	აუ ცი ლე ბე ლია მუ შა ო ბის გაგ რძე ლე ბა პო ლი ცი ელ თა გენ დე რუ ლი მგრძნო ბე-
ლო ბის ასა მაღ ლებ ლად, პან დე მი ით შექ მნი ლი გენ დე რუ ლი ძა ლა დო ბის მო მე ტე-
ბუ ლი რის კის შე სა ხებ მა თი სა თა ნა დოდ ინ ფორ მი რე ბა; ასე ვე ძა ლა დო ბის შემ-
თხვე ვის შე ტყო ბი ნე ბის დროს, გან მცხა დებ ლის ანო ნი მუ რო ბის გა რან ტი რე ბა;

	მნიშ ვნე ლო ვა ნია მო სახ ლე ო ბას თან კი დევ უფ რო აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა, რად გან 
იზო ლა ცი ის პი რო ბებ ში, მსხვერ პლის და უც ვე ლო ბის პი რო ბებ ში, წა ხა ლის დეს 
ძა ლა დო ბის გა მოვ ლე ნა ში სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა;

	სა ჭი რო ა, სა ხელ მწი ფომ, შემ ზღუ და ვი ზო მე ბის გა უქ მე ბის შემ დე გაც, აქ ტი უ-
რად გა აგ რძე ლოს მსხვერ პლთა და სახ მა რებ ლად მუ შა ო ბა, რად გან შე დე გე ბი 
გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში უფ რო მწვა ვედ იჩენს თავს.

ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას:

	აუ ცი ლე ბე ლია, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მი სა და მსხვერ პლთა მდგო მა რე ო-
ბის გამ წვა ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის გა ფარ თო ე ბა და 
ქალ თა სა ჭი რო ე ბე ბის ად გი ლობ რივ ბი უ ჯეტ ში უკეთ ასახ ვა;

	სა ჭი როა სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა სა და მო სახ ლე ო ბამ დე 
მი ტა ნა ში უფ რო აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ო ბა; 
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	სა ჭი როა მსხვერ პლთა გა მო სავ ლე ნად პრო აქ ტი ულ მუ შა ო ბა ში ჩარ თვა, რაც 
მო სახ ლე ო ბას თან სი ახ ლო ვის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს ცენ ტრა-
ლურ ხე ლი სუფ ლე ბა ზე უკეთ შე უძ ლი ათ. ამი სათ ვის შე საძ ლე ბე ლია ად მი ნის-
ტრა ცი ულ ერ თე უ ლებ ში მე რის წარ მო მად გენ ლე ბის რე სურ სის გა მო ყე ნე ბა და 
მათ თვის უშუ ა ლო ინ სტრუქ ცი ე ბის მი ცე მა პირ ვე ლა დი და დრო უ ლი ჩა რე ვის-
თვის.

არა სამ თავ რო ბო სექ ტორს:

	სა სურ ვე ლი ა, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა შეძ ლონ და მა ტე ბი თი რე სურ-
სე ბის მო ბი ლი ზე ბა და შე სა ბა მი სი სპე ცი ა ლის ტე ბის გა დამ ზა დე ბა, მი მარ თვი ა-
ნო ბის მო სა ლოდ ნე ლი ზრდის გა მო, მათ შო რის პოს ტი ზო ლა ცი ურ პი რო ბებ ში;

	სა სურ ვე ლია მსხვერ პლებ თან მუ შა ო ბი სა და ძა ლა დო ბის გა მოვ ლე ნის პრო აქ ტი-
უ ლი რე ჟი მის შე ნარ ჩუ ნე ბა და გაგ რძე ლე ბა;

	სა ჭი როა სა ხელ მწი ფო და ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებ თან 
მუ შა ო ბის გა აქ ტი უ რე ბა პოს ტი ზო ლა ცი ურ პე რი ოდ ში, მსხვერ პლთა უკეთ და-
სახ მა რებ ლად.



კულ ტუ რულ -ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ფონ დი „სო ხუ მი“

მო ნი ტო რინ გის დო კუ მენ ტზე მუ შა ობ და

ფონ დი „სო ხუ მის“ თბი ლი სის წარ მო მად გენ ლო ბა:
ლე ლა ხათ რი ძე

ეკა ტე რი ნე გა მა ხა რია

მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბა ზე მუ შა ობ და

ქუ თა ი სის სა თაო ოფი სის 
მო ნი ტო რინ გის ჯგუ ფი:

ემა კამ კი ა, ხა თუ ნა გო გუ ა, 
თეა გო ლე თი ა ნი, გუ რან და გვან ცე ლა ძე

რე დაქ ტო რი  ლა ლი შენ გე ლია

დამკაბადონებელი   ლია კოსტავა

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ქ. ქუ თა ი სი, მგა ლობ ლიშ ვი ლის ქ. 6

ქ. თბი ლი სი, ა. მიც კე ვი ჩის ქ. #29 ბ, სა ო ფი სე ფარ თი #2

womansukhumi@gmail.com
fundsukhumitbilisi@gmail.com  

www.fsokhumi.ge

www.facebook.com/fsokhumi/ 
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