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trfnthbyt ufvf[fhbfc cfmvbfyj,bc .bhbsflb cathjf flfvbf

ybc eakt,t,b= vfs ijhbc  b.ekt,bs uflfflubkt,ek gbhsf 

(bug) eakt,t,b+ trfnthbyt ufvf[fhbf fhbc vhfdfkb thjdyekb lf 

cfthsfijhbcj rjyathtywbbcf lf nhtybyuctvbyfhbc vjyfobkt mfksf 

eakt,t,bc= rjyakbmnbc vjudfht,bcf lf vidblj,bc vityt,kj,bc 

cfrbs[t,pt+ 

ihjvbsb cfmvbfyj,f lfbo'j reknehek/evfybnfhek ajyl  

@cj[evib#+ 20002006 okt,ib b'j mfksf eakt,t,bc lfwdbc ctmnjhbc 

lbhtmnjhb+ ajyl @სj[evsfy# lqtvlt sfyfvihjvkj,c= hjujhw 

rjyceknfynb+ 2006 otkc vbbqj ]jy cvbnbc cnbgtylbf lbl ,hbnfytsib 

ltvjrhfnbekb bycnbnent,bc rdktdbcf lf itcofdkbcfsdbc= itvltu 

rb  tlveyl vfcrbc cnbgtylbf fvthbrbc eybdthcbntnib flfvbfybc 

cfthsfijhbcj eakt,t,bc itcfcofdkfl+ 

20062007 okt,ib cofdkj,lf bylbfyfc eybdthcbntnib (fii)= cflfw 

vbbqj flfvbfybc cfthsfijhbcj eakt,t,bc vfubcnhbc [fhbc[b+ 2007

2008 okt,ib veifj,lf ltdybksf cfrbs[t,ib ufthjc evfqktcb rjvbchbc 

cfvvfhsdtkjc yfwbjyfkeh rjyceknfynfl bugsf cfrbs[t,ib+ 2012-
დან 2014 წლამდე - პროგრამების მენეჯერად ბრიტანულ საერთაშორისო 
საქველმოქმედო ორგანიზაციაში „ევრიჩაილდ საქართველო“, რომელმაც 
2015 წლიდან დაასრულა თავისი მისია საქართველოში.

2015 წლიდან არასამთავრობო ორგანიზაციების დამოუკიდებელი 
კონსულტანტი და მწვრთნელია.

trfnthbyt ufvf[fhbf fhbc ავტოhb fyfkbnbrehb vj[ctyt,t,bc= 

obuyt,bcf lf lfv[vfht cf[tkv.qdfytkjt,bcf| @mfkb lf vbcb hjkb 

vidblj,bc vityt,kj,bc cfmvtib#= @mfkt,b vjkfgfhfrt,bc vfublfcsfy#= 

@upf vidblj,bcfrty#= @mfksf kblthj,bc atyjvtyb#= @utylthb lf 

gjkbnbrehb gfhnbt,b#= @flubkj,hbdb [tkbceakt,f lf utylthb#=  

@mfkt,b vidblj,bc .bt,fib#+

ავტორის შესახებ
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შე სა ვა ლი

კვლევა წარმოადგენს ქალთა ორი ორგანიზაციის მიერ, 
შვედეთის ქალთა ორგანიზაციის Kvinna till Kvinna-ს ფინანსური 
მხარდაჭერით, განხორციელებული პროექტის „ქალები 
განსაზღვრავენ ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხს ნდობისა 
და მდგრადი მშვიდობის შენებისათვის“ - ერთობლივ შედეგს. 

კვლე ვის იდე ას სა ფუძ ვლად და ე დო ის რა ე ლი სა და პა ლეს-
ტი ნის ქალ თა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პო ზი ტი უ რი 
გა მოც დი ლე ბა, რამაც შე საძ ლე ბე ლი გახა და ქა ლე ბის თვალით 
და ნა ხუ ლი ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის შეს წავ ლა.

2013 წელს, ის რა ელ ში გაც ნო ბი თი ვი ზი ტის დროს, რომ ლის 
მი ზა ნი იყო ის რა ე ლი სა და პა ლეს ტი ნის ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა კონ ფლიქ ტის ორი ვე მხა რეს მუ შა ო-
ბის კუ თხით, ცნო ბი ლი გახ და ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ინ ტე-
რე სო ინი ცი ა ტი ვის შე სა ხებ - ქა ლე ბის მი ერ და ნა ხუ ლი ადა მი ა-
ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის ხარისხის შეს წავ ლა. 

აღსანიშნავია, რომ ტერ მი ნი „უ საფ რთხო ე ბა“ ის რა ე ლის პო-
ლი ტი კურ წრე ებ ში, მო სახ ლე ო ბის დიდ ნა წილ ში, უმ თავ რე სად,  
სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბის და მის გან გა მომ დი ნა რე საფ რთხე ე ბის 
პრიზ მა ში გა ნი ხი ლე ბო და და გან ზე ტო ვებ და უსაფ რთხო ე ბის 
ისეთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს  კომ პო ნენ ტებს, რო გო რი ცაა პი როვ ნუ-
ლი უსაფ რთხო ე ბა და სა ზო გა დო ე ბის  სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა.  

