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ქალთამონაწილეობასაზოგადოებრივდა

პოლიტიკურცხოვრებასადაეკონომიკურსაქმიანობაში-

არსებულიბარიერებიდაშესაძლებლობები

ეკა ტე რი ნე გა მა ხა რია

ქალთაფონდი„სოხუმის“

თბილისისწარმომადგენლობისხელმძღვანელი

შესავალი

ქვეყნისდემოკრატიისერთ-ერთსაზომსგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესშიქალთა
მონაწილეობადამათიუფლებებისდაცვისხარისხიწარმოადგენს.მიუხედავადიმი-
სა,რომსაქართველომ,საერთაშორისოვალდებულებათაშესაბამისად,პოლიტიკური
თუსაკანონმდებლორეფორმებისგატარებისგზითარაერთიმნიშვნელოვანინაბიჯი
გადადგა გენდერულითანასწორობის,  პოლიტიკურ, საზოგადოებრივთუ ეკონომი-
კურცხოვრებაშიქალთახელმისაწვდომობისხელშესაწყობად,ქალთაარსებითიმო-
ნაწილეობისუზრუნველყოფა,რაცმათიჩართულობისშედეგადპოლიტიკაზედასა-
ზოგადოებრივკეთილდღეობაზეზეგავლენისმოხდენასდაარსებულიპრობლემების
აღმოფხვრასგულისხმობს,საქართველოშიკვლავუდიდესგამოწვევადრჩება.

საპარლამენტთაშორისოგაერთიანების2022წლისივლისისმონაცემებით,საქართვე-
ლო185ქვეყნიდან123-ეადგილზეაეროვნულპარლამენტებშიქალებისწარმომადგენ-
ლობისთვალსაზრისით.1გლობალურიგენდერულიუთანასწორობის2021წლისანგა-
რიშისთანახმად,156ქვეყნიდანსაქართველო49-ეადგილსიკავებს.იგივეანგარიშით,
ქალებისპოლიტიკურიმონაწილეობისმიხედვითმე-60ადგილზეა,ხოლოეკონომიკურ
საქმიანობაში შესაძლებლობებისთვალსაზრისით-64-ეადგილზე.2 საქართველოში
ხელისუფლებისაღმასრულებელდასაკანონმდებლოშტოშიგენდერულიგანაწილება
კვლავსაკმაოდარათანაბარია.საქართველოსმთავრობაში12მინისტრსშორისმხო-
ლოდორიაქალი(8%).32020წლისსაარჩევნორეფორმისშედეგად,გენდერულიკვო-
ტების შემოღებამგარკვეულწილადგააუმჯობესა საკანონმდებლოორგანოში ქალე-
ბისკომპოზიცია,როგორცეროვნულ,ისემუნიციპალურდონეზე.2020წელსსაქარ-

1 საპარლამენტთაშორისო გაერთიანება (Inter-Parliamentary Union), 2022, 
ხელმისაწვდომია (ინგლისურ ენაზე) https://data.ipu.org/women-ranking?month=7&year=2022 

2 გენდერული უთანასწორობის ყოველწლიური ანგარიში, 2021, მსოფლიო ეკონომიკური ფო-
რუმი, ხელმისაწვდომია, გვ. ხელმისაწვდომია 197 https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf
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თველოსპარლამენტშიქალიპარლამენტარებისრაოდენობამ19,3%-მდეიმატა2016
წელთან(14,8%)შედარებით,4ხოლოადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებში
ქალებისრაოდენობამ2010წელთან(11.1%)შედარებითორჯერგაიზარდადა23,74%
შეადგინა.NDI-სანგარიშისთანახმად,პროპორციულისისტემითარჩეულიკანდიდა-
ტების31,4%ქალია.სავალდებულოგენდერულიკვოტებისგანხორციელებისხარჯზე
მიღწეულიგარკვეულიპროგრესისმიუხედავად,პროპორციულისიებისმიღმაქალთა
რაოდენობასაკმაოდმცირეა.ახალარჩეული64მერიდანმხოლოდ3არისქალი(4,7%),
ხოლო664მაჟორიტარისაკრებულოსწევრიდან-45(6,8%).5

გარდაამისა,საზოგადოებაშიკვლავღრმადააგამჯდარისტერეოტიპულიშეხედულე-
ბებიდა კულტურულიდამოკიდებულებები ქალისროლზე საზოგადოებრივთუ პო-
ლიტიკურ ცხოვრებაში, რაც მნიშვნელოვნად განაპირობებს ქალის მდგომარეობა-
სადაპოზიციასცხოვრებისსხვადასხვაეტაპზე.მაგალითად,ბიჭებისდაგოგონების
აღზრდის სხვადასხვა მოდელი, გენდერულადსტერეოტიპული მოლოდინები ქალისა
დამამაკაცისმიმართ,ოჯახშისაქმისარათანაბარიგანაწილებაგავლენასახდენსქა-
ლისჩართულობისდამონაწილეობისხარისხზესაჯაროსივრცეში.საოჯახოსაქმეები,
რაცუმეტესწილადქალისპასუხისმგებლობადმიიჩნევა(ბავშვებისაღზრდა,დალაგე-
ბა,საჭმლისმზადებადაოჯახისწევრებისმოვლა)ქალებსმამაკაცებზეუფროხში-
რადუწევთარჩევანისგაკეთებაკარიერასადაოჯახსშორის,რაცუარყოფითგავ-
ლენასახდენსსაზოგადოებრივასპარეზზემათიჩართულობისხარისხზე.ამასთანა-
ვე,ისფაქტი,რომქალებიუფროხშირადარიანგენდერულიძალადობისმსხვერპლნი
ოჯახში,სამუშაოადგილებსათუსაზოგადოებაში,არამარტოავიწროვებსდაჩაგრავს
ქალებს,არამედუქრობსმათგანვითარებისსურვილს,ამცირებსამბიციებს,კონკუ-
რენტუნარიანობასადაპროდუქტიულობას.

ქალთა არსებითი მონაწილეობა საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში არა
მარტოდემოკრატიულისახელმწიფოსმშენებლობისდასოციალურისამართლიანო-
ბისუზრუნველყოფისმნიშვნელოვანიფაქტორია,ისსაზოგადოებრივიკეთილდღეო-
ბისადაგანვითარებისგანმსაზღვრელწინაპირობასწარმოადგენს.ქალებს,მათიგენ-
დერულიროლებიდანდაგამოცდილებიდანგამომდინარე,რიგისაკითხებისმიმართ
განსხვავებულიხედვადამიდგომააქვთ.ქალებიმეტყურადღებასამახვილებენისეთ
საკითხზე,როგორიცააქალთამიმართძალადობა,მისაღმოსაფხვრელადგასატარე-
ბელიაუცილებელიპრევენციულიზომებიდამასზერეაგირებისგზები.კარგადესმით

4 ქალი და კაცი საქართველოში, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2021,  
გვ 117, ხელმისაწვდომია https://www.geostat.ge/media/41854/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9
A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98-%E1
%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94
%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98_2021.pdf 

5 არჩევნების შეფასების გრძელვადიანი მცირე ზომის მისია საქართველოს 2021 წლის 
ადგილობრივი თვით  მმა რთველობის არჩევნები, არჩევნების შეფასების ანგარიში 1 სექტემბერი 
- 5 ნოემბერი, 2021, NDI, ხელმი საწვდომია https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Georgia%20
2021%20Limited%20Long%20Term%20Election%20Assessment%20Mission%20Report%20GEO_0.pdf  
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მარტოხელადედებისპრობლემები,ქალთაეკონომიკურიგაძლიერებისაუცილებლო-
ბადაისწინაღობები,რაცმათაფერხებთარსებულიეკონომიკურიპროგრამებისადმი
ხელმისაწვდომობაში.ქალებიგრძნობენმათირგვლივარსებულიეკოლოგიური,ასევე
ინფრასტრუქტურული პრობლემების მათცხოვრებაზე ნეგატიურ გავლენას. ყველა
აღნიშნულსაკითხსმკაფიოგენდერულიგანზომილებააქვსდამათიმოგვარებამოი-
თხოვსქალთაუპირობოჩართულობასდამათიხედვისინტეგრირებასსაკანონმდებ-
ლოსაქმიანობაში,ეროვნული,ადგილობრივითუსაერთაშორისოპოლიტიკისშემუშა-
ვებაში.

წინამდებარედოკუმენტიწარმოადგენსქალთაფონდის„სოხუმის“მიერUSAID-ისსა-
აგენტოსმიერმხარდაჭერილიპროექტის„განხეთქილებისდაძლევა-ხალხთაშორისი
ინიციატივები კონფლიქტის მოსაგვარებლად“ფარგლებში, ექვს სამიზნე მუნიციპა-
ლიტეტშიჩატარებულიკვლევისკონსოლიდირებულმონაცემთა ანგარიშს,რომელ-
შიცასახულიასაზოგადოებისდამოკიდებულებაქალთამონაწილეობისმიმართპოლი-
ტიკურდასაზოგადოებრივცხოვრებასადაეკონომიკურსაქმიანობაში.

კვლევისძირითადმიზანსწარმოადგენდასაზოგადოებისსხვადასხვაჯგუფისდამო-
კიდებულებების შესწავლა ქალის მონაწილეობის მიმართ,როგორცპოლიტიკურდა
საზოგადოებრივცხოვრებაში, ასევე ეკონომიკურ საქმიანობაში. ყურადღება გამახ-
ვილდა საზოგადოებაში გაბატონებულ შეხედულებებსა და სტერეოტიპებზე ქალის
როლისდამდგომარეობისშესახებ,ასევე,ქალისარსებითიმონაწილეობისშემაფერ-
ხებელბარიერებსადახელისშემწყობფაქტორებზე.

კვლევის შედეგად გამოვლენილი მიგნებები და მათზე დაყრდნობით შემუშავებული
რეკომენდაციებისაფუძვლადდაედებაროგორცფონდი„სოხუმის“წარმომადგენელ-
თა,ასევეექვსსამიზნემუნიციპალიტეტშიადგილობრივთემებშიმცხოვრებიქალიდა
ახალგაზრდალიდერებისმიერგანსახორციელებულადვოკატირებისკამპანიას.
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ნაწილიI.კვლევისმეთოდოლოგიადა
დემოგრაფიულიმონაცემები

მეთოდოლოგია:მონაცემთაშეგროვებისპროცესშიმონაწილეობდაფონდი„სოხუმის“
მიერგადამზადებულიექვსისამიზნემუნიციპალიტეტისადგილობრივითემის90ქალი
დაახალგაზრდალიდერი.

კვლევაჩატარდარაოდენობრივიდათვისებრივიმეთოდებისგამოყენებით.

რაოდენობრივი კვლევისთვის შემუშავდა კითხვარი/ანკეტა, რომელიც, ძირითადად,
შედგებოდადახურულიშეკითხვებისგან.ანკეტირებაგანხორციელდაონლაინფორ-
მატით,რომლისდროსაცგამოიკითხა965რესპონდენტი.

თვისებრივიკვლევისფარგლებშიგამოყენებულიქნაფოკუსურიჯგუფურიდისკუსი-
ისტექნიკადაჩაღრმავებულიინდივიდუალურიინტერვიუ,წინასწარშემუშავებული
სტრუქტურირებულიკითხვარი.საერთოჯამშიჩატარდა24ფოკუს-ჯგუფიდა24ჩაღ-
რმავებულიინტერვიუ,რომელშიც,ძირითადად,ჩაერთნენადგილობრივითვითმმარ-
თველობისდა არასამთავრობოორგანიზაციების  წარმომადგენლები, პროფესიული
ჯგუფები,სხვადასხვასფეროსექსპერტები.

თვისებრივკვლევაშისაერთოჯამშიმონაწილეობამიიღო151ადამიანმა,რომელთა-
გან124იყოქალი,ხოლო27-კაცი.მთლიანობაშიკვლევამმოიცვა1116ადამიანი:706
ქალიდა410კაცი,მათშორის:დევნილები,ადგილობრივები,სოციალურადდაუცველი
დაშშმპირები, მრავალშვილიანიდამარტოხელადედები, პედაგოგები, ექიმები, მე-
წარმეები,თემისლიდერები,სტუდენტები,პენსიონერები,ახალგაზრდები,ადგილობ-
რივიექსპერტებიდასაზოგადოებისსხვაჯგუფები.

კვლევამმოიცვადასავლეთსაქართველოს2რეგიონის-იმერეთისდასამეგრელოს
ექვსი  - ქუთაისის (გამოკითხულთა საერთო რაოდენობიდან - 16,2%), წყალტუბოს
(16,9%),ხონის(15,5%),ზუგდიდის(18,8%),სენაკის(16,6%),წალენჯიხის(16,1%)-მუ-
ნიციპალიტეტებისმოსახლეობა.რესპონდენტთაშერჩევამოხდაგანსხვავებულისო-
ციალურ-დემოგრაფიული მახასიათებლების გათვალისწინებით, რაც მონაცემების
განზოგადებისსაშუალებასიძლევა.

კვლევაჩატარდა2021წლისდეკემბერი-2022წლისიანვრისგანმავლობაში.

კვლევისსოციალურ-დემოგრაფიულიმახასიათებლები:
სქესი:რესპონდენტთაუმრავლესობას(582პირი)-60,3%-სქალებიწარმოადგენდნენ,
ხოლო39,7%-ს(383პირი)–კაცები.
ასაკი: ანკეტირებისგზითგამოკითხულთაასაკობრივიზღვარიმერყეობდა18წლი-
დან65წლისზევით,რომელთაგანუმრავლესობა-34,3%-18-30წლამდეასაკისიყო;
33%-31-45წლამდე;18.3%-45-65წლამდე,8,3%-56-54წლამდედაშედარებითმცი-
რენაწილს,კერძოდკი6.1%-ს65წელსგადაცილებულიქალებიწარმოადგენდნენ.
გამოკითხულთა59,6%ადგილობრივიმოსახლეობაა,ხოლო35,5%-დევნილი.აქვეაღ-
სანიშნავია,რომზუგდიდისდაწალენჯიხისმუნიციპალიტეტებშიგამოკითხულიადგი-
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ლობრივიმოსახლეობისდიდინაწილიკონფლიქტისგამყოფიზოლისმიმდებარესოფ-
ლებში6მცხოვრებიქალებიდაკაცებიიყვნენ,რაცრესპონდენტთასაერთორაოდენო-
ბისდაახლოებითმესამედსშეადგენს.

ოჯახური მდგომარეობა:რესპონდენტების ნახევარზე ოდნავ მეტი დაოჯახებუ-
ლია-56.3%,დაუოჯახებელია28,2%,განქორწინებული-5.9%,ქვრივი-5.7%,არა-
რეგისტრირებულქორწინებაშიიმყოფება2,1%.

განათლება:გამოკითხულთანახევარზემეტიუმაღლესიგანათლებისმქონეა-53,4%,
საშუალოგანათლებააქვს23,2%რესპონდენტს,პროფესიულიგანათლება-17.5%-ს,
ხოლოარასრულისაშუალო-5.9%-ს.

დასაქმება:რესპონდენტთაშორისშედარებითმეტიხვედრითიწილიაქვსდასაქმე-
ბულებს-55,1%,უმუშევარია19.2%,სტუდენტი-10.4%,დიასახლისი-9.2%,ხოლო
პენსიონერი-6,1%.

ნა წი ლი II. ქა ლის მო ნა წი ლე ო ბა სა ზო გა დო ებ რივ და  
პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში

2.1. ქა ლი სა და მა მა კა ცის რო ლი ოჯახ ში და  

სა ზო გა დო ე ბა ში - სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი

ოჯახსადასაზოგადოებაშიქალისადამამაკაცისროლისმიმართსაზოგადოებისდა-
მოკიდებულებასმნიშვნელოვნადგანსაზღვრავსმოსახლეობაშიმყარადდამკვიდრე-
ბულიდაგაბატონებულისტერეოტიპები,რომლებიცმკაფიოდმიჯნავენ ქალისადა
მამაკაცისპოზიციასოჯახშიდანათლადმიუთითებენმამაკაცისუპირატესობასქალ-
თანმიმართებაშისაყოფაცხოვრებოპასუხისმგებლობისგანაწილების,ოჯახისფინან-
სურკეთილდღეობაზეზრუნვისდაგადაწყვეტილებისმიღებისსადავეებთანპოზიცი-
ონირებისთვალსაზრისით.

რაოდენობრივიმონაცემებისთანახმად,ქალებისძირითადფუნქციადსახლსადაოჯახ-
ზეზრუნვა(შემთხვევათა78,9%),შვილებისაღზრდა(შემთხვევათა66%),სახლისდალა-
გებადასაჭმლისმომზადება(შემთხვევათა30,9%)განიხილება.მაშინ.როცასაოჯახო
ფინანსებისგანკარგვის(15,6%),საკუთარიდასაოჯახოსაჭიროებისათვისფულისგა-
მომუშავების(26,4%)დასაზოგადოებრივდაგადაწყვეტილებისმიღებისსადავეებთან
წამყვანიპოზიციისდაკავებისფუნქციას(21,6%)გაცილებითნაკლებადაკისრებენ.აქ-
ვენიშანდობლივია,რომსაკმაოდმაღალიწილიერგოპასუხს:„ქალმაუნდაისწავლოს
კარიერულიგანვითარებისთვის“(შემთხვევათა42,7%),რასაცუმეტესწილადრესპონ-
დენტთა18-30წლამდეასაკისწარმომადგენლებიუსვამდნენხაზს(58,6%).

6  წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში გამოიკითხა შემდეგი სოფლების მცხოვრებლები: პალური, 
ფახულანი, წყოუში და ლია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში: ხურჩა, ორსანტია, კოკი, ანაკლია, 
დიდი ნეძი, ცაიში და ორული.   
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განსხვავებითქალისროლისგან,საპირისპიროპროპორციულობითგანაწილდამამა-
კაცისროლიოჯახსადასაზოგადოებაში.გარდასახლსადაოჯახზეზრუნვისვალდე-
ბულებისა,რაც გამოკითხულთა მიერ ქალისა და მამაკაცის მეტნაკლებადთანაბარ
ფუნქციადგანიხილება(შემთხვევათა67,6%),საზოგადოებამაინცმკაფიოდდომინან-
ტურროლსდავალდებულებასაკუთვნებსმამაკაცსფულისგამომუშავებაზე(66,8%)
დაოჯახშიფინანსურირესურსებისგანკარგვაზე(37,6%).მაშინ,როცასაყოფაცხოვ-
რებოდასაოჯახოსაქმიანობას-სადილისმზადება,დალაგება-პრაქტიკულადარგა-
ნიხილავსმამაკაცისფუნქციად.საგულისხმოა,რომრესპონდენტთაისმცირენაწილი,
რომელიცსაჭმლისმზადებასდადალაგებასმამაკაცისფუნქციადმიიჩნევს(გამოკი-
თხულთა4,4%),უპირატესად18-30-მდედა31-45მდეასაკისკაცებიარიან(42გამო-
კითხულიდან-27კაცია),რაცმიუთითებსახალგაზრდადასაშუალოასაკისთაობაში,
ტრადიციულიგენდერულისტერეოტიპებისმსხვრევისგარკვეულტენდენციაზე,გან-
საკუთრებითკაცებში. საგულისხმოა,რომსაზოგადოებაშვილებისაღზრდისპასუ-
ხისმგებლობასმამაკაცსქალებზეორჯერნაკლებადაკისრებს(შემთხვევათა37,6%).
მამაკაცებთანშესამჩნევადმაღალიამაჩვენებელი - „გარესაფრთხეებისგანოჯახის
დაცვა(შემთხვევათა47.1%),როცაქალსამფუნქციასგამოკითხულთამხოლოდ8,8%
უჩენს(დეტალურადიხილეთდიაგრამა#1და#2).

დიაგრამა#1

როგორიაქალისროლიოჯახშიდასაზოგადოებაში
(არაუმეტეს3პასუხისა)

ა)ზრუნვასახლსადაოჯახზე

ბ)სახლისდაცვაგარე
საფრთხეებისგან

გ)სადილი,ლაგება

დ)ქმრისმორჩილება(ანოჯახის
წევრების,მშობლების)

ე)საოჯახოფინანსებისგანკარგვა

ვ)სწავლაკარიერული
განვითარებისათვის

ზ)შვილებისაღზრდა

თ)ფულისგამომუშავება
საკუთარიდასაოჯახო

საჭიროებისათვის
ი)წამყვანიპოზიციები

საზოგადოებაშიან
გადაწყვეტილებისმიღების

დონეზე
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დიაგრამა#2

როგორიამამაკაცისროლიოჯახშიდასაზოგადოებაში
(არაუმეტეს3პასუხისა)

თვისებრივი კვლევის მონაცემები ამყარებს საზოგადოებაში არსებულ გენდერულ
სტერეოტიპებს ქალისადა მამაკაცისროლის შესახებ,რომელშიც იკვეთება ქალებ-
თანშედარებითოჯახშიმამაკაცისდომინანტურიროლისდაქალის„ორმაგიშრომის“
ნორმადაღქმა-„მამაკაციოჯახისხერხემალია“,„მამაკაციშემომტანია“,ხოლოქა-
ლისპირველადიფუნქცია„ბავშვებისაღზრდადაოჯახზეზრუნვაა“.მიუხედავადიმი-
სა,რომკვლევაშიმონაწილეკაცებიუშვებენქალისსაზოგადოებრივასპარეზზეგას-
ვლას,მაინცმიიჩნევენ,რომესარუნდააზარალებდესოჯახს-„ქალიშესაძლებელია,
დადიოდესსამსახურში,დატვირთულიიყოსსაზოგადოებრივისაქმეებით,მაგრამმხო-
ლოდიმშემთხვევაში,თუისთანაბრადგაართმევსთავსსაშინაოდასაზოგადოებრივ
საქმიანობას“-(მამაკაცებისჯგუფთანჩატარებულიფოკუს-ჯგუფი,ზუგდიდისმუნი-
ციპალიტეტი),რადგან„ქალიუნდაიყოსსწორედაცრომსამზარეულოში,თუძალი-
ანჭკვიანია,საზოგადოებაშიც,მაგრამმაინცუფროსამზარეულოში“(მ.ა.,მამაკაცი,
45წლის,ხონისმუნიციპალიტეტი),წინააღმდეგშემთხვევაში,„გამოდის,რომკაცებმა
უნდაგააკეთონ„ქალისსაკეთებელი“დამერემათი[მამაკაცების]უფლებებიიქნება
დასაცავი?!“(მამაკაცებისჯგუფურიდისკუსია,სენაკი).ფოკუს-ჯგუფისდისკუსიაში
მონაწილექალებიმიიჩნევენ,რომ„საზოგადოებაქალსუფრომეტვალდებულებებსა
დაპასუხისმგებლობებსაკისრებს,ხოლომამაკაცსმეტუფლებებსანიჭებს“,რაცმათი
აზრით,არასამართლიანიადააუცილებლადუნდაშეიცვალოს.

დისკუსიისასხაზიგაესვა„განათლების“გავლენასსტერეოტიპულშეხედულებებზე.

ა)ზრუნვასახლსადაოჯახზე

ბ)სახლისდაცვაგარესაფრთხეებისგან

გ)სადილი,ლაგება

დ)ქმრისმორჩილება
(ანოჯახისწევრების,მშობლების)

ე)საოჯახოფინანსებისგანკარგვა

ვ)სწავლაკარიერულიგანვითარებისათვის

ზ)შვილებისაღზრდა

თ)ფულისგამომუშავებასაკუთარიდა
საოჯახოსაჭიროებისათვის

ი)წამყვანიპოზიციებისაზოგადოებაშიან
გადაწყვეტილებისმიღებისდონეზე
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რესპონდენტთანაწილიხაზსუსვამდა,რომგანათლებაყოველთვისარგულისხმობს
სტერეოტიპებისგან თავისუფლებას, რადგან - „რეალიზებული ქალბატონებიც ხში-
რად აჟღერებენ პოზიციას,რომ „მამაკაცისგადაწყვეტილებაუპირატესია“,თუმცა
ამავედროსხაზსუსვამდნენ,რომეს,ძირითადად,ძველითაობისქალებისმენტალი-
ტეტისთვისარისდამახასიათებელი.

თვისებრივკვლევაშინათლადგამოიკვეთაახალგაზრდათაობისგენდერულისტერე-
ოტიპებისგანგანთავისუფლებისტენდენცია-„პრაქტიკაშიბევრიმინახავს,თუნდაც
ჩემსმიერჩატარებულტრენინგებზე,რომახალგაზრდათაობისდიდინაწილი,რო-
მელსაცმიღებულიაქვსსამოქალაქოგანათლებაანგავლილიაქვსტრენინგები,საგ-
რძნობლადიცვლიანმიდგომებს...ისინიხვდებიან,რომსხვისიგავლენითკიარა,მა-
გალითად,რაცმამასუნდა,არამედსაკუთარისურვილისდანებისმიხედვითუნდა
მოიქცნენ“ (სამოქალაქო საზოგადოებისორგანიზაციის წარმომადგენელი, აქტივის-
ტი,42წლის,მამაკაცი,ზუგდიდი);„პატარაასაკისვარ [21წლის],დამოუკიდებლად
ვცხოვრობდამაშინ,როცამარტოცხოვრობ,საზოგადოებისთვისჭორაობისობიექტი
ხდები,რადგანმიაჩნიათ,რომოჯახთანუნდაცხოვრობდექალი.ქალიროდესაცაქტი-
ურია,რაღაცასაკეთებს,ჩემთვისესჩვეულებრივია...ვფიქრობ,ჩვენსხელშიაჩვენი
მომავალი,განურჩევლადსქესისა“(ლ.მ.,ქალი,რეპეტიტორი,21წლის,დევნილიგა-
ლიდან,ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი).

დისკუსიისას გამოიკვეთა, რომ მკვეთრად განსხვავდება გენდერული როლების მი-
მართსაზოგადოებისდამოკიდებულებასოფელშიდაქალაქში.რესპონდენტებიხაზს
უსვამდნენ,რომ,გარდაიმისა,რომქალაქშიქალსსაკუთარითავისრეალიზებისმეტი
შესაძლებლობააქვს,ქალაქშიცხოვრებათავადმოითხოვსმისგანაქტიურობას,რაც,
თავის მხრივ, ბუნებრივად განაპირობებს მის გაძლიერებას და, გარკვეულწილად,
ტრადიციულიგენდერულისტერეოტიპებისგანგათავისუფლებას,დროისათუროლე-
ბისთანაბარგადანაწილებასდამართვას-„ქალაქშიქალისმდგომარეობამკვეთრად
განსხვავებულიასოფლისგან...ქალაქშიახალგაზრდებმათუარიმუშავესმთელიდღე,
საკუთარითავისანოჯახისრჩენაშეუძლებელია...ხშირადშეხვდებიოჯახებს,სადაც
გარკვეულდრომდემუშაობსქალი,იმისშემდეგკაციდათუშვილებიჰყავთ,დროდა
მოვალეობებიგანაწილებულიაქვთ...სოფლებშიკიკვლავმძლავრიამენტალიტეტი,
რომ„კაცმაშვილსროგორუნდამოუაროს,ესქალისმოვალეობაა“(მ.პ.,პედაგოგი,
დევნილი,წალენჯიხისმუნიციპალიტეტი).