2012 წელს, ის რა ე ლი სა და პა ლეს ტი ნის ქალ თა ხუ თი არა სამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის კო ა ლი ცი ამ მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, 
შე ეს წავ ლა და გა ერ კვი ა სა კი თხი, რამ დე ნად მი იჩ ნე ვენ ქა ლე ბი 
საფ რთხედ სა ო მარ მოქ მე დე ბებს, რა აშ ფო თებთ გან სა კუთ რე-
ბით და კონ კრე ტუ ლად რა აყა ლი ბებს მათ პი რად უსაფ რთხო ე-
ბას. სა ა მი სოდ ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ერ თობ ლი ვად შე ი მუ შა-
ვეს უნი კა ლუ რი მე თო დი კა, რო მე ლიც მო ი ცავს ცვლი ლე ბე ბის 
კარ ტოგ რა ფი რე ბას ქა ლე ბის მი ერ უსაფ რთხო ე ბის შეგ რძნე ბა ში. 
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კვლე ვის შე დე გებ მა და ა დას ტუ რა, რომ „უ საფ რთხო ე ბის“ ცნე ბას 
ქა ლე ბი უკავ ში რე ბენ არა მხო ლოდ „სა ო მარ მოქ მე დე ბებს“, არა-
მედ სცილ დე ბი ან „ტე რაქ ტე ბი სა და აფ ეთქე ბე ბის“ საფ რთხეს და 
ეხე ბი ან რის კე ბის ბევ რად უფ რო ფარ თო სპექტრს, რომ ლე ბიც 
ხელს უშ ლის მათ, უსაფ რთხოდ იგ რძნონ თა ვი.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ომის სა შიშ რო ე ბა, ტე რაქ ტე ბი და 
აფეთ ქე ბე ბი ის რა ე ლე ლი და არა ბი ქა ლე ბის თვის სა გან გა შო ა, 
კვლე ვის შე დე გე ბით, მათ თვის კი დევ უფ რო მწვა ვეა სექ სუ ა ლუ-
რი ძა ლა დო ბის, ეკო ნო მი კუ რი სი დუხ ჭი რის საფ რთხე, სა კუ თა-
რი კე რი დან გან დევ ნის და სა ცხოვ რი სის და კარ გვის ში ში, ახ-
ლობ ლე ბის ჯან მრთე ლო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის დარ დი.

სა გუ ლის ხმო ა, რომ ის რა ელ ში მცხოვ რე ბი ბევ რი ქა ლის თვის 
ქა ლად ყოფ ნაც  საფ რთხე ა, რად გან სწო რედ ქა ლე ბი ხდე ბი ან 
ფი ზი კური და სექ სუ ა ლური ძა ლა დო ბის მსხვერპლნი, ან სი-
ცოცხ ლი სა და ჯან მრთე ლო ბის და კარ გვის ში შით ერი დე ბი ან 
სიბ ნე ლე ში ქუ ჩა ში გა მოს ვლას. 

მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნა მო ნა ცემ თა ბა ზის 
შექ ნი სათ ვის, რაც აერ თი ა ნებს იმ საფ რთხე ებ სა და რის კებს, 
რომ ლე ბიც ყვე ლა ზე უფ რო აწუ ხებთ ის რა ე ლელ და პა ლეს ტი-
ნელ ქა ლებს. ჩა მო ყა ლიბ და აგ რეთ ვე კონ კრე ტუ ლი რე კო მენ და-
ცი ე ბი ქა ლე ბი სათ ვის ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფის ზო მე ბის შე სა ხებ.

კვლე ვა ბრო შუ რის სა ხით გა მო ი ცა და გავ რცელ და სა მო ქა-
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და პო-
ლი ტი კო სებს შო რის - ან გა რიშ ში ასა ხულ პრობ ლე მებ ზე რე ა გი-
რე ბი სათ ვის.

ის რა ე ლელ და პა ლეს ტი ნელ ქალ თა მე თო დი კის ნა წი ლობ-
რი ვი გა მო ყე ნე ბით და მი სი ადაპ ტი რე ბით საკუთარ სა ზო გა-
დო ე ბებ ში არ სე ბულ სპე ცი ფი კურ პი რო ბებ თან, ქალ თა ორმა 
ორგანიზაციამ ერ თობ ლი ვად შე ი მუ შა ვა ქა ლე ბი სათ ვის ადა მი-
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ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის ხა რის ხის გან საზ ღვრის მე თო დი და შე-
უდ გა კვლე ვის გან ხორ ცი ე ლე ბას ქა ლებს შო რის თა ვი ანთ სა ზო-
გა დო ე ბებ ში.

ფონ დი „სო ხუ მის“ აზ რით, ეს კვლე ვა არის მცდე ლო ბა, გა-
ფარ თოვ დეს „უ საფ რთხო ე ბის“ ტერ მინის ტრა დი ცი უ ლი ში ნა-
არ სი, მოხ დეს იმ ქა ლე ბის შეგ რძნე ბებ სა და სა ფიქ რალ ში ჩაღ-
რმა ვე ბა, ვინც ყო ველ დღი უ რად ეჭი დე ბა პი როვ ნულ საფ რთხე-
ებს. 

უსაფ რთხო ე ბის რის კე ბის გან საზ ღვრა და მა თი აღ კვე თის 
ზო მე ბის შე მუ შა ვე ბა, ფონ დი „სო ხუ მის“ აზ რით, დაგ ვეხ მა რე ბა, 
არა მარ ტო ჩა ვუ ფიქ რდეთ და შევ ხე დოთ უსაფ რთხო ე ბას - რო-
მ ლის დროსაც ცენტრში დგას ადა მი ა ნე ბის მოთხოვნილებები 
და სა ჭი რო ე ბე ბი - არა მედ მი ვიპყ როთ ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
ადა მი ა ნის ყუ რა დღე ბა ად გი ლობ რივ, ეროვ ნულ თუ გლო ბა ლურ 
დო ნე ზე და გა ვა ერ თი ა ნოთ ძა ლის ხმე ვა კომ ფორ ტუ ლი ვი თა რე-
ბის შე საქ მნე ლად ადა მი ა ნის გან ვი თა რე ბის, სტა ბი ლუ რი გა რე-
მო სა და მშვი დო ბი ა ნი  ცხოვ რების თვის.
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I თა ვი

ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის 
ცნე ბა და კრი ტე რი უ მე ბი

1.1 ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის მნიშ ვნე ლო ბა

მე ო ცე ას წლე უ ლის ბო ლო მთელ მსოფ ლი ო ში უსაფ რთხო ე ბი-
სად მი გაზ რდი ლი ინ ტე რე სით აღი ნიშ ნა. ამ პრობ ლე მის მი მართ  
მიდ გო მის სა გუ ლის ხმო თა ვი სე ბუ რე ბა ის არის, რომ შე იც ვა-
ლა აქ ცენ ტი სა ხელ მწი ფო უსაფ რთხო ე ბი დან (მი სი საზ ღვრე ბი, 
ტე რი ტო რი ე ბი, სუ ვე რე ნი ტე ტი, მო სახ ლე ო ბა და მა ტე რი ა ლუ-
რი ფა სე უ ლო ბე ბი) ადა მი ა ნე ბის ინ ტე რე სე ბამ დე. ადა მი ა ნუ რი 
უსაფ რთხო ე ბის თა ნა მედ რო ვე კონ ცეფ ცია ეფუძ ნე ბა იმ აზრს, 
რომ უსაფ რთხო ე ბის მიღ წე ვის სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბა, პირ ველ 
რიგ ში, თვით ადა მი ა ნე ბის უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ა. 

ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბა ყუ რა დღე ბას ამახ ვი ლებს პი-
როვ ნე ბის და სა ზო გა დო ე ბისთვის არსებულ საფ რთხე ებ ზე, 
რო მელ თა დი ფე რენ ცი ა ცი აც ამ გვა რად ხდე ბა: ა) საფ რთხის 
ხა რის ხი ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლი სათ ვის (ფი ზი კუ რი ექ სპლუ ა ტა-
ცი ა, ძა ლა დო ბა, დევ ნა, სიკ ვდი ლი); ბ) საფ რთხის ხა რის ხი მი სი 
ნორ მა ლუ რი არ სე ბო ბი სათ ვის (უ მუ შევ რო ბა, ჯან მრთე ლო ბის 
სა შიშ რო ე ბა, სა სურ სა თო საფ რთხე); გ) საფ რთხის ხა რის ხი პი-
როვ ნე ბის ღირ სე ბი სათ ვის.

მა გა ლი თად, სო ცი ა ლუ რი და უც ვე ლო ბა სა შიშ რო ე ბას წარ-
მო ად გენს ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბი სათ ვის, არა მარ ტო იმი-
ტომ, რომ მან შე იძ ლე ბა, და აჩ ქა როს ძა ლა დო ბა და საფ რთხე შე-
უქ მნას სა ხელ მწი ფოს სტა ბი ლუ რო ბას, არამედ იმი ტო მაც, რომ 
ის უშუ ა ლოდ ეხე ბა ადა მი ანს და ემუქ რე ბა მის ღირ სე ბას. ამ გვა-
რად, ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბა, ფარ თო გა გე ბით, შე იძ ლე ბა 
გა ნი მარ ტოს რო გორც თა ვი სუფ ლე ბა სა ჭი რო ე ბე ბის გან, თა ვი-
სუფ ლე ბა ში შის გან და ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბა. 

თვით კონ ცეფ ცია „ა და მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბა“ პირ ვე ლად 
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წარ მოდ გე ნი ლი იყო გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის მოხ სე-
ნე ბა ში ადა მი ა ნუ რი გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ 1994 წელს, რო მელ-
შიც „ა და მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბა“ გან მარ ტე ბუ ლია, რო გორც 
„თა ვი სუფ ლე ბა სა ჭი რო ე ბე ბის გან“ და „თა ვი სუფ ლე ბა ში შის-
გან“. 

მოხ სე ნე ბა ში ჩა მოთ ვლი ლია ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის  
შვი დი კა ტე გო რი ა:

 ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა - სი ღა რი ბე, უმუ შევ რო ბა 
და ა.შ.

	სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა - შიმ ში ლი, არა საკ მა რი სი 
კვე ბა

	ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბა - სა სიკ ვდი ლო ინ ფექ ცი-
უ რი  და ა ვა დე ბე ბი, არას რულ ყო ფი ლი კვე ბა, სა ბა ზი სო 
სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მი ღე ბის არარ სე ბო ბა და ა.შ.

	გა რე მოს უსაფ რთხო ე ბა - გა რე მოს დეგ რა და ცი ა, ბუ ნებ-
რი ვი უბე დუ რე ბე ბი, ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის გა მო ფიტ-
ვა, და ბინ ძუ რე ბა და ა.შ.

	პი რა დი უსაფ რთხო ე ბა - ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბა, და ნა შა უ-
ლი, ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბა, ბავ შვის შრო მის გა მო ყე ნე ბა და 
ა. შ.

	სა ზო გა დო ებ რი ვი  უსაფ რთხო ე ბა - ეთ ნი კუ რი, რე ლი გი-
უ რი და მსგავ სი სო ცი ა ლუ რი და ძა ბუ ლო ბე ბი

	პო ლი ტი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა - პო ლი ტი კუ რი რეპ რე სი ე-
ბი, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა და ა.შ.

„ა და მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბა“ - არის კონ ცეფ ცი ა, რო მე ლიც 
მი მარ თუ ლია ძი რი თა დი სა სი ცოცხ ლო ადა მი ა ნუ რი ფა სეუ ლო-
ბე ბის დაც ვის კენ, ხელს უწყობს ადა მი ა ნის თა ვი სუფ ლე ბის ხა-
რის ხის ზრდას და მის თვით რე ა ლი ზა ცი ას.