მიუხედავადიმისა,რომგენდერულისტერეოტიპებიჯერკიდევ არსებობს,რაოდე-
ნობრივკვლევაშიდებულებებისშეფასებებმაგამოკვეთესქალისადამამაკაცისთვის
დადგენილიროლებისგადახედვისმზაობა.აბსოლუტურიუმრავლესობა(83,4%)ეთან-
ხმებადებულებას,რომ-„ქალებსუნდაჰქონდეთსიტყვისუფლებაოჯახსადასაზო-
გადოებაშიმნიშვნელოვანგადაწყვეტილებებზე“(83,4);„ქალებმაოჯახშიფინანსური
საკითხებითანაბარპირობებშიუნდაგანიხილონ“–80%,„ქალიდამამაკაცითანაბ-
რადუნდა მონაწილეობდნენ საოჯახო საქმეებში (სახლსა და შვილებზე ზრუნვა)“ -
81,7%;დებულებას„დაქორწინებულქალსშეუძლიააირჩიოსსახლისგარეთმუშაობა
ქმრისთანხმობისგარეშე“-ეთანხმებასრულად47.5%,ნაწილობრივ-28%,ხოლოარ
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ეთანხმება19,7%.საგულისხმოა,რომდებულებას„ცოლ-ქმარსშორისკონფლიქტის
ანუთანხმოებისშემთხვევაში,საბოლოოგადამწყვეტისიტყვაქმარზეა“-ეთანხმება
გამოკითხულთა23,9%,არეთანხმება43,9%.

2.2. ქალ თა ჩარ თუ ლო ბა სა ზო გა დო ებ რივ და პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა ჩართულობის გაზრდის მიმართ
თვისებრივიკვლევისმონაწილეთააზრებიგაიყო.

ერთინაწილი(ძირითადად,ქალები)აღნიშნავს,რომქალებისჩართულობასაზოგადო-
ებრივდაპოლიტიკურცხოვრებაშიძალზემნიშვნელოვანიასაზოგადოებრივიკეთილ-
დღეობისადაგანვითარებისთვის,არსებულისაჭიროებებისუკეთესადგანსაზღვრი-
სადამათზერეაგირებისთვის,რადგანქალსაქვსგანსხვავებულიხედვაპრობლემის
მიმართ და განსხვავებულად გრძნობს არსებული პრობლემების ზეგავლენას საკუ-
თარცხოვრებაზე-„ქალთაჩართულობისგაზრდასაზოგადოებრივდაპოლიტიკურ
ცხოვრებაშიმნიშვნელოვანიკიარა,აუცილებელია.ყველაძლიერდაგანვითარებულ
ქვეყანაშიქალთაჩართულობაპოლიტიკაში,სხვადასხვამნიშვნელოვანთანამდებობა-
ზე,ელჩებისპოზიციაზემაღალია,რადგანქალისგაძლიერებაავტომატურადქვეყნის
გაძლიერებისდაბევრისოციალურიპრობლემისმოგვარებისწინაპირობაცაა“ (მ.გ.,
ქალი,49წლის,დიასახლისი,წყალტუბო).

„ქალებსუფროკარგადესმითარსებულიპრობლემებიდაგანსხვავებულადგრძნობენ
ამ პრობლემების ზეგავლენას საკუთარცხოვრებაზე. მაგ., კაცს შეიძლება იმდენად
არაწუხებდეს,რომქალსოჯახშიარაქვსწყალი,რადგანისარრეცხავსსარეცხსდა
ჭურჭელს,არალაგებსსახლს“-(ტ.ს.,ქალი,29წლის,მეწარმე,სოფელიწყოუში,წა-
ლენჯიხისმუნიციპალიტეტი).

დისკუსიისდროსხაზიგაესვაისეთთვისებებს,რომლებიცქალებისსაზოგადოებრივდა
პოლიტიკურცხოვრებაშიწარმატებისხელშემწყობფაქტორადაცშეიძლებაგანიხილე-
ბოდეს-„ქალებინაკლებადაგრესიულები,მშვიდობისმოყვარეებიარიანდაკონფლიქ-
ტისმოგვარებას,ძირითადად,მოლაპარაკებითცდილობენ“(ფოკუს-ჯგუფი,ხონი).

რესპონდენტთამეორენაწილი,მიუხედავადიმისა,რომაღიარებსქალისალღოსდა
პოტენციალსპოლიტიკურასპარეზზე,მასმაინც„ქალისსაქმედ“არმიიჩნევსდაარ
ემეტებაქალიპოლიტიკისთვის-„მემომწონსქალებიპოლიტიკაში,არავიზენაკლები
ინტელექტიაქვთ,მინდათუარა,რომდედაანმეუღლეიყოსპოლიტიკაში,არმინდა,
რადგანმირჩევნია,რომჩემიოჯახისქალბატონიიყოსმშვიდგარემოშიდაარდაუ-
პირისპირდესარავის“(ბ.ბ.,მამაკაცი,35წლის,საკრებულოსწევრი,დევნილი,ხონის
მუნიციპალიტეტი).

მესამენაწილი(ძირითადად,მამაკაცები)მკაფიოდგამოხატავსჰორიზონტალურიგენ-
დერულისეგრეგაციისმიდგომებსდამიჯნავს„ქალურ“და„მამაკაცის“პროფესიებს
დამიიჩნევს,რომქალებისადგილიუფროგანათლებაში,ჯანდაცვასადასოციალურ
მომსახურებაშია.
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ზოგიერთმა მამაკაცმა გამოთქვა მოსაზრება,რომ გადაწყვეტილების მიმღებ პოზი-
ციებზე ქალთა მონაწილეობა აუცილებელია, თუმცა აღნიშნული უნდა მოხდეს არა
კვოტირების,არამედთავადქალებისმხრიდანმეტიაქტიურობისგზით-„საქართვე-
ლოსკანონმდებლობამდაარეგულირაქალთამონაწილეობაპოლიტიკაში,მათშორის
თვითმმართველობის არჩევითორგანოშიდა პარლამენტში. კვოტირებაა შემოსული
კანონმდებლობით,მევიტყოდი,რომქალებიმხოლოდკვოტირებითშევიყვანოთ,ეს
არარისშედეგი.თვითონქალებიუნდაიყვნენმეტადაქტიურებიდაარარომელიმე
კონკრეტული პარტია წყვეტდეს,თუ ვინუნდა შეიყვანოს სიაში“ (ბ.ბ., მამაკაცი, 35
წლის,ხონისმუნიციპალიტეტისსაკრებულოსწევრი,ხონისდევნილთასაინიციატივო
ჯგუფისხელმძღვანელი).

თვისებრივკვლევაშიმონაწილექალთანაწილიხაზსუსვამდა,რომქალსდღესსაკმა-
ოდდიდიპასუხისმგებლობააქვსაღებულიოჯახისდაქვეყნისწინაშედამისიროლი
საზოგადოებრივიკეთილდღეობისსაქმეშიუკვესაკმაოდმაღალია,თუმცაარხდება
ამისარცსათანადოდგააზრებადაარცდაფასება-„საქართველოშიჩვენიბიუჯეტის
მთავარიწყაროქალია.იმდენიემიგრანტია,რომლებიცფულსაგზავნიან.ქალიაკე-
თებსსახლშიძირითადსამუშაოს. ის,რომქალიარისმეორეხარისხოვანი, მხოლოდ
საზოგადოებაშიგაბატონებულიაზრია.ქალებიაკეთებენყველაფერს,მაგრამსაზო-
გადოებაამასარაღიარებს“(ე.ბ.,ქალი,58წლის,მცირემეწარმე,სოფ.კოკი,ზუგ-
დიდისმუნიციპალიტეტი).

ნიშანდობლივია,რომრაოდენობრივი კვლევისთანახმად, გამოკითხულთა აბსოლუ-
ტურიუმრავლესობათვლის,რომქალთაჩართულობისგაზრდასაზოგადოებრივდა
პოლიტიკურცხოვრებაშიმნიშვნელოვანია-83,1%.აღნიშნულმოსაზრებასდაეთან-
ხმაკვლევაშიმონაწილექალთა90%დამამაკაცთა70%.ქალებისპოლიტიკურდასა-
ზოგადოებრივასპარეზზემინაწილეობასსაჭიროდარმიიჩნევსგამოკითხულთა7,3%,
რომელთაგანუმრავლესობა31-დან-55-მდეასაკისმამაკაცია.10,3%უჭირსპოზიციის
დაფიქსირებააღნიშნულსაკითხთანდაკავშირებით.

კითხვაზე,თურატომთვლიანმნიშვნელოვნადქალისმონაწილეობასგადაწყვეტილებე-
ბისმიღებისსფეროში,გამოკითხულთაუმრავლესობისაზრით,ქალიპოლიტიკასუფ-
როდაბალანსებულს,სოციალურადორიენტირებულს(55%)დაქალთაპრიორიტეტულ
დასპეციფიკურსაჭიროებებზემორგებულსგახდის(48,4%).კვლევისშედეგადასევე
გამოიკვეთაქალისდიპლომატიურობა (36,8%)დამოსახლეობაშისანდოობისმაღალი
ხარისხი-23,3%,რაცდამატებითარგუმენტადსახელდებამათისაზოგადოებრივთუ
პოლიტიკურასპარეზზეჩართვისაუცილებლობისხაზგასასმელად(დეტალურადიხი-
ლეთცხრილი#1).საგულისხმოა,რომგამოკითხულთა10,8%არეთანხმებაარცერთ
ზემოთხსენებულპასუხსდამათშორისსაშუალოასაკის-31-45წლისმამაკაცებიჭარ-
ბობენ.
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ცხრილი#1

რატომარისმნიშვნელოვანიქალთამონაწილეობაგადაწყვეტილებისმიმღებ
დონეზე,როგორცსაზოგადოებრივ,ისეპოლიტიკურცხოვრებაში?

შემთხვევათარაოდენობიდან%

ა)ქალიდააბალანსებსპოლიტიკასდაგახ-
დისმასუფროსოციალურადორიენტირე-
ბულს

55

ბ) ქალი მეტ ყურადღებას დაუთმობს ქა-
ლების სპეციფიკურ საჭიროებებსა და
პრიორიტეტებს

48,8

გ)ქალიუფრომეტინდობითსარგებლობს
საზოგადოებაში

23,3

დ)ქალიუფროდიპლომატიურია 36,8

ე)არვეთანხმებიარცერთმოსაზრებას 10,8

მიუხედავადიმისა,რომმოსახლეობისცნობიერებაშინელ-ნელაჩნდებაგენდერული
თანასწორობისმიმართმიმღებლობა,პარადოქსულადგაიყოგამოკითხულთაპასუხე-
ბისაზოგადოებაშიგავრცელებულაზრთანდაკავშირებით,ხელისუფლებისსხვადას-
ხვა დონეზე ქალის მონაწილეობასთან მიმართებაში. გამოკითხულთა უმრავლესობა
თვლის,რომსაზოგადოებაში, ძირითადად,გავრცელებულიაორიმოსაზრება -„ქა-
ლებსუნდაჰქონდეთისეთივეშანსი,რომაირჩიონგადაწყვეტილებისმიმღებთანამ-
დებობებზე,როგორცმამაკაცებს“-41,5%;„მამაკაცებიუფრომეტადშეესაბამებიან
პოლიტიკურცხოვრებას,ვიდრექალები-32,4%.პირველმოსაზრებასუმეტესწილად
ხაზს უსვამდნენ ქალები, ხოლო მეორეს 18-დან 45 წლამდე ასაკის კაცები. გამოკი-
თხულთა13,2%თვლის,რომსაზოგადოებაშიკვლავარისგავრცელებულიაზრი,რომ
ქალისუპირველესფუნქციასოჯახისადაშვილებისმოვლადაარასაზოგადოებრივ-
პოლიტიკურსარბიელზეპოზიციონირებაწარმოადგენსდაისიც,რომქალებიარარი-
ანკარგილიდერები(3,8%).

საგულისხმოა, რომ, მიუხედავად საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ღრმად ფესვგამჯდა-
რისტერეოტიპებისა,გამოკითხულთაუმრავლესობასკარიერულიწინსვლისსურვი-
ლიაქვს-73,5%(იხილეთდიაგრამა#3),რაცპრაქტიკულადთანაბრადნაწილდება
ქალებსა (74%) და კაცებს (71%) შორის. ასაკობრივ ჭრილში კარიერული წინსვლის
სურვილი,ძირითადად,18-დან45წლამდეასაკობრივმაკატეგორიამდააფიქსირა.7%
აცხადებს,რომკარიერულიწინსვლამისთვისპრიორიტეტსარწარმოადგენს,ხოლო
5,9%უთითებს,რომამისშესაძლებლობაარაქვს,მათშორისუმრავლესობაქალია
(გამოკითხულქალთასაერთორაოდენობიდან6,4%დაკაცთაგანმხოლოდ5,2%),ხო-
ლოსტატუსისმიხედვითაღნიშნულპასუხსუმეტესშემთხვევაშიხაზიგაუსვესდევნი-
ლებმა.
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დიაგრამა#3

გაქვთთუარაკარიერულიწინსვლისსურვილი?

2.3. სა ზო გა დო ებ რივ და პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში  

ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის ბა რი ე რე ბი

არსებობს მრავალი დაბრკოლება, რაც აფერხებს საზოგადოებრივ და პოლიტი-
კურ სარბიელზე ქალების უფრო აქტიურ პოზიციონირებას, რაც უმეტესწილად
განპირობებულიასაზოგადოებაშიგაბატონებულიკულტურულ-ტრადიციულიდასო-
ციალურ-პოლიტიკურიფაქტორებით.

თვისებრივიკვლევისდროსრესპონდენტებმაგამოკვეთესშემდეგიბარიერები:

	ოჯახურიპასუხისმგებლობებისადაკარიერულიცხოვრებისშეუთავსებლობა

საოჯახოპასუხისმგებლობაფართოდაღიქმებაქალთაკარიერულიწინსვლისერთ-
ერთ მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორად. საქართველოში, ტრადიციულად, ქალები
უფრომეტადარიანდაკავებულნიოჯახურისაქმიანობით (შვილებისაღზრდა,სამ-
ზარეულოშიტრიალი,სისუფთავისდაცვა),რასაცძალიანდიდიდრომიაქვს.გარდა
ამისა,როცაქალებიამისპარალელურადმუშაობენსხვადასხვაპოზიციაზე,სამსახუ-
რებში,კიდევუფრონაკლებიდრორჩებათდამატებითისაზოგადოებრივიაქტიურო-
ბისთვის.

ეკონომიკურადმძიმემდგომარეობაშიმყოფიოჯახები,რომელთაცშემოსავლებისაკ-
მაოდ შეზღუდული აქვთ, ვერ ახერხებენ ქალის განთავისუფლებას ოჯახისა და სა-
ყოფაცხოვრებოტვირთისგან,ხოლოქალისმხარდაჭერისსახელმწიფოსოციალური
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სერვისებისუკმარისობა,მათშორისბავშვთამოვლისმომსახურებები(ბაღებისმოკ-
ლესამუშაოდროანსაზაფხულობაღებისარარსებობა)ანმოუქნელისამუშაოგრა-
ფიკი ხელსუშლის ქალებს საზოგადოებრივდა პოლიტიკურცხოვრებაში ჩართვაში
-„შვილებისგაზრდაშიარმყავდადამხმარე,არცფინანსურისაშუალებაარმქონდა,
რომამეყვანა ვინმე, შესაბამისად, მომიწია  ყველაფერთანჩამოშორებადასაზოგა-
დოებრივცხოვრებაშისაკუთარითავისრეალიზებავერმოვახერხე“(ნ.გ.,ქალი,45
წლის,მცირემეწარმე,სოფ.დიდინეძი,ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი).მამაკაცირეს-
პონდენტებიცამყარებენშეხედულებას,რომ„ქალმა,პირველრიგში,ოჯახსუნდამი-
ხედოს“დამკაფიოდმიჯნავენ„ქალისდაკაცისსაქმეს“.

ქალი რესპონდენტები დისკუსიისას შეეხნენ ქალის რეპროდუქციულ ფუნქციას და
როლს,რომელიცდაუფასებელიადადღემდეგამოიყენებასაზოგადოებრივდაგანსა-
კუთებითპოლიტიკურასპარეზზექალისმონაწილეობისმიმართნაკლებიმხარდაჭე-
რისდაოჯახთანმიჯაჭვისგამართლებისძირითადარგუმენტად,რაცმნიშვნელოვ-
ნადზღუდავთმასკარიერულწინსვლაში.

მიუხედავადიმისა,რომსაქართველოშიქალებისსაჯაროდაპირადცხოვრებასშო-
რისსაზღვრებითანდათანმკრთალდება,საშინაოსაქმეკვლავქალებისლეგიტიმურ
სივრცედაღიქმება,მაშინროცასაჯაროსივრცეუპირატესადმამაკაცებთანასოცირ-
დება.

	პოლიტიკისხასიათი-ხისტი,„ბინძური“და„უსამართლო“

გამოითქვამოსაზრება,რომქალისთვისპოლიტიკაშიჩართულობისბარიერიზოგ-
ჯერპოლიტიკის„ხასიათია“,რომელშიცხშირადთამაშისწესებიძალიანხისტიდა
უხეშია-„მე,პირადად,არამაქვსსურვილი,ვიყოპოლიტიკაში.ტელევიზორისჩარ-
თვაც კი მეზიზღება და საზოგადოებრივი არხების ყურება, როგორი სიბინძურეა,
ტყუილი,დაცინვა...“(ფ.შ.,ქალი,59წ.,ბაღისაღმზრდელი,ზუგდიდისმუნიციპალი-
ტეტი).

დისკუსიისასრესპონდენტებიაღნიშნავდნენ,რომ„პოლიტიკაბინძურია“დახაზსუს-
ვამდნენ„შავი“პიარტექნოლოგიების,დაშინებისუსამართლოპრაქტიკას,რაც,ერთი
მხრივ,თავადქალსუკარგავსმოტივაციას,ჩაერთოსპოლიტიკაშითამაშისუსამარ-
თლოწესებისპირობებში,ხოლო,მეორემხრივ,საკუთარიოჯახისწევრებისმხარდა-
ჭერასაცაცლის-„მიუხედავადიმისა,რომვაღიარებქალისინტელექტსდაალღოს,
არვისურვებდი,ჩემიმეუღლეპოლიტიკაშიაღმოჩნდეს...არმინდა,დაუპირისპირდეს
პოლიტიკურ სივრცეში არსებულ პრობლემებს და სიხისტეს“ (მამაკაცების ფოკუს-
ჯგუფი,ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი).

ქალირესპონდენტების მოსაზრებით,თვითონ ქალების გარკვეული ნაწილითვლის,
რომ„პოლიტიკამათისაქმეარარის“,რაცმამაკაცებსდამატებითბერკეტსაძლევს
თავიანთიუპირატესობისდასამტკიცებლად.
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	პოლიტიკის„კაცური“მოდელი

პოლიტიკურ ასპარეზზე მამაკაცთა დომინირება განაპირობებს „კაცური წესებით“
აღნიშნულისივრცისორგანიზებას-„კაცებმაპოლიტიკაშისაკუთარი„სამყარო“შექ-
მნესდაიქთავსკომფორტულადგრძნობენ.მათაქვთსაკუთარიქცევისკოდექსი,სა-
უბრობენერთენაზედაარარიანდაინტერესებულნიქალებისჩართვით,რომლებიც
არღვევენმათჩვეულმდგომარეობას“(პოლიტიკოსიქალი,ინდივიდუალურიინტერ-
ვიუ,თბილისი).

პოლიტიკისდღევანდელიმასკულინურიმოდელიკონკურენციასადადაპირისპირებას
ეფუძნება,ხოლოქალები,როგორცწესი,მსგავსგარემოსემიჯნებიან.

აქტიური საზოგადოებრივიდა პოლიტიკურიცხოვრებისთვისდამახასიათებელისა-
მუშაოგანრიგიარარისმორგებულიდასაქმებულიმცირეწლოვანიშვილებისდედე-
ბისსპეციფიკურმდგომარეობაზე.ქალებიძნელადაბალანსებენოჯახურცხოვრებას
ისეთმოთხოვნებთან,როგორებიცარის:მუშაობისგვიანისაათები,მოგზაურობაქა-
ლაქგარეთ/საზღვარგარეთ.შესაბამისად,ისინიანთავადიკავებენთავსაქტიურობის-
გან,ანარაქვთოჯახისმხარდაჭერააქტიურპოლიტიკურთუსაზოგადოებრივასპა-
რეზზემონაწილეობისმისაღებად.

	ფინანსურირესურსებისნაკლებობა

შეზღუდულიეკონომიკურირესურსებიაფერხებსქალებსწინსვლასადალიდერული
პოზიციებისმოპოვებაში-„მასობრივიუმუშევრობისადაქვეყანაშიარსებულიმძიმე
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის პირობებში, ბევრ დასაქმებულ ქალს ურ-
ჩევნია,დაკმაყოფილდესიმით,რაცაქვსდაარსურსწავიდესრისკზედადაკარგოს
უკვეარსებულიმდგომარეობა,პოლიტიკურიწინსვლისძიებაში“(დ.ღ.,35წლის,ქალი,
სამოქალაქოაქტივისტი,ქუთაისი).

ფინანსურიბარიერიხშირადწარმოიქმნებასაოჯახოსაქმეებისარათანაბარიგადანა-
წილებისგამო,რაცქალსმეტდროსართმევსდაუზღუდავსფინანსებისგამომუშავე-
ბისშესაძლებლობას.თუმეუღლემატერიალურადუზრუნველყოფილია,ქალსხშირად
ავალდებულებენ,შინდარჩესდაარიფიქროსგანვითარებასადათვითრეალიზაცია-
ზე,რადგან„ყველაფერიაქვსდამეტირაუნდაუნდოდეს“.

	ქალთაარასაკმარისისოლიდარობა

ქალთასოლიდარობისნაკლებობაკიდევერთიმნიშვნელოვანიდაბრკოლებააგადაწყ-
ვეტილებისმიღებისდაპოლიტიკურცხოვრებაშიქალთააქტიურიმონაწილეობისთვის.
რესპონდენტთანაწილისაზრით,არიანქალები,რომლებიცუკვედამკვიდრდნენპო-
ლიტიკაში,თუმცაარგამოხატავენსაჭირომხარდაჭერასგენდერულითანასწორობის
პოლიტიკისგატარებისმიმართ.ასევეარსებობსქალებისკატეგორია,რომლებიცარ
აძლევენხმასქალ-კანდიდატებს,ანჰკიცხავენმათგადადგმულინაბიჯისთვის-„ერთ-
ერთმამეგობარმაქალმადააყენაკანდიდატურასოფლისდეპუტატობაზე,რასაცსა-
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ზოგადოებისგარკვეულინაწილისმხრიდანუარყოფითირეაქციამოჰყვა,მათშორის
ქალებისმხრიდან-დაეტიოსსახლშიდაგაზარდოსშვილები,ხომაქვსსამსახური,რა
მისისაქმეაპოლიტიკა...ძლიერიქალბატონია,თუმცასაზოგადოებისშეხედულებები
ნამდვილადაღმოჩნდახელისშემშლელიფაქტორი“(ი.ჭ.,ქალი,36წლის,დიასახლისი,
ხონი).

ასევეხაზიგაესვა,რომსაზოგადოებადაქალებითავადუფროკრიტიკულებიდამომ-
თხოვნიარიანქალებისმიმართდამათგანუფრომეტიმოლოდინიაქვთ,ვიდრემამა-
კაციპოლიტიკოსებისგანანლიდერებისგან.

რაოდენობრივიმონაცემებისთანახმად,ქალისსაზოგადოებრივდაპოლიტიკურცხოვ-
რებაშიაქტიურჩართულობასუმეტესწილადხელსუშლისშესაბამისიკვალიფიკაციის
(შემთხვევათა47,5%)დაგანათლებისარქონა (29,8%); საოჯახოდაბავშვისმოვლის
ვალდებულებები(შემთხვევათა38,7%);არასაკმარისიფინანსებიპოლიტიკაშიჩასარ-
თავად-32,3%;ხანგრძლივიდამოუქნელისამუშაოდრო(31,3%)დადიდიკონკურენ-
ცია -27,2%(დეტალურადიხილეთცხრილი#2).გამოკითხულთა20%-მაკიმიუთი-
თა,რომარსურთაქტიურსაზოგადოებრივდაპოლიტიკურასპარეზზეგასვლა,რაც
პრაქტიკულადთანაბრადგანაწილდაკვლევისმონაწილექალებსადაკაცებსშორის.
ასაკობრივჭრილში,აქტიურიმონაწილეობითყველაზენაკლებადარიანდაინტერესე-
ბულნიახალგაზრდადასაშუალოასაკისრესპონდენტები.

ცხრილი#2

რაგიშლითხელს,იყოთაქტიურადჩართული
საზოგადოებრივთუპოლიტიკურცხოვრებაში?

%

ა)შესაბამისიკვალიფიკაციისნაკლებობა 47,5

ბ)პასუხისმგებლობაოჯახზედაშვილებზე 38,7

გ)ფინანსურისაშუალებებისარარსებობა 32,3

დ)ხანგრძლივისამუშაოდრო 31,3

ე)შესაბამისიგანათლებისნაკლებობა 29,8

ვ)დიდიკონკურენცია 27,2

ზ)ლიდერისთვისებებისნაკლებობა 25,1

თ)საზოგადოებრივდაპოლიტიკურცხოვრებაშიაქტიური
მონაწილეობისსურვილიარმაქვს

20

ი)გენდერულისტერეოტიპებისაზოგადოებაში,რომქალე-
ბისადგილიარარისწამყვანპოზიციებზე

15,5

კ)მხარდაჭერისნაკლებობაპარტნიორის(ოჯახის)მხრიდან 12,5

ლ)ქალთამოძრაობისდასოლიდარობისარარსებობა 9,5
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2.4. სა ჯა რო დის კუ სი ებ ში ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბა და  

ჩარ თუ ლო ბის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი ფორ მე ბი

კვლევისმონაცემებმაცხადყოსაჯაროდისკუსიებშიმოქალაქეთაჩართულობისსაკ-
მაოდდაბალიხარისხი.გამოკითხულთანახევარზემეტს -50,5%-სსაზოგადოებრი-
ვიმნიშვნელობისანმოსახლეობისთვისპრიორიტეტულისაჭიროებებისგანხილვაში
მონაწილეობაარმიუღია.მონაწილეობამიუღიამხოლოდ39,2%-ს,მათშორისდაახ-
ლოებითთანაბარადარისგანაწილებულიკაცებისა(40%)დაქალების(38%)რაოდე-
ნობა.გამოკითხულდევნილთამესამედზემეტსასევეაქვსსაჯაროდისკუსიებშიმო-
ნაწილეობისგამოცდილება (37%).არასოდესსმენია ასეთიშესაძლებლობის შესახებ
რესპონდენტთა10,4%-ს.ასაკობრივჭრილშიჩართულობისკუთხითმეტადგამოირჩე-
ვიან+65წლისასაკისხანდაზმულები(61%),18-30წწ.(40%)და31-45წწ.(40%)ასაკობ-
რივიკატეგორია.ყველაზენაკლებადარიანჩართულნი56-64წწ.ასაკისმოქალაქეები
(22%).თვისებრივიკვლევისმონაწილეებიხაზსუსვამდნენარასამთავრობოორგანი-
ზაციებისროლსდისკუსიების მოწყობაშიდა მოსახლეობის საჭიროებებითადა მათ
წინაშეარსებულიპრობლემებითდაინტერესებაში.ხაზიგაესვაქალთაფონდი„სოხუ-
მის“შეხვედრებს,რომლებიცმათიაზრით-„არასდროსაა„შეხვედრა-შეხვედრის-
თვის“(ფოკუს-ჯგუფისმონაწილეები,ხონისმუნიციპალიტეტი).