„ა და მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბა“ - ეს არის დაც ვა თა ვი სუფ-
ლე ბე ბი სა, რომ ლე ბიც ცხოვ რე ბის არსს წარ მო ად გენს. ეს არის 
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ადა მი ა ნე ბის დაც ვა კრი ტი კუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბი სა და სა ყო ველ თა-
ოდ გავ რცე ლე ბუ ლი საფ რთხე ე ბის გან; ადა მია ნის ძა ლის ხმე ვი სა 
და მის წრა ფე ბე ბის გან მტკი ცე ბა ა, რაც გუ ლის ხმობს პო ლი ტი-
კუ რი, სო ცი ა ლუ რი, ეკო ლო გი უ რი, ეკო ნო მი კუ რი, სა ო მა რი და 
კულ ტუ რუ ლი სის ტე მე ბის შექ მნას. ეს ყო ვე ლი ვე ერ თად კი არის 
არ სე ბო ბის, ღირ სე ბის დაც ვის სა ფუძ ვე ლი. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, აღი ნიშ ნოს, რომ ცხოვ რე ბის რიტ მის მძაფ-
რი აჩ ქა რე ბა და გან ვი თა რე ბის არას ტა ბი ლუ რო ბა ხელს უწყობს 
ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში მოწყ ვლა დი ადა მი ა ნე ბის რა ო დე-
ნო ბის გაზ რდას. სა მუ შაო ად გი ლის და შე მო სავ ლე ბის და კარ-
გვის ში ში, გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბა, ძა ლა დო ბის საფ რთხე უფ რო 
და უფ რო აქ ტუ ა ლუ რი ხდე ბა ყო ვე ლი ადა მი ა ნი სათ ვის. საფ-
რთხე ე ბი ზღუ დავს ადა მი ა ნის არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბას და 
შე უძ ლია უკი დუ რე სი კრი ზი სის ან კა ტას ტრო ფის გა მოწ ვე ვა. 
ამგვარი რისკების შესახებ წინასწარი შეტყობინება შესაბამისი 
გამაფრთხილებელი ზო მე ბის მი ღე ბის და კრი ზი სის თა ვი დან 
აცი ლე ბის ან მი სი შე დე გე ბის შემ სუ ბუ ქე ბის შე საძ ლებ ლო ბას 
იძ ლე ვა.

1.1 გენ დე რუ ლი მიდ გო მა 
ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის მი მართ

ადა მი ა ნურ მა უსაფ რთხო ე ბამ ევო ლუ ცია გა ნი ცა და უსაფ-
რთხო ე ბის ტრა დი ცი უ ლი გა გე ბი დან, რო ცა ცენ ტრში სა ხელ-
მწი ფო იდ გა, გან მარ ტე ბამ დე, სა დაც ცენ ტრში - ადა მი ა ნი ა. მან 
მო იც ვა ინ დი ვი დი სა და ადა მი ა ნის ჯგუ ფე ბის კე თილ დღე ო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა მა თი ფი ზი კუ რი და მო რა ლუ რი ზი ა ნის გან, 
ასევე ში ში სა და შფოთ ვი ს გან დაცვის გზით. ადა მი ა ნუ რი უსაფ-
რთხო ე ბა ემ ყა რე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ყო ველ თაო დეკ ლა-
რა ცი ას, მა მა კაც თა და ქალ თა თა ნას წო რო ბი სა და თა ნა ბა რუფ-
ლე ბი ა ნო ბის იდე ას. ქა ლე ბი, მა მა კა ცე ბი, გო გო ნე ბი და ბი ჭე ბი 
გან სხვავ დე ბი ან უსაფ რთხო ე ბის მი მართ თა ვი ან თი გან ცდე ბით, 
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სა ჭი რო ე ბე ბით, პრი ო რი ტე ტე ბით და მოქ მე დე ბით, რაც გა პი-
რო ბე ბუ ლია რო გორც მა თი გენ დე რით, ასე ვე სქე სით. ამი ტო მაც 
უსაფ რთხო ე ბის ანა ლი ზის მი მართ კომ პლექ სუ რი გენ დე რუ ლი 
მიდ გო მა გუ ლის ხმობს იმ სა კი თხე ბის ჩარ თვას, რომ ლე ბიც ეხ-
მა რე ბა საფ რთხე ე ბის გა მოვ ლე ნას ქა ლებ სა და მა მა კა ცებ ში. 
ანა ლი ზის შე დე გე ბი, თა ვის მხრივ, გა მო ავ ლენს უსაფ რთხო ე ბის 
სექ ტო რის რე ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში გენ დე რუ ლი პრო ექ ტე-
ბის ჩარ თვის აუ ცი ლებ ლო ბას, რაც ყუ რა დღე ბას მი აქ ცევს ქა-
ლე ბი სა და მა მა კა ცე ბის სპე ცი ფი კურ სა ჭი რო ე ბებს უსაფ რთხო-
ე ბის სფე რო ში.

გენ დე რუ ლი პრო ექ ტე ბი მი მარ თუ ლია იქით კენ, რომ უსაფ-
რთხო ე ბის სექ ტორ მა ყუ რა დღე ბა გა ა მახ ვი ლოს უსაფ რთხო ე ბის 
სფე რო ში მა მა კა ცე ბი სა და ქა ლე ბის სხვა დას ხვა გან ცდა ზე, სა-
ჭი რო ე ბა სა და როლ ზე და იმა ზე, რომ გა უმ ჯო ბეს დეს რე ა გი რე-
ბა ამ გან სხვა ვე ბულ სა ჭი რო ე ბებ ზე.

უსაფ რთხო ე ბის სა კი თხებ ში გენ დე რუ ლი სპე ცი ფი კის ინ ტეგ-
რა ცი ის უზ რუნ ველ ყო ფის თვის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მიდ გო მა ა, 
ერ თი მხრივ, პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბი სა და ქა ლე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის გა ფარ თო ე ბა უფ რო მე ტი გავ ლე ნის თვის პო ლი ტი-
კურ პრო ცე სებ ზე და გენ დე რუ ლად მგრძნო ბი ა რე პო ლი ტი კის 
ფორ მი რე ბი სათ ვის უსაფ რთხო ე ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
სფე რო ში. მე ო რე მხრივ, ეს არის ქალ თა გაძ ლი ე რე ბა თე მე ბის 
დო ნე ზე, იმ საფ რთხე ე ბის გან საზ ღვრი სათ ვის, რომლებიც ხელს 
უშლის მათი უსაფრთხოების განცდას და სა კუ თა რი წი ნა და დე-
ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა იმ სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის მი-
მართ, რომ ლე ბიც პა სუხს აგე ბენ ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა ზე.

ქა ლე ბის თვალ საზ რი სი უსაფ რთხო ე ბის სა კითხ ზე ბევ რად 
უფ რო ფარ თოა და სამ ხედ როზე მე ტად ადა მი ა ნუ რი კა ტე გო-
რი ებ ით გა ნი საზ ღვრე ბა. სა ნამ ქა ლე ბი თავს უსაფ რთხოდ არ 
გრძნო ბენ თა ვი ანთ სახ ლებ ში და სა ზო გა დო ე ბა ში, სა ნამ აქვთ 
საფ რთხის განცდა თავიან თი და მო მა ვა ლი თა ო ბის გან ვი თა რე-
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ბი სათ ვის, შე უძ ლე ბე ლია მშვი დო ბის შეგ რძნე ბა. რო ცა ქა ლე ბი 
თავს უსაფ რთხოდ გრძნო ბენ, რო ცა შე უძ ლი ათ მო ბი ლი ზე ბა და 
შე უ ფერ ხებ ლად გა ერ თი ა ნე ბა თა ვი ან თი უფ ლე ბე ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფი სა და მშვი დო ბის მიღ წე ვი სათ ვის - რე ა ლუ რია ხან-
გრძლი ვი და მდგრა დი მშვი დო ბის შექ მნა.  

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ში გა მო ხა ტუ ლი მო საზ რე ბე ბი არის იმ 
სა ჭი რო ე ბე ბი სა და საფ რთხე ე ბის შეხ სე ნე ბა, რომ ლე ბიც ქა ლე-
ბის ყო ველ დღი უ რო ბას ახა სი ა თებს და რო მელ თაც სა თა ნა დო 
ყუ რა დღე ბის მიქ ცე ვა და მოგ ვა რე ბა ესა ჭი რო ე ბა.

ქა ლე ბის ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა არა 
მარ ტო პო ლი ტი კუ რად კო რექ ტუ ლი აქ ტი ა, არა მედ ვალ დე-
ბუ ლე ბა ა, რო მელ საც აკის რებს მთავ რო ბას კონ ვენ ცია ქალ თა 
დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფხ ვრის შე სა ხებ, ათას-
წლე უ ლის გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბი, გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 
რე ზო ლუ ცია 1325 და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის კუ თხით არ სე ბუ ლი 
სხვა სა ერ თა შო რი სო და ეროვ ნუ ლი სა მარ თლებ რი ვი დო კუ მენ-
ტე ბი.

ქა ლე ბის ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სა-
ფუძ ვლად უნ და და ე დოს უსაფ რთხო ე ბის პო ლი ტი კის და გეგ მვას 
- იქ ნე ბა ეს ად გი ლობ რივ, ეროვ ნულ თუ გლო ბა ლურ დო ნე ზე.
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II თა ვი 

კვლე ვა ქალ თა შო რის  
ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის 

ხა რის ხის და სად გე ნად   
და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლო ში  

2.1. კვლე ვის მი ზა ნი და მე თო დო ლო გია

კვლე ვა ჩა ტარ და 2015 წლის მა ის სა და ივ ნის ში. მი სი მი ზა ნია 
ქალ თა ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის ხარისხის შეს წავ ლა და გან-
საზ ღვრა და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს 6 ქა ლაქ ში.

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის ამო ცა ნე ბი ა:
- ქა ლე ბის მი ერ ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის სა კი თხის აღ-

ქმის შე ფა სე ბა ეკო ნო მი კუ რი, სა სურ სა თო, ფი ზი კუ რი, სო ცი ო-
კულ ტუ რუ ლი, სა გან მა ნათ ლებ ლო, ეკო ლო გი უ რი და პო ლი ტი-
კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მეშ ვე ო ბით;

- ქა ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის შეს წავ ლა თა ვი ან თი სა ცხოვ-
რე ბე ლი პი რო ბე ბის მი მართ;

- კვლე ვის შე დე გე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა და რე კო მენ და ცი ე ბის 
შე მუ შა ვე ბა ეროვ ნუ ლი და ად გი ლობ რი ვი დო ნის სა ხელ მწი ფო 
სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის, სა ერ თა შო რი სო და ად გი-
ლობ რი ვი სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი მართ დრო უ ლი 
რე ა გი რე ბი სა და პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის მიღ წე ვი სათ ვის იმ 
პრობ ლე მე ბის მო საგ ვა რებ ლად, რომ ლე ბიც ქა ლებს ეხე ბა.