რაოდენობრივკვლევაშიცარასამთავრობოსექტორიშედარებითმეტმარესპონდენ-
ტმადაასახელასაჯაროგანხილვებისინიციატორად(36,8%),ხოლორიგითმეორეამ
მიმართებაშიადგილობრივიხელისუფლებაა(19,2%).მოსახლეობასთანშეხვედრების
დაგანხილვებისორგანიზებისთვალსაზრისითყველაზენაკლებადდასახელდაცენ-
ტრალურიხელისუფლება(10,2%)(დეტალურადიხილეთდიაგრამა#4).

დიაგრამა#4

ვისმიერარისინიცირებულისაზოგადოებრივიგანხილვები?

რაცშეეხებასაჯაროდისკუსიებშიმოსახლეობისჩართულობისდამონაწილეობისსა-
სურველფორმებს,რაოდენობრივიმონაცემებისმიხედვითგამოიკვეთაჩართულობის

არვიცი

ცენტრალური
ხელისუფლება

ადგილობრივი
ხელისუფლება

საერთაშორისო
ორგანიზაციები

არასამთავრობო
სექტორი
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სასურველი3ძირითადიფორმა:შეხვედრებიმოსახლეობისსაჭიროებებისშესასწავ-
ლად- (62.8%);შეხვედრებისოფლებშიანთემებშიადგილობრივხელისუფლებასთან
-(50,5%),ჩართულობაადგილობრივხელისუფლებასთანარსებულსამოქალაქოსაბ-
ჭოებშიადგილობრივიპრობლემებისგანხილვისმიზნით(26.5%).გამოკითხულთამეო-
თხედზეოდნავმეტიმიუთითებსადგილობრივი/ცენტრალურიპროგრამებისადაბიუ-
ჯეტისგანხილვასხელისუფლებისწარმომადგენლებთან(25.1%).

თვისებრივიკვლევისმონაწილეებმახაზიგაუსვესსაკრებულოსსხდომებსადასოფ-
ლის კრებებზე დასწრების მნიშვნელობას, „ღია კარის დღის“ დაწესებას მერიებში,
რაც,მათიაზრით,გადაწყვეტილებებისმიმღებთათვისხმისმიწვდენისსაუკეთესოსა-
შუალებაადაგადაწყვეტილებებზეგავლენისმეტადმომხდენიც.ნახსენებიიყოპეტი-
ციაც,რაც,კვლევისმონაწილეებისაზრით,კარგიინსტრუმენტიათემისთვისმნიშვნე-
ლოვანისაკითხებისდაგადაწყვეტილებებისინიცირებისთვის.

მონაწილეები ასევე შეეხნენ მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევის სისტემატიური
პრაქტიკისდანერგვისდამოსახლეობისმიერწამოჭრილისაკითხებზედროულირე-
აგირებისა და პრობლემების გადაწყვეტის აუცილებლობას - „ჩართულობის ბევრი
ფორმა არსებობს. მეგამოვყოფსაჭიროებებისკვლევას, პრობლემისგამოკვეთადა
შემდეგამპრობლემისაღმოფხვრაზემუშაობაძალიანმნიშვნელოვანია“(ლ.მ.,ქალი,
43წლის,ბიბლიოთეკარი,ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი).

დისკუსიებისდროს იმსჯელეს პანდემიის პერიოდში მონაწილეობისონლაინ სისტე-
მებისდანერგვისმნიშვნელობაზეც,საამისოდკი-მოქალაქეთაციფრულიუნარების
გაძლიერებისსაჭიროებაზე.

პრობლემებზემსჯელობისასხაზიგაესვამოსახლეობისმხრიდანპასიურობასსაჯა-
როგანხილვებშიმონაწილეობისმისაღებად-„პრობლემაისარის,რომარვართაქ-
ტიურებითემში,არვსაუბრობთპრობლემებზეხმამაღლა,ვეგუებითარსებულყოფას
დაარვისწრაფვითუკეთესობისკენ“(მ.ნ.,ქალი,47წლის,დიასახლისი,სოფ.წყოუში,
წალენჯიხისმუნიციპალიტეტი).თუმცა,ამავედროს,გამოიკვეთაარსებულიინერტუ-
ლობისმიზეზებიც,მათშორისწლობითმოუგვარებელიმძიმესოციალურიპირობები,
უნდობლობადანიჰილიზმი-„ძალიანრთულპირობებშიუწევთადამიანებსცხოვრე-
ბა,ყოველდღიურადიბრძვიანგადარჩენისთვისდამათიპრობლემებიწლებიამოუგ-
ვარებელი...არსჯერათ,რომმათიმონაწილეობითრამეშეიცვლება“(მ.ჭ.,იგპქალი,
31წლის,აქტივისტი,ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი).

2.5. ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის გაძ ლი ე რე ბის ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბი

თვისებრივიკვლევისმონაწილეთამტკიცებით,თავადქალსუნდაჰქონდესაქტიუ-
რობისსურვილიდაამბიცია,თუმცაამისთვისგადამწყვეტიოჯახისმხარდაჭერაა.
აღნიშნულსთანაბრადმიუთითებდნენროგორცქალი,ასევემამაკაცირესპონდენ-
ტები-„როცაოჯახიდანიქნებახელშეწყობა,მაშინყველასხვასფეროცხელმისაწ-
ვდომიგახდებაქალისთვის“(ლ.გ.,კაცი,37წლის,იურისტი,სოფ.დიდინეძი,ზუგდი-
დისმუნიციპალიტეტი).
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ქალთამონაწილეობისგაძლიერებისთვისასევედასახელდაშესაბამისიოჯახურიპი-
რობებისარსებობადაქალისკისერზეაკიდებულიორმაგიტვირთისთანაბრადგა-
ნაწილებაოჯახისსხვაწევრებზე-„ადამიანიყოველდღეუნდაგანვითარდეს,მაგრამ
ჩვენსრეალობაში,როცაქალიდილითსამსახურშიგარბის,შინდაბრუნებულიოჯახს
უვლის,მერემეურნეობაშიგარბის,ანპირუტყვსუვლის,საღამოსთავისმოწესრიგე-
ბისუნარიძლივსაქვსშერჩენილიდაინფორმაციისმიღებისადაგანვითარებისუნარი
ფიზიკურადარრჩება.აუცილებელიაქალისთვისპირობებისშექმნადამისიდახმარე-
ბა“(ი.გ.,ქალი,52წლის,მათემატიკოსი,ხონი).

რესპონდენტებმახაზიგაუსვესსაზოგადოებისმხრიდანქალისგააქტიურებისმიმართ
მეტიმიმღებლობისაუცილებლობას.მნიშვნელოვანიამოხდესმენტალურიცვლილე-
ბები,რათასაზოგადოებამგააცნობიეროს,რომ„ქალისსაქმემარტოსამზარეულო
არარის“.საამისოდკიაუცილებელიალიდერიქალებისწარმატებულიმაგალითების
დემონსტრირებადაქალისპოზიტიურიროლისხაზგასმა.მნიშვნელოვანია,ცნობიე-
რებისდაინფორმაციულიკამპანიამიმართულიიყოსმამაკაცებზე-„მოისმენენ,ნახა-
ვენდაბევრრამესგაიგებენმამაკაცებიდანაკლებადექნებათაქტიურიდალიდერი
ქალებისმიმართნეგატიურიდამოკიდებულება“(ც.ჯ.,ქალი,37წლის,დაოჯახებული,
დასაქმებული,ქუთაისი).

დისკუსიისასგამოიკვეთამოსაზრება,რომქალებისგააქტიურებასხელიუნდაშეუ-
წყოსხელისუფლებამ,ერთიმხრივ,გენდერულადსენსიტიურიკანონებისშემუშავე-
ბის/არსებულისდახვეწისდა,მეორემხრივ,უკვეარსებულიკანონებისადაპოლიტი-
კისჯეროვნადაღსრულებისგზით-„გენდერულთანასწორობაზეარამარტოლაპა-
რაკიასაჭიროდათაროზეშემოდებულკანონებზემითითება,არამედმათიგანხორ-
ციელებაყველარგოლში,ისერომქალსყველამინიჭებულიუფლებითსარგებლობის
შესაძლებლობაშეექმნას“(ნ.ნ.,ქალი,56წლის,ბაღისპედაგოგი,სოფ.კოკი,ზუგდი-
დისმუნიციპალიტეტი).

ხაზგასმული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი ქალებთან შემეცნებითი
ხასიათისშეხვედრების,დისკუსიების,ტრენინგების ჩატარების მიმართულებით, სა-
დაც უნდა მოხდეს ქალთალიდერულითვისებების გაძლიერება და თვითშეფასების
ამაღლება,რათაირწმუნონსაკუთარიშესაძლებლობებიდაგააქტიურდნენ,არშეუ-
შინდნენსაზოგადოებაშიჯერკიდევშემორჩენილსტერეოტიპებს-„კარგიიქნება,თუ
შეიქმნება„ქალთაკლუბები“,რომელთამიზანიიქნება„პასიურ“ქალებთანმუშაობა,
მათიდაინტერესება...ისეთქალებთან,რომლებსაცსხვადასხვაკულტურულ-ფსიქო-
ლოგიურიდაეკონომიკურიბარიერისგამოსაზოგადოებრივიაქტიურობისსურვილი
არ აქვს, ან ოდესმე ჰქონდა, მაგრამ არსებული გარემოებების გამოთავს იკავებს“
(მ.ს., ქალი, ადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენელი,ხონისმუნიციპალიტე-
ტი).

რაოდენობრივი მონაცემები ზუსტად ასახავენ თვისებრივი კვლევისას გამოკვეთილ
ტენდენციებს, სადაც გამოკითხულთა უმრავლესობა ხაზს უსვამს - „კარიერული
ზრდისთვის პირობების შექმნის (სტაჟირება, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსე-
ბი) აუცილებლობას“ – 35,5%. აღნიშნულს ქალიდა კაცირესპონდენტებითანაბრად
იზიარებენ.გამოკითხულთამესამედიასევეთვლის,რომმნიშვნელოვანია„მეტიმუშა-
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ობაქალებთანლიდერობისთვისებებზედასაზოგადოებრივ-პოლიტიკურმონაწილეო-
ბაზე“-30%;საზოგადოებისცნობიერებისამაღლებასადასოლიდარობისგაზრდაზე
ქალიკანდიდატებისმიმართმიუთითებსგამოკითხულთა22,5%(იხილეთცხრილი#3).

ცხრილი#3

•	 რაშეუწყობდახელსქალთამონაწილეობისგაზრდასგა-
დაწყვეტილებისმიღებისდონეზე?

%

კარიერულიზრდისთვისპირობებისშექმნა(სტაჟირება,კვა-
ლიფიკაციისასამაღლებელიკურსები)

35,5

მეტიმუშაობაქალებთანლიდერობისთვისებებზედასაზო-
გადოებრივ-პოლიტიკურმონაწილეობაზე

30,1

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და სოლიდარობის
გაზრდაქალი-კანდიდატებისმიმართ

22,5

ქალი-ლიდერებისპოპულარიზაცია 7

საზღვარგარეთგანათლებისმიღებისშესაძლებლობა 5,3

ნა წი ლი III. ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბა ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბა ში

ქალთაეკონომიკურიგაძლიერებადამათიჩართულობისგაზრდაბიზნესსაქმიანობა-
შიერთ-ერთიმთავარიგლობალურიპრიორიტეტია.ქალთაეკონომიკურიგაძლიერე-
ბადასამეწარმეოსაქმიანობაშიჩართვაწარმოადგენსარამარტოქვეყნისეკონომი-
კურიგანვითარებისდასიღარიბისდაძლევისმნიშვნელოვანფაქტორს,არამედ,ასევე
ქმნისქალთადისკრიმინაციისდაძლევის,თანასწორობისმიღწევისდაქალთამიმართ
ძალადობისპრევენციისძირითადწინაპირობას.

წინამდებარე კვლევაში შეფასდა ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამების შესახებ
მოსახლეობისდაგანსაკუთრებით,ქალთაინფორმირებისდონე,გაანალიზდაისბა-
რიერები,რომლებიცაფერხებსეკონომიკურსაქმიანობაზემათხელმისაწვდომობას
დაგანხილულიქნასამეწარმეოსაქმიანობაშიქალთააქტიურიმონაწილეობისხელის
შემწყობიფაქტორები.

3.1. ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ  

ქალ თა ინ ფორ მი რე ბა და ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის არ ხე ბი

რაოდენობრივიკვლევისმონაცემებისთანახმად,გამოკითხულთაუმრავლესობასაქვს
ეკონომიკურ საქმიანობაში მონაწილეობის მიღების სურვილი (72,2%). სურვილი არ
აქვს23%რესპონდენტს,ხოლო,მცდელობისმიუხედავად,ეკონომიკურსაქმიანობაში
მონაწილეობაარგამოუვიდარესპონდენტთამხოლოდ4,8%-ს.
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კვლევამნათლადგამოკვეთაქვეყანაშიარსებულიეკონომიკურიპროგრამებისშესა-
ხებმოსახლეობისინფორმირებულობისდაბალიხარისხი.გამოკითხულთანახევარზე
მეტი(53.5%)არფლობსსაკმარისინფორმაციასბიზნესის/მეწარმეობისმხარდაჭერის
არსებულიპროგრამებისშესახებ.ინფორმაციისდეფიციტსადასტურებდნენფოკუს-
ჯგუფისდისკუსიებისრესპონდენტები,განსაკუთრებითსოფლადმცხოვრებიქალები,
რომლებიცსაუბრობდნენიმაზე,რომაქვთიდეები,სურვილი,განახორციელონმცირე
ბიზნესი,გამოიყენონსოფლადარსებულირესურსები,მაგრამარფლობენსაკმარის
ინფორმაციასმეწარმეობისმხარდაჭერისარსებულიპროგრამებისშესახებ–„მაქვს
სურვილი,იდეამცირებიზნესისწამოსაწყებად,მაგრამარვიცი,ვისმივმართოიმი-
სათვის,რომესინფორმაციამომაწოდონ.სოფლისმოსახლეობაგანიცდისინფორმა-
ციის ნაკლებობას“ (ნ.ს., ქალი, 37 წლის, დიასახლისი, სოფ.ფახულანი, წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტი). ეკონომიკური პროგრამების შესახებ ინფორმირებულია გამოკი-
თხულთა32,3%,ხოლოამსაკითხითარდაინტერესებულა14,2%.