კვლე ვას სა ფუძ ვ ლად უდევს ქალ თა ორი ორგანიზაცი ის 
მიერ ერ თობ ლი ვად შე  მუ შა ვებული მე თო დო ლო გი ა. ინ ფორ-
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მა ცი ის შეგ რო ვე ბი სა და გა მო კითხ ვის ჩა ტა რე ბი სათ ვის მომ-
ზად და 12 მო დე რა ტო რი იმ ახალ გაზ რდა ლი დერ ქალ თა გან, 
რომ ლე ბიც აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ ლო ბენ ფონდ „სო ხუმ თან“ 
და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს 6 ქა ლაქ ში.

კვლე ვა შედ გე ბო და 3 ეტა პის გან, რომ ლის დროსაც გა მო ი ყე-
ნე ბო და რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სობ რი ვი სტრა ტე გი ე ბი, ინ ფორ-
მა ცი ის შეგ რო ვე ბის სხვა დას ხვა მე თო დის ჩარ თვით.

ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბის ძი რი თად მე თო დად გა მო ყე ნე-
ბუ ლი იქ ნა ჯგუ ფუ რი ან კე ტი რე ბა, აგ რეთ ვე ფო კუს -ჯგუ ფი და 
ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ.

კვლე ვის მო ნა წი ლე თა რა ო დე ნო ბა შე ად გენდა 182 ადა მი ანს, 
მათ გან 179 ქა ლია და 3 - მა მა კა ცი. 120 ადა მი ა ნი გა მო კი თხუ ლი 
იქ ნა ჯგუ ფუ რი ან კე ტი რე ბის მე თო დით, 55 - ფო კუს -ჯგუ ფებ ში, 
ხო ლო 7 ადა მი ან თან ჩა ტარ და ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ.

კვლე ვის სა მიზ ნე ჯგუ ფებს წარ მო ად გენ დნენ ქუ თა ის ში, 
წყალ ტუ ბო ში, ხონ ში, სე ნაკ ში, ფოთ სა და ხურ ჩა ში (ზუგ დი დის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფე ლი, რო მე ლიც ესაზ ღვრე ბა აფხა ზეთს) 
მცხოვ რე ბი ქა ლე ბი და გო გო ნე ბი - რო გორც ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლე ო ბა, ასე ვე იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი. გა-
მო კითხ ვა ში მო ნა წი ლე ობ დნენ ლი დე რი ქა ლე ბი, ად გი ლობ რი ვი 
თე მე ბის, სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რე ბის, სა მარ თალ დამ ცა ვი 
ორ გა ნო ე ბის და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად-
გენ ლე ბი.

კვლე ვის შე დე გად გა მო კი თხულ რეს პონ დენ ტთა ძი რი თა დი 
სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი შემ დეგ ნა ი რად 
შე იძ ლე ბა გა მო ი სა ხოს: მო ნა წი ლე თა ასა კი მერ ყე ობ და 18-დან 
84 წლამ დე (იხ. დიაგრამა #1). 
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მათ შო რის 49% - დევ ნი ლია (იგპ), 51% - ად გი ლობ რი ვი მო-
სახ ლე ო ბა (იხ. დიაგრამა #2). 

მო ნა წი ლე თა დი დი უმ რავ ლე სო ბა, კერ ძოდ 72% და უ საქ მე-
ბე ლია (იხ. დიაგრამა #3).

მა თი უმე ტე სო ბი სათ ვის თვი უ რი შე მო სა ვა ლი ოჯა ხის თი-

დიაგრამა #1

დიაგრამა #2

დიაგრამა #3
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თო ე ულ წევ რზე 150 ლარ ზე ნაკ ლებს შე ად გენს (და ახ ლო ე ბით 60 
აშშ დო ლა რი) (იხ. დიაგრამა #4)

კვლე ვის მო ნა წი ლე თა ან კე ტი რე ბა და ინ ტერ ვიუ ხდე ბო და 
წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი კითხ ვა რე ბით  (იხ. და ნარ თი #1 და 
#2), რომ ლე ბიც შე ი ცავ და რო გორც ღი ა, ისე და ხუ რულ შე-
კითხ ვებს. შე სა ბა მი სად, ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის სხვა დას-
ხვა კა ტე გო რი ის თვის შე კითხ ვე ბი დაჯ გუ ფე ბუ ლი იყო ცალ კე-
ულ ბლო კებ ში.

ყო ვე ლი რეს პონ დენ ტი, უმ თავ რე სად, ქა ლე ბი და გო გო ნე ბი, 
თა ვი სუფ ლად სა უბ რობ და იმ სა კი თხებ ზე, რომ ლე ბიც უშუ ა ლო 
შე ხე ბა შია მის ადა მი ა ნურ უსაფ რთხო ე ბას თან და აყა ლი ბებ და 
თა ვის მო საზ რე ბას საფ რთხე თა გა ნე იტ რა ლე ბის თვის აუ ცი ლე-
ბე ლი ზო მე ბი სა და მათ ცხოვ რე ბა ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის 
მოგ ვა რე ბის თა ო ბა ზე.

2.2. ძი რი თა დი შე დე გე ბი

ამ თავ ში გან ზო გა დე ბუ ლია კვლე ვის რა ო დე ნობ რი ვი და თვი-
სობ რი ვი შე დე გე ბი. კვლე ვის ძი რი თად სტრუქ ტუ რას წარ მო ად-
გენს ან კე ტი რე ბის გზით მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი, რომ ლე ბიც გამ-
ყა რე ბუ ლი და არ გუ მენ ტი რე ბუ ლია  ფო კუს -ჯგუ ფე ბი სა და ინ დი-

დიაგრამა #4
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ვი დუ ა ლუ რი ინ ტერ ვი უს შე დე გად მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით.
გა მო კითხ ვა სა და ინ ტერ ვი უ ში წა მო იჭ რა უსაფ რთხო ე ბის სა-

კი თხე ბი, რომ ლე ბიც ყვე ლა ზე მწვა ვედ დგას რეს პონ დენ ტე ბის 
წი ნა შე და ხელს უშ ლის მათ, რომ თა ვი ან თი  ცხოვ რე ბა უსაფ-
რთხოდ მი იჩ ნი ონ.

ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლია ქა ლე ბის მო საზ რე ბე ბი თა ვი ან თი პი რა-
დი უსაფ რთხო ე ბის თა ო ბა ზე ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის შვი-
დი კომ პო ნენ ტის - ეკო ნო მი კუ რი, სა სურ სა თო, ეკო ლო გი უ რი, 
სა ზო გა დო ებ რი ვი, პი რა დი, პო ლი ტი კუ რი და ჯან მრთე ლო ბის 
უსაფ რთხო ე ბა - შესაბამისად და მის სა ფუძ ველ ზე შე მო თა ვა ზე-
ბუ ლია რე კო მენ და ცი ე ბი არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა ნე იტ რა-
ლე ბი სა და ქა ლე ბის ცხოვ რე ბა ში მა თი შე დე გე ბის აღ მოფხ ვრის 
მე ქა ნიზ მებ ზე.

2.2.1. ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა

რეს პონ დენ ტთა აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბის თვის ყვე ლა-
ზე მწვა ვე და აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მად და სა ხელ და ეკო ნო მი კუ-
რი უსაფ რთხო ე ბა.

ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ გა მო კი თხულ მო ნა წი ლე თა 45% უსაფ-
რთხო ე ბის უმ წვა ვეს პრობ ლე მად „უ მუ შევ რო ბას“ მი იჩ ნევს. 
42,5% შე წუ ხე ბუ ლია „სი ღა რი ბით და ფუ ლა დი რე სურ სე ბის 
უქონ ლო ბით“, ხო ლო 35%-თვის სა გან გა შოა „მაღა ლი ფა სე ბი“.

თა ვის მა ტე რი ა ლურ მდგო მა რე ო ბას „ნორ მა ლუ რად“ აფა-
სებს რეს პონ დენ ტთა 48,4%, მა შინ რო ცა 39,2% მი იჩ ნევს, რომ 
მი სი მდგო მა რე ო ბა „მძი მე ა“. გა მო კი თხულ ქალ თა 9,2%-თვის 
მი სი მდგო მა რე ო ბა „ძალიან მძი მე ა“ და მხო ლოდ 3,3%-ს აზ რით, 
არის „კარ გი“  (იხ. დიაგრამა #5).

39,2%-თვის ოჯა ხის მთა ვა რი შე მო სა ვა ლია თა ვი სი ან ოჯა-
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დიაგრამა #5

ხის წევ რის ხელ ფა სი, თუმ ცა გა მო კი თხულ თა უმე ტე სო ბა აღ-
ნიშ ნავს, რომ, და საქ მე ბის მი უ ხე და ვად, მათ არა აქვთ ხვა ლინ-
დე ლი დღის იმე დი - „ვმუ შა ობ, მაგ რამ არა მაქვს გა რან ტი ა, 
რომ ხვალ არ შე მამ ცი რე ბენ“. ქა ლე ბის 22,5%-თვის გან გა შის 
სა გა ნია არას ტა ბი ლუ რო ბა და უპერ სპექ ტი ვო ბა. 16,7% თა ვი-
სი ეკო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის საფ რთხედ მი იჩ ნევს „ბან კის 
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დიაგრამა #6

კრე დი ტებს“.
სა გუ ლის ხმო ა, რომ რეს პონ დენ ტთა დი დი ნა წი ლის თვის ძი-

რი თა დი შე მო სა ვა ლია სა ხელ მწი ფოს მი ერ გა ცე მუ ლი სო ცი ა ლუ-
რი უზ რუნ ველ ყო ფა. მა გა ლი თის თვის, გა მო კი თხულ თა 19,2%-ს 
მთა ვა რი შე მო სა ვა ლია პენ სი ა,  17,5%-თვის კი - სა ხელ მწი ფო 
შემ წე ო ბა. ამ კა ტე გო რი ა ში, ძი რი თა დად, მოხ ვდნენ იძუ ლე ბით 
გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბი, რომ ლე ბიც თვე ში 45 ლარს იღე ბენ  
(და ახ ლო ე ბით 18 აშშ დო ლა რი) – (იხ. დიაგრამა #6).  

თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ, ქა ლე ბის გარ კვე უ ლი ნა წი-
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ლის აზ რით, მო სახ ლე ო ბის მხრი დან შე ი ნიშ ნე ბა შემ წე ო ბე ბი სა 
და სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბე ბის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბის გაძ-
ლი ე რე ბუ ლი ტენ დენ ცი ა, რაც ნე გა ტი უ რად აი სა ხე ბა მის აქ ტი-
უ რო ბა ზე და მის წრა ფე ბა ზე, და მო უ კი დებ ლად გა ი უმ ჯო ბე სოს 
თა ვი სი მა ტე რი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
რეს პონ დენ ტე ბი აუ ცი ლებ ლად მი იჩ ნე ვენ, რომ გა და ი ხე დოს და 
შე მუ შავ დეს სა ხელ მწი ფო დახ მა რე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი სის ტე-
მე ბი. 

უნ და ით ქვას, რომ, შე მო სავ ლის სხვა დას ხვა წყა როს მი უ ხე-
და ვად, ქა ლე ბის უმე ტე სო ბის თვის ეს სრუ ლე ბით არ არის საკ მა-
რი სი ნორ მა ლუ რი არ სე ბო ბი სათ ვის. 