გამოკითხული ქალებისუმრავლესობისთვის ყველაზე კარგადცნობილი პროგრამე-
ბია-„აწარმოესაქართველოში“,თუმცაბიზნესშიუკვეჩართულიანარასამთავრობო
ორგანიზაციების წარმომადგენელი რესპონდენტების ნაწილმა დაასახელა საერთა-
შორისოორგანიზაციებისდაფინანსებითბიზნესისადამცირემეწარმეობისმხარდა-
ჭერისპროგრამებიც,მათშორის,ევროკავშირისმიერმხარდაჭერილიმეწარმეობის
განვითარებისპროგრამები,რომელთასრულიბაზაკონსოლიდირებულიასპეციალუ-
რადშექმნილვებგვერდზე-„ProjectsGeorgia”https://projects.org.ge/index.php;სოფლი-
სადასოფლისმეურნეობისგანვითარებისევროპისსამეზობლოპროგრამაENPARD
(https://eu4georgia.eu/ka/enpard/).გაეროსგანვითარებისპროგრამის(UNDP),ფარგლებ-
შიგანხორციელებულიპროგრამები.

ეკონომიურპროგრამებზეინფორმაციისძირითადწყაროსგამოკითხულთაუმრავლე-
სობისთვის-„ინტერნეტი“(ვებგვერდებიდასოციალურიქსელი)წარმოადგენს-შემ-
თხვევათა78,5%.„ტელევიზიისდარადიოს“საშუალებითინფორმაციასეცნობაგამო-
კითხულთა59,4%.არასამთავრობოორგანიზაციები,როგორცინფორმაციისწყარო,
დაასახელარესპონდენტთამესამედმა(31%).ინფორმაციას„მეზობლებისგანდანაც-
ნობებისგან“იღებსგამოკითხულთა27%.ინფორმაციისმიღებისარხადყველაზენაკ-
ლებადდასახელდა„სახელმწიფოსტრუქტურები“–17%(დეტალურადიხ.დიაგრამა
#5).თვისებრივიკვლევისდროსრესპონდენტებიაღნიშნავდნენ,რომსაგრძნობლად
გაუმჯობესდა მოსახლეობის ინფორმირების პრაქტიკაონლაინგზით. ეკონომიკური
პროგრამების შესახებ ინფორმაციის მოძიება დღესდღეობით შესაძლებელია სოცი-
ალურიქსელებისდა ვებგვერდების საშუალებით.თუმცა, ამავედროსხაზიგაესვა,
რომ,მიუხედავადამისა,ინფორმაციისინტერნეტრესურსებზეწვდომასაკმაოდშეზ-
ღუდულიაქვთმოსახლეობისცალკეულკატეგორიებს,მათშორისსოციალურადდა-
უცველდამოწყვლადჯგუფებს,ხანდაზმულებსდასოფლადმცხოვრებმოსახლეობას,
რაცგანპირობებულიაცალკეულდასახლებებშიინტერნეტისსუსტიდაფარვით,შე-
საბამისიტექნოლოგიებისარქონითან/დასუსტიციფრულიუნარ-ჩვევებით.შესაბა-
მისად,ინფორმაციისმიღებისსასურველდამისაღებფორმადკვლავგანიხილებასა-
ინფორმაციოფურცლებიდაბუკლეტებიდამოსახლეობასთანუშუალოშეხვედრები-
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„მეპირადადჩართულივარმეწარმეობაშიდამაქვსსაკმარისიინფორმაცია,როგორც
სოციალურიქსელებიდან,ასევეადგილობრივდონეზე.მაგრამგასათვალისწინებელია
ისფაქტი,რომყველასარმიუწვდებახელიამყველაფერზედახშირადრჩებიანინ-
ფორმაციისგარეშე.მაგალითად,მესოციალურიქსელიდანგავიგეიმპროგრამისშე-
სახებ,რომელშიცგავიმარჯვედაბოსელიუნდაამიშენონგაზაფხულზე.სწორედასე
გავიგეფონდი„ტასოს“შესახებაცდამივაწოდებევრქალბატონსინფორმაცია.თუმ-
ცაამასუშუალოდუნდააკეთებდნენადამიანები,რომლებიცაცხადებენპროგრამებს,
იქნებაესხელისუფლებისწარმომადგენლებითუარასამთავრობოორგანიზაციები...”
(დ.ჯ.,47წლის,ბაღისგამგე,სოფ.ფახულანი,წალენჯიხისმუნიციპალიტეტი).

3.2. ეკო ნო მი კურ პროგ რა მებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის ბა რი ე რე ბი

კვლევისპროცესშისაკმაოდნათლადგამოიკვეთაისბარიერები,რომლებიცხელსუშ-
ლისმოსახლეობასეკონომიკურიპროგრამებისადმიწვდომასდაბიზნეს/სამეწარმეო
საქმიანობაშიჩართვას.

თვისებრივიკვლევისთანახმად,ბარიერებიქალისადამამაკაცისთანასწორობისკუ-
თხითყველგანაადაბიზნესშიცასევეა. ერთ-ერთწინაღობადგენდერულისტერეო-
ტიპებიდასაზოგადოებისმხრიდანქალისშესაძლებლობებისდაკნინებამიიჩნევა.ქა-
ლირესპონდენტებიუთითებენ,რომქალისთვისდაბრკოლებადშეიძლებაიქცესისიც,
რომოჯახზედაბავშვებზეზრუნვისსრულიპასუხისმგებლობამასზეაგადასული,მა-
შინ,როცაოჯახისსხვაწევრებისნაკლებითანადგომააქვთ  - „ქალისთვისოჯახია
პირველრიგში... სახლიდან ვერგადის,რადგან ბავშვები ჰყავს მოსავლელიდა ვერ
ტოვებსბავშვებს...დამხმარეხშირადარჰყავს...თუგავიდასახლიდანდასაქმესმთელ
დროსდაუთმობს,სხვანაირადშეხედავსსაზოგადოება“(ე.ხ.,იგპქალი,39წლის,დია-
სახლისი,ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი).

გარდაამისა,ბავშვთამოვლისუფასოსერვისებისარასაკმარისირაოდენობა,რომე-
ლიც მორგებული იქნებოდადასაქმებულიდედის სამუშაო გრაფიკზე (ბავშვის მოვ-
ლის/ზრუნვის გახანგრძლივებული სერვისების არარსებობა სკოლებსა და ბაღებში,
საზაფხულობაღებისდასკოლებისარარსებობა,არასაკმარისიბავშვთამოვლისდღის
დასაღამოსცენტრები) ქალთაეკონომიკურიგაძლიერებისმნიშვნელოვანბარიერს
წარმოადგენს.

ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე მამაკაცირესპონდენტების აზრით, მოქალაქეთა უმეტეს
ნაწილსარააქვსსაშუალება,თავისისახსრებითდაიწყოსბიზნესსაქმიანობასახსრე-
ბისარარსებიბისგამო.არსებულიკრედიტებისმაღალისაპროცენტოგანაკვეთიბევრ
ადამიანს უკარგავს ყოველგვარ მოტივაციას სამეწარმეო საქმიანობის წამოწყების-
თვის -„ბანკებიდან აღებული სესხის პროცენტი იმდენად მაღალია,რომ ხშირ შემ-
თხვევაშიესარიძლევაბიზნესისსათანადოდამოქმედებისდაგანვითარებისშესაძ-
ლებლობას“ (ფოკუს-ჯგუფის მონაწილეები, ქუთაისი), რაც განაპირობებს ბიზნესის
წამოსაწყებადსესხისაღებისგანთავისშეკავებას.„მერომმინდოდესბიზნესისგა-
ფართოება,როგორცმცირემეწარმეს,არმაქვსდაბალპროცენტიანისესხისშემოთა-
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ვაზება.იმხელაპროცენტებიაბანკებში“(ნ.ქ.,ქალი,45წლის,მეფუტკრე,სოფ.კოკი,
ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი).

ეკონომიკურპროგრამაშიმონაწილეობისთვის[მაგ.,„აწარმოესაქართველო“]თანა-
დაფინანსებისმოთხოვნაცასევედასახელდაბიზნესშიჩართვისმნიშვნელოვანბარიე-
რად,რადგანმოსახლეობისუმრავლესობასარშესწევსუნარი,თავადდაუმატოსბიზ-
ნესისთვისსაჭიროთანხა.

რესპონდენტებიუთითებდნენ,რომეკონომიკურისაქმიანობისწამოწყებისგანთავის
შეკავებახშირადგანპირობებულიასოციალურისტატუსისდაკარგვისშიშით.არაპ-
როგნოზირებადიბიზნესგარემოსპირობებში,ეკონომიკურპროგრამაშიჩართვისთა-
ნავესოციალურიდაცვისგარანტიისშეწყვეტასაკმაოდაქვეითებსაღნიშნულპროგ-
რამებშიმონაწილეობისმოტივაციას-„პირადადმევარსოციალურადდაუცველიდა
დევნილიც.თუდავიწყებრამესაქმიანობას,მაშინვეშემიწყდებაისდახმარებები,რო-
მელთაცვიღებ.კარგიიქნებოდა,რომ გარკვეულიპერიოდიარშეწყდესესდახმა-
რებები.იქნებსაერთოდვერგანვახორციელეჩემისაქმიანობა.ესმართლაცხელის
შემშლელიფაქტორია(ქალი,32წლის,თვითდასაქმებული,სოფ.წყოუში,წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტი).

კვლევამასევეგამოკვეთაეკონომიკურპროგრამებშიმონაწილეობისთვისსათანადო
ცოდნისსაჭიროება.რესპონდენტებისთქმით,მაშინაცკი,როცაპროექტებზეინფორ-
მაციას იღებენ, არ აქვთ სათანადოცოდნა ბიზნეს-პროექტისდასაწერად. აღინიშნა
სახელმწიფოს მხრიდან მოსახლეობისთვის ისეთი საკონსულტაციო ცენტრების შე-
თავაზება,თუნდაცთვითმმართველობებისბაზაზე,რომლებიცმსურველებსგაუწევ-
დნენკონსულტაციებსეკონომიკურიპროგრამებისპირობებისდასარგებლიანობის
შესახებდააღმოუჩენდნენდახმარებასსაკონკურსოგანაცხადების/ბიზნესგეგმების
შევსებაში.დისკუსიებისდროსმოყვანილიქნამაგალითები,როცათვითმმართველო-
ბისწარმომადგენლებისდასამოქალაქოაქტივისტებისდახმარებითდაწერესბიზნეს-
-პროექტი,რომელიცწარმატებულიაღმოჩნდა,რასაცდამოუკიდებლადთავსვერგა-
ართმევდნენ(ფოკუს-ჯგუფისმონაწილეები,ხონისმუნიციპალიტეტი).

კვლევისშედეგადგამოიკვეთა,რომქალთადიდინაწილი,ადგილებზეუპერსპექტივო-
ბისგამო,საზღვარგარეთშრომითმიგრაციასარჩევს-„ქალებისდიდინაწილიიძუ-
ლებულია,საზღვარგარეთწავიდეს,რომშვილებსპირობებიშეუქმნას,თუნდაცსწავ-
ლისგადასახადიგადაუხადოს“ (ქალებისფოკუს-ჯგუფი,ზუგდიდისმუნიციპალიტე-
ტი).დისკუსიისმონაწილექალებსარდაუმალავთგანწყობა,რომთავადგანიხილავენ
საზღვარგარეთდასაქმებისშესაძლებლობას.მიზეზადსაქართველოშიმათიდასაქმე-
ბისნაკლებიშესაძლებლობადაშრომისდაბალიანაზღაურებადასახელდა.

ასევე აღინიშნაბიზნესის გაფართოებისთვის არახელსაყრელი გარემოდა ამ მხრივ
სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერის არარსებობა, რაც აღნიშნული პროგრამების
მიმართსკეპტიციზმსდაუნდობლობასაჩენს.ერთ-ერთმადევნილმაქალმარესპონ-
დენტმააღნიშნა,რომმასუარიეთქვაბიზნესპროექტისდაფინანსებაზე,რომელიც
არსებულიბიზნესისგაფართოებისთვისიყოგამიზნული,რადგანთავდაპირველადსა-
მეწარმეო საქმიანობისთვის მხარდაჭერა არასამთავრობოორგანიზაციისგან მიიღო
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-„მეცენტრმა„აფხაზეთმა“დამიფინანსასასალონემომსახურებისპროგრამა.გავი-
არეკურსები,მივიღეპროფესია,ავიღესერთიფიკატი,რისშემდეგგადმომცესხელ-
საწყოებიბიზნესისწამოსაწყებად.პატარაბიზნესირომდამეწყო,ამისთვისმჭირდე-
ბოდადამატებითინივთები.ვნახე,რომდევნილთადაეკომიგრანტთასააგენტოსედო
საიტზეინფორმაციაბიზნესკონკურსისშესახებ.შევავსეგანაცხადი,გავაკეთეპრო-
ექტი,გავაგზავნედამომივიდაუარი,დამირეკესდამითხრეს,რომთქვენარასამთავ-
რობოორგანიზაციებმადაგაფინანსეს,იმათიბეჭდებიაქვსთქვენსსერთიფიკატსდა
ჩვენვერდაგიფინანსებთო...ესუსამართლობაარარის?!“(ს.დ.,ქალი,34წლის,დევ-
ნილი,სოფ.კახათი,ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი).შესაბამისად,მნიშვნელოვანიაიმის
გათვალისწინება,რომბიზნესიდეებისთვისსახელმწიფოთუარასამთავრობოორგა-
ნიზაციებისმიერგამოყოფილისაგრანტოთანხა,ხშირშემთხვევაში,საკმაოდმცირეა
და ბიზნესისგასაძლიერებლადთუშემოსავლისგაზრდისთვის ადამიანს, შესაძლოა,
დამატებითდასჭირდესდახმარება.„პირადადმქონდასოკოსბიზნესიდამსურდაგა-
ფართოება,მაგრამარდამიფინანსეს,ვფიქრობ,რომაქშერჩევითისამართალიიყო“
(ვ.გ.,ქალი,59წლის,დიასახლისი,სოფ.კოკი,ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი).

კვლევისმონაწილეთათქმით,საგრანტოპროგრამებისთვისგამოყოფილიშეზღუდუ-
ლიფონდებიმნიშვნელოვნადამცირებსდევნილთამოტივაციას,რადგანმაღალიკონ-
კურენციისპირობებში,ბიზნესპროექტებისდიდინაწილიუარყოფილიადაესზრდის
ნიჰილიზმსდაუიმედობასგამარჯვებისშანსებისმიმართ-„არანაირიეკონომიკური
საქმიანობისშესაძლებლობადღესჩვენსქვეყანაშიარარის.დაბრკოლებაანეპოტიზმი
დაკორუფციაყველასფეროში...მემინდამქონდესჩემიპატარასაქმე,საიდანაცდა-
მატებითიშემოსავლისმიღებაშემეძლება,მაგრამამდენძიებაშიდაპროექტისწარუ-
მატებლობაშიგულიამიცრუვდა“(ფ.შ.,ქალი,59წლის,ბაღისაღმზრდელი,სოფ.კოკი,
ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი).

ქალებისაუბარშიასევეაღნიშნავდნენ,რომმათ,ძირითადად,კონკურსშიწარუმატე-
ბელი მაგალითები ესმით, მოტივაციის გასაზრდელად კი მნიშვნელოვანია წარმატე-
ბულიმაგალითებისპოპულარიზაცია, იმ ქალებისგაცნობადამათთანშეხვედრები,
ვინცბიზნესგრანტებისმოპოვებადასაკუთარიბიზნესისწარმატებითმართვაშეძ-
ლო-„სამწუხაროდ,არისშემთხვევები,როცავიღაცრაღაცპროგრამაშიიყოჩარ-
თული,დაწერაბიზნეს-გეგმა,მერეარდააფინანსეს.ასეთინეგატიურიმაგალითები
უცებვრცელდებადასხვებზეცცუდგავლენასახდენს.ხალხსაცხელიაქვსჩაქნეული.
პოზიტიურიმაგალითებიფართოდუნდაგავრცელდეს.ის,ვინცდაფინანსდა,მაგალი-
თად,რითიიყოგამორჩეული,რითიგანსხვავდებოდასხვებისგან,ესაამაღლებსმო-
სახლებაშიინტერესსდაპროგრამაშიმეორედმონაწილეობისსურვილიარგაუქრე-
ბათ“(ნ.შ.,ქალი,65წლის,დევნილი,სოფ.კოკი,ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი).

მნიშვნელოვან წინაღობად ასევე დასახელდა პროგრამაში ჩასართავად კონკურსის
კრიტერიუმები,მათშორისასაკობრივიცენზიკონკურსშიმონაწილეობისთვის,ასევე
განსაზღვრულსოციალურჯგუფთან(შშმ,სოციალურადდაუცველისანძალადობის
მსხვერპლისსტატუსიდაა.შ.)კუთვნილებისმოთხოვნა,რაცრესპონდენტებისაზრით,
მნიშვნელოვნად ზღუდავს ბევრი დაინტერესებული ქალის მონაწილეობას ეკონომი-
კურპროგრამებში.
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ქალებისთვისზოგიერთეკონომიკურპროგრამაშიმონაწილეობისბარიერსწარმოად-
გენსმიწისნაკვეთისფლობისკრიტერიუმი, განსაკუთრებითდევნილებისთვის,რო-
მელთადიდნაწილსმიწასაკუთრებაშიარგააჩნია.ქალებიზოგადადუფროიშვიათად
წარმოადგენენმიწისაქტივისმესაკუთრეს,განსაკუთრებითსოფლებში,სადაცგენდე-
რულიუთანასწორობაყველაზემეტადააგამოხატული.

რაოდენობრივი კვლევის მონაცემები თანხვედრაშია თვისებრივი კვლევის მონაცე-
მებთან.ეკონომიკურიგაძლიერებისშემაფერხებელძირითადფაქტორებადაღინიშ-
ნა ბიზნესის განვითარებისთვის არასაკმარისი დაფინანსება (შემთხვევათა 43.5%);
არასაკმარისიინფორმაციაბიზნესსაქმიანობისხელშემწყობიპროგრამებისშესახებ
(შემთხვევათა55,9%);სარისკობიზნეს-გარემო(შემთხვევათა44%);ასევეგამოიკვეთა
ეკონომიკურისაქმიანობისდასაწყებადუნარებისნაკლებობა (მაგ.,ბიზნესგეგმების
შედგენადაბიზნესისწარმართვა-შემთხვევათა41%);ბიზნესგეგმებისშემუშავებისა
დაბიზნესისწარმოებისათვისსაკონსულტაციომომსახურებისარარსებობა(შემთხვე-
ვათა22,3%);კონკურსშიმონაწილეობისათვისარსებულიკრიტერიუმები(მაგ.,ბიზნე-
სისთანადაფინანსების მოთხოვნა, ქონების/მიწის აქტივის მესაკუთრეობა, გრანტის
მიღებისას სოციალური შემწეობის შეჩერება - შემთხვევათა 20%); (დეტალურად იხ.
დიაგრამა#5).

დიაგრამა#5

რაბარიერებიუშლისხელსქალებსადამამაკაცებს
ეკონომიკური/ბიზნესსაქმიანობისდაწყებაში

(გამოყავით3ძირითადიბარიერი)?

ა)სარისკობიზნესგარემო

ბ)არასაკმარისიინფორმაციაბიზნესსაქმიანობის
ხელშემწყობიპროგრამებისშესახებ

გ)ეკონომიკურისაქმიანობისდასაწყებადუნარებისნაკლებ-
ობა(მაგ.ბიზნესგეგმებისშედგენადაბიზნესისწარმართვა)

დ)ბიზნესისგანვითარებისთვისარასაკმარისიდაფინანსება
ე)კონკურსშიმონაწილეობისათვისარსებულიკრიტერიუ-

მები(მაგ.ბიზნესისთანადაფინანსებისმოთხოვნა,ქონების/
მიწისაქტივისმესაკუთრეობა,გრანტისმიღებისასსოცია-

ლურიშემწეობისშეჩერება)
ვ)ოჯახურიმოვალეობებიარმაძლევსშესაძლებლობას
ეკონომიკურსაქმიანობაშიმონაწილეობისსაშუალებას

ზ)ოჯახისწევრებისმხრიდან(ქმარი/ცოლი,ოჯახისსხვა
წევრები)მხარდაჭერისნაკლებობა

თ)ბიზნესგეგმებისშემუშავებისადაბიზნესის
წარმოებისათვისსაკონსულტაციომომსახურების

არარსებობა
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3.3. მო სახ ლე ო ბის თვის პრი ო რი ტე ტუ ლი ბიზ ნეს სფე რო ე ბი და  

ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ხე ლის შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბი

თვისებრივკვლევაშიქალირესპონდენტებისჩამონათვალისაკმაოდმრავალფეროვა-
ნი იყო:სავაჭროცენტრი; კომპიუტერულიცენტრი; სასათბურემეურნეობა; აგრო-
ტურიზმი;ლამინატისკარ-ფანჯრებისწარმოება;საკონდიტროდასაცხობი;საყოფა-
ცხოვრებომომსახურებისობიექტები,სადაცთავმოყრილიიქნებამრავალფეროვანი
სერვისი,მათშორისსამკერვალო,სილამაზისსალონი,სახელოსნო,რაცდეფიციტუ-
რი სერვისების პირობებში განსაკუთრებით პრიორიტეტულია სოფლად მცხოვრები
მოსახლეობისთვის.

ასევე საინტერესო სფეროები დასახელდა მამაკაცი რესპონდენტების მხრიდანაც,
რომლებიცუპირატესობასანიჭებენმესაქონლეობისფერმისგანვითარებას,ხე-ტყის
გადამამუშავებელსაწარმოს,თხილის,დაფნის განაშენიანებას, სასათბურე მეურნე-
ობას,ტურიზმს(ავტოგაქირავებატურისტებისთვის,გასტრონომია-ეთნობარ-რეს-
ტორანი,სასტუმრო,კაფედაა.შ.);სპორტულ-გამაჯანსაღებელიკომპლექსისგახსნას.

თვისებრივიმონაცემებიმკაფიოდმეტყველებსქალებისდამამაკაცებისმხრიდანბიზ-
ნესსფეროებისარჩევისასჰორიზონტალურსეგრეგაციაზე,ანუბიზნესსფეროების
„ქალურ“და„მამაკაცურ“სფეროებადდაყოფისტენდენციაზე.

რაოდენობრივიმონაცემებისმიხედვით,ბიზნესისთვისყველაზესასურველსფეროდ
რესპონდენტებსშორისდასახელდასავაჭრომომსახურება(მაღაზიები)-25%,საზო-
გადოებრივიკვებისობიექტები(კაფე-ბარი,რესტორანი,საკონდიტრომაღაზიებიდა
ა.შ.)-15%დატურისტულიბიზნესი(გიდობა,სატრანსპორტომომსახურება,ექსკურ-
სიებისორგანიზებადაა.შ.)-14%(დეტალურადცხრილი#4).

ცხრილი#4

ეკონომიკურისაქმიანობისრომელისფეროაუფრომეტადსაინტერესოთქვენთვის?

სფერო სულ%

სავაჭრომომსახურება(მაღაზია) 25%

ონლაინმაღაზია 8.6%
საზოგადოებრივიკვებისობიექტები(კაფე-ბარი,რესტორანი,სა-
კონდიტრომაღაზია)

15%

სასტუმრობიზნესი 10,4%

ტურისტულიბიზნესი(გიდობა,სატრანსპორტომომსახურება,ექ-
სკურსიებისორგანიზება)

14,2%

სამკაულებისდასაიუველირონაკეთობებისდამზადება 3,5%

ციფრულიდასაყოფაცხოვრებოტექნიკისსარემონტო
მომსახურება

6,2%

მიტანისსერვისი 2%

გასართობიცენტრი(საბავშვო/ახალგაზრდული) 6,5%

სამკერვალოსალონი/ატელიე 6,2%
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ეკონომიკურსაქმიანობაშიმონაწილეობისხელშესაწყობადდახელსაყრელიგარემო
პირობებისშესაქმნელად,გამოკითხულთაუმრავლესობამხაზიგაუსვამცირებიზნე-
სის ხელშეწყობისადა განვითარების გრანტებითუზრუნველყოფის აუცილებლობას
(შემთხვევათა62,5%)დაეკონომიკურიგაძლიერებისსახელმწიფოპროგრამებისშე-
სახებინფორმაციისხელმისაწვდომობას (შემთხვევათა54,5%).პრიორიტეტადასევე
თვლიანსესხებისგაცემასდაბალისაპროცენტოგანაკვეთით(შემთხვევათა48.4%).მო-
სახლეობისინფორმირებისაუცილებლობასმნიშვნელოვნადმიიჩნევსგამოკითხულთა
38,5%(დეტალურადიხ.დიაგრამა#6).

დიაგრამა#6

თქვენიაზრით,რამშეიძლებაშეუწყოსხელიქალებისადამამაკაცების
ჩართულობასბიზნეს/ეკონომიკურსაქმიანობაში?

(გამოყავით3პრიორიტეტულიპასუხი)

თვისებრივკვლევაშიმონაწილერესპონდენტთათანახმად,ეკონომიკურიპროგრამე-
ბისეფექტიანობისთვისმნიშვნელოვანიაბენეფიციართამეწარმეობრივიუნარ-ჩვევე-
ბისგანვითარებაზეორიენტირებულისასწავლოკურსისშეთავაზებადაასევეშესაბა-

ა)ეკონომიკურიგანვითარებისსახელმწიფო
პროგრამებისშესახებინფორმაციის

ხელმისაწვდომობა;

ბ)მცირებიზნესისხელშეწყობისადა
განვითარებისგრანტები;

გ)საკონსულტაციომომსახურება-ბიზნეს
პროექტებისშედგენაშიდაბიზნესისწარმართვის

საწყისეტაპზედახმარებისგაწევა;

დ)მოსახლეობისინფორმირებაბიზნეს/
ეკონომიკურისაქმიანობისხელშეწყობის

არსებულიპროგრამებისშესახებ;

ე)ხელმისაწვდომისესხებიდაბალისაპროცენტო
განაკვეთით;

ვ)დასაქმებულიქალებისდამხმარესერვისების
უზრუნველყოფა(მათშორის,სკოლებსადა

საბავშვობაღებშიგახანგრძლივებულისერვისის
უზრუნველყოფა,ბავშვთამოვლისდღისდა

საღამოსცენტრებისშექმნაგანსაკუთრებით
მარტოხელადედებისთვის,მრავალშვილიანი

ოჯახებისთვის),რაცსაშუალებასმისცემსქალებს,
აქტიურიმონაწილეობამიიღონეკონომიკურ

საქმიანობაში.
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მისიფინანსურირესურსებითუზრუნველყოფა,რაცდაეხმარებათმიღებულიცოდნის
პრაქტიკულრეალიზაციაში.გამოითქვააზრიდამწყებიმეწარმისგადასახადებისგან
განთავისუფლებისსაჭიროებისშესახებ-„იმისთვის,რომუფროხელმისაწვდომიგახ-
დესბიზნესისწარმოებასაქართველოში,გადასახადებისგანუნდაგანთავისუფლდეს
მეწარმედამიეცესხელმისაწვდომიდადაბალპროცენტიანისესხები“(ე.ძ.,ქალი,58
წლის,მცირემეწარმე,სოფ.კოკი,ზუგდიდისმუნიციპალიტეტი).