ქალ თა 11,7% ხაზს უს ვამს დის კრი მი ნა ცი ის პრობ ლე მას. 
ერ თ-ერ თი მტკივ ნე უ ლი სა კი თხი, რო მელ საც კვლე ვის მო ნა წი-
ლე ე ბი შე ეხ ნენ, აღ მოჩ ნდა დის კრი მი ნა ცია ასა კი სა და სქე სის 
მი ხედ ვით, რა საც ხში რად აწყ დე ბი ან სა მუ შა ოს ძი ე ბი სას. რო-
გორც ამ ტკი ცებ დნენ, სა მუ შა ო ზე მი ღე ბის დროს არსებობს გა-
უხ მა უ რე ბე ლი ასა კობ რი ვი ცენ ზი - „სა ხელ მწი ფო სრუ ლე ბით 
არ ფიქ რობს 40 წელს გა და ცი ლე ბულ შრო მი სუ ნა რი ან ქა ლებ ზე, 
რომ ლე ბიც არც ერთ და წე სე ბუ ლე ბას არ აჰ ყავს სა მუ შა ო ზე... 
რო გორ უნ და მი ვიდ ნენ ისი ნი სა პენ სიო ასა კამ დე და რო გორ 
ირ ჩი ნონ თა ვი?“

შეშ ფო თე ბას იწ ვევს ქალ თა დის კრი მი ნა ცია სქე სის მი ხედ-
ვით, მით უფ რო მა შინ, რო ცა სა მუ შაო მა ღა ლა ნაზ ღა უ რე ბა დი ა: 
„დღეს, ტო ტა ლუ რი უმუ შევ რო ბის პი რო ბებ ში, თუ იღე ბენ სა-
მუ შა ო ზე, უფ რო ხში რად - მა მა კა ცებს“; „მა მა კაცს აქვს მა ღალ-
ხელ ფა სი ან სამ სა ხურ ში მუ შა ო ბის  სა შუ ა ლე ბა, ქალს კი არა!“

ქა ლებს აფიქ რებთ სა ქარ თვე ლოს შრო მით კა ნონ მდებ ლო-
ბა ში არა საკ მა რი სი შრო მი თი შე ღა ვა თე ბი და მხარ და ჭე რა მე-
ძუ ძუ რი ქა ლე ბი სა და იმ ქა ლე ბის მი მართ, ვი საც შეზ ღუ დუ ლი 
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შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შვე ბი ჰყავთ.
ერ თი მხრივ, აღი ნიშ ნა, რომ ბევ რი ქა ლი უარს ამ ბობს აქ-

ტი ურ ცხოვ რე ბა ზე, რად გა ნაც მთლი ა ნა დაა ჩაფ ლუ ლი სა ო ჯა-
ხო საქ მე ებ ში და ბავ შვე ბი სა და ოჯა ხის მოვ ლას უთ მობს მთელ 
დროს. მე ო რე მხრივ კი - ით ქვა ქა ლე ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე-
ლი გარ კვე უ ლი პა სი უ რო ბის შე სა ხე ბაც.

კვლე ვის შე დე გე ბის გან ზო გა დე ბი სა და ქა ლე ბის მი მართ 
საფ რთხის სიმ წვა ვის ხა რის ხის მი ხედ ვით ეკო ნო მი კუ რი უსაფ-
რთხო ე ბის კა ტე გო რი ა ში შე იძ ლე ბა გა მო ი ყოს შემ დე გი: (იხ. დი-
აგ რა მა #7)

რე კო მენ და ცი ე ბი ეკო ნო მი კუ რი  

დი აგ რა მა #7
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უსაფ რთხო ე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის

l გენ დე რუ ლი კომ პო ნენ ტის ინ ტეგ რა ცია ქვეყ ნის მაკ რო და 
მიკ რო ე კო ნო მი კურ პო ლი ტი კა ში;
l ეკო ნო მი კი სა და და საქ მე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი კა ნო-

ნე ბი სა და ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის გენ დე რუ ლი ექ სპერ ტი ზის 
ჩა ტა რე ბა და გენ დე რუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო-
ცეს ში;
l შრო მით კა ნონ მდებ ლო ბა ში და დის კრი მი ნა ცი ის შე სა ხებ 

კა ნონ ში და საქ მე ბის დროს სქე სი სა და ასა კის მი ხედ ვით დის-
კრი მი ნა ცი ის მდგო მა რე ო ბის და ფიქ სი რე ბა და ზო მე ბის შე მუ შა-
ვე ბა  მა თი პრე ვენ ცი ი სა და აღ კვე თი სათ ვის;
l წი ნა და დე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა შრო მით კა ნონ მდებ ლო ბა ში 

შრო მი თი შე ღა ვა თე ბის შე ტა ნის თა ო ბა ზე მე ძუ ძუ რი დე დე ბი სა 
და შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ბავ შვე ბის დე დე ბის-
თვის;
l სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის, მსხვი ლი და სა შუ ა ლო სა-

წარ მო ე ბის და არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ხელ შეკ რუ-
ლე ბებ ში სქე სი სა და ასა კის მი ხედ ვით დის კრი მი ნა ცი ის აკ რძალ-
ვის შე სა ხებ დე ბუ ლე ბის ჩარ თვის ად ვო კა ტი რე ბა;
l ქა ლე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბის ამაღ ლე ბა და საქ მე ბის 

დროს შრო მით უფ ლე ბებ სა და მა თი დაც ვის სა შუ ა ლე ბებ ზე;
l ყო ველ თვი უ რი სო ცი ა ლუ რი შემ წე ო ბის ალ ტერ ნა ტი ვის 

შექ მნა სა ხელ მწი ფო სის ტე მის სუბ სი დი