რესპონდენტებმა ასევე მიუთითესბანკის სესხებზე ნაკლები საპროცენტო განაკვე-
თისაუცილებელობაზე,რადგანბიზნესისდაწყებარისკებთანაადაკავშირებული,ხო-
ლომაღალიპროცენტისგადახდაპირველეტაპზეარასაკმარისადგანვითარებულიდა
არამომგებიანიბიზნესისთვისძალიანმძიმეტვირთადაწვებათმეწარმეებსდახშირად
საქმისჩავარდნასაცგანაპირობებს.

ნაწილიIV.დასკვნა

საზოგადოებაში გენდერული სტერეოტიპების და ტრადიციული პატრიარქალური
ნორმების შესამჩნევი რღვევის მიუხედავად, კვლავაც შენარჩუნებულია არასამარ-
თლიანიდამოკიდებულებებიქალთალიდერობის,მათისაზოგადოებრივთუპოლიტი-
კურცხოვრებაშიროლისგაზრდისთვალსაზრისით.ბავშვზედაოჯახზეზრუნვაქა-
ლის ძირითად მოვალეობად განიხილება,რაც მნიშვნელოვნად აბრკოლებს ქალების
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვას, აძლიერებს გენდერულ დაყოფას და უსაზ-
ღვრავსქალებსშესაბამისროლსდამდგომარეობას:ქალი-ოჯახზეპასუხისმგებელი
დაკაცი-მარჩენალი.

არხდებაოჯახშიქალისაუნაზღურებელიშრომისსათანადოდაფასებადადათვლა.
ქალსოჯახი„არუშლის“აქტიურისამოქალაქოდაეკონომიკურიროლისშეთავსებას,
იმპირობით,თუისპარალელურადახერხებსყველათავისისაოჯახოვალდებულების
პირნათლადშესრულებას,რაცქალისმიმართმკაფიოდდისკრიმინაციულიადაემყა-
რებაშრომისარასამართლიანიდანაწილებისპრინციპებს.შესაბამისად,მნიშვნელო-
ვანია,ქალაქსათუსოფელში,საოჯახოაუნაზღაურებელისამუშაოსტვირთისთანას-
წორადგაზიარებაორივესქესისმიერ,რათაქალსარმოუწიოსარჩევანისგაკეთება
კარიერასადაოჯახსშორის.

ქალებისმხრიდანსაზოგადოებრივთუპოლიტიკურაქტიურობასდასაკუთარიბიზნე-
სისდაწყებასასევეაფერხებსშესაბამისისოციალურიინფრასტრუქტურისარარსე-
ბობა(მაგ.,ბავშვთამოვლისმოქნილისერვისები),ოჯახისარასაკმარისიმხარდაჭერა,
მოუქნელისამუშაოგრაფიკი,ფინანსურირესურსებისსიმწირე.

კვლევისპროცესშიარაერთგვაროვნადშეფასდასამეწარმეოსაქმიანობისხელშე-
საწყობად სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებები. გამოიკვეთა ეკონომი-
კურიგაძლიერებისპროგრამებისდამათიპირობებისშესახებმოსახლეობისარა-
სათანადოდინფორმირებისპრობლემა;ბიზნეს-პროექტებისდასაწერადმოსახლე-
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ობისთვის შესაბამისი კონსულტაციების გაწევის არასათანადო პრაქტიკა ან მისი
არარსებობა;საკონკურსოპირობებშიჩადებულიკრიტერიუმები,რაცკიდევუფრო
ართულებს ეკონომიკურ პროგრამებში ქალთა მონაწილეობას (მაგალითად, თანა-
დაფინანსების მოთხოვნა, მიწის აქტივის მესაკუთრეობის დადასტურება, მაღალი
სოციალურიქულადაგრანტისმოპოვებისასსოციალურისტატუსისდაშემწეობის
ავტომატურადდაკარგვადაა.შ.).ყველაესბარიერიმნიშვნელოვნადაფერხებსდა
ასუსტებსქალებისმოტივაციას,ჩაერთონქვეყანაშიარსებულეკონომიკურპროგ-
რამებში.

საზოგადოებრივ,პოლიტიკურთუეკონომიკურასპარეზზეაქტიურიმონაწილეობის-
თვისქალთაწინაშეწარმოქმნილიბარიერებიდაგარემოებებიხშირშემთხვევაშიარ
არისჯეროვნადასახულიხელისუფლებისპოლიტიკასადაქმედებებში,ერთიმხრივ,
სუსტი ინსტიტუციურიშესაძლებლობების მიზეზით,თუმცა მეტწილად - შესაბამისი
პოლიტიკურინებისარარსებობისგამო.

არ არსებობს მარტივი გამოსავალი არსებული გენდერულიუთანასწორობის აღმო-
საფხვრელად. განსაკუთრებით ისეთ ქვეყანაში, სადაც გენდერული უთანასწორობა
ღრმადარისფესვგადგმულიკულტურულდასოციალურნორმებში,რასაცერთვის
რთულისოციალურ-ეკონომიკურიმდგომარეობადასოციალურისერვისებისმიწო-
დებისდეფიციტი.

გენდერულიუთანასწორობისაღმოსაფხვრელადდაქალებისყველაასპარეზზემონა-
წილეობისუზრუნველსაყოფადმნიშვნელოვანიაყველადაინტერესებულიპირის,მათ
შორის ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების, საერთაშორისო დონორი
ორგანიზაციების,კერძოსექტორისდასამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციების
კოორდინირებულიმოქმედებებისდანაბიჯებისგადადგმა,რაცგანზოგადებულისა-
ხითმოყვანილიარეკომენდაციებისსახითშემდეგქვეთავში.

ნაწილიV.რეკომენდაციები

	ცნობიერებისამაღლებისკამპანიებისაქტიურიწარმოება:ქალისადამამაკაცის
კულტურულადგანპირობებულიროლებისდამასთანდაკავშირებულიგაბატო-
ნებული სტერეოტიპებისადმი დამოკიდებულებების შეცვლის მიზნით. კამპანი-
ისდაგეგმვისასერთ-ერთიმნიშვნელოვანისამიზნეუნდაიყოსდამსაქმებლების
მგრძნობელობისგაზრდაგენდერულისაკითხებისმიმართ;

	ქალის, როგორც წარმატებული ლიდერის მიმართ, საზოგადოებრივი მიმღებ-
ლობისგაზრდა,წარმატებულიისტორიებისდემონსტრირებისგზით.კამპანიის
წარმოებისასმნიშვნელოვანიაქალის,როგორცმშვიდობისდაკონფლიქტისდე-
ესკალაციის ინიციატორის,როლის ხაზგასმა. ასევე, პოლიტიკისდაბალანსების
დაგენდერულადსპეციფიკურსაჭიროებებსადაპრიორიტეტებზემეტადორიენ-
ტირებისუნარებზეფოკუსირება;
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	ქალთაგააქტიურებისდათვითშეფასებისამაღლებისგაზრდისმიზნით(საზოგა-
დოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვისთვის) სპეციალური პროგრამების
შემუშავება,რაცხელსშეუწყობსქალთაინიციატივებისგამოვლენას(მაგ.:სტა-
ჟირება,კვალიფიკაციისამაღლებისკურსი,ქალთაკლუბებისშექმნა„პასიური“
ქალებისმოსაზიდადდაა.შ.);

	ქალისპოლიტიკურ,სოციალურთუეკონომიკურგაძლიერებაზედაფინანსუ-

რიმდგომარეობისგაუმჯობესებაზეფოკუსირებადამათიპროფესიულირეა-
ლიზებისდაგანვითარებისგზაზეარსებულისტრუქტურულიბარიერებისაღ-
მოფხვრაზეორიენტირებულიმიზანმიმართულიდაქმედითიპოლიტიკისწარ-
მართვა;

	გენდერულითანასწორობისდაეკონომიკურიგაძლიერებისპოლიტიკისდაგეგ-

მვის,შემუშავებისდაგანხორციელებისპროცესში,ქალებისმოწყვლადიჯგუფე-

ბის(მაგ.,დევნილები,კონფლიქტისგამყოფიხაზისმიმდებარედმცხოვრებიქა-
ლები,ძალადობისმსხვერპლნი,მარტოხელადედებიდაა.შ.)სპეციფიკურისაჭი-

როებებისგათვალისწინება;

	არსებული ეკონომიკური გაძლიერების განხორციელებული პროგრამების

გენდერულისტატისტიკისწარმოებადააღნიშნულიპროგრამებისგენდერუ-

ლი ეფექტის შესწავლა:მნიშვნელოვანია ეკონომიკურიგაძლიერების მიმარ-
თულებითმომუშავეყველაუწყებამაწარმოოსმისმიერგანხორციელებული
ეკონომიკური პროგრამების გენდერული სტატისტიკა და დანერგოს დაფი-

ნანსებული პროექტების გენდერულ ჭრილში მონიტორინგისა და შეფასების

სისტემა,ინტერსექციულიმიდგომისგამოყენებით(სასურველიაქალთამრა-
ვალფეროვანი სოციალურიჯგუფების გამიჯვნა, მაგ.,დევნილი, ძალადობის
მსხვერპლი,მარტოხელადედა,ახალგაზრდები,შშმპირი,ეთნიკურითურე-
ლიგიური უმცირესობები და ა.შ.), რათა შესაძლებელი გახდეს ქალებზე არ-
სებული პროგრამების ზეგავლენის მასშტაბების შეფასება და გაანალიზება.
აღნიშნული ინფორმაცია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შესაბამისი უწყებების
ვებგვერდებზე;

	ქალთა მცირედა საშუალობიზნესის ხელშეწყობისათვის შეღავათიანი ბიზნეს

გარემოს შექმნა, მათ შორის ქალებზე ორიენტირებული ბიზნეს პროექტების
მხარდაჭერა,  მცირე გრანტებით უზრუნველყოფის,  ბიზნეს უნარ-ჩვევების
განვითარებისდა პროფესიულიტრენინგების ჩატარების გზით; გარდა ამისა,
დამწყებიმცირემეწარმეების,მინიმუმერთიწლისგანმავლობაშიგადასახადე-
ბისგანგანთავისუფლება,სოციალურისტატუსისშენარჩუნება;ასევეთანადა-
ფინანსების,მიწისმესაკუთრეობისმოთხოვნის,ასაკობრივიშეზღუდვებისგა-
უქმება;
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	ეკონომიკური პროგრამების შესახებ ქალთა ინფორმირება და კონსულტაციე-
ბის გაწევა: ეკონომიკური გაძლიერების პროექტებში ქალების დაინტერესების
მიზნით,დაინერგოსშესაბამისისაკონსულტაციოსერვის-ცენტრები (შესაძლოა
მუნიციპალიტეტების ბაზაზე), რომლებიც უზრუნველყოფენ მოსახლეობისთვის
სახელმწიფოთუადგილობრივიეკონომიკურიპროგრამებისშესახებინფორმა-
ციისგავრცელებასდაკონკურსისპირობებისდეტალურახსნასდაგანაცხადის
შევსებაშიპრაქტიკულიდახმარებისგაწევას.ასევესასურველიაქალიმეწარმეე-
ბისთვისდახმარებისგაწევაადგილობრივადრენტაბელურიბიზნესსფეროების
არჩევაში, რომელიც მეტ-ნაკლებად აქტუალურია შესაბამისი ადგილისთვის და
შეესაბამებაბაზრისმოთხოვნებს;

	ქალთა აქტიური საზოგადოებრივი, პოლიტიკურითუ ეკონომიკური საქმიანო-
ბისსტიმულირებისთვისშესაბამისისოციალურისერვისებისგანვითარება,მათ
შორისბავშვთამოვლისსერვისებიც,რაცმრავალკომპონენტიანიადამოიცავს,
მაგ.:მუნიციპალიტეტისმიერშემწეობისგაცემას,დღისდასაღამოსცენტრების
თანა/დაფინანსებას,ბაღებსადასკოლებშიგახანგრძლივებულიდასაზაფხულო
ჯგუფებისგახსნას, ბავშვთაუფლებებისდაცვისგანყოფილებებისდა ბავშვთა
ოთახებისშექმნას/განვითარებასმუნიციპალიტეტისბაზაზე,დასაქმებულიდე-
დებისსაჭიროებებზემორგებულისამუშაოგრაფიკისდანერგვისხელშეწყობას
დაა.შ.;

	პარტნიორობისსისტემისდანერგვასაბანკოდამიკროსაფინანსოორგანიზაცი-
ებთანდამათთანთანამშრომლობითქალთაეკონომიკურგაძლიერებაზეორიენ-
ტირებულისპეციალურიპროგრამებისშემუშავება,რაცგაზრდისქალთაწვდო-
მასფინანსურრესურსებზე,იაფდახელმისაწვდომკრედიტებზე.სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანიაამკუთხითადგილობრივითვითმმართველობისროლისდამნიშ-
ვნელობის გაზრდადა მსგავსი პროგრამების ადმინისტრირების ადგილობრივი
პრაქტიკისდანერგვა.
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რე დაქ ტო რი - ლა ლი შენ გე ლია

დამ კა ბა დო ნე ბე ლი - ლია კოს ტა ვა

მი სა მარ თე ბი:
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

ელ ფოს ტა: womansukhumi@gmail.com
fundsukhumitbilisi@gmail.com  
ვებ გვერ დი: www.fsokhumi.ge

ფე ის ბუქ გვერ დი: www.facebook.com/fsokhumi/
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გურანდაგვანცელაძე,ნინოკორინთელი,  
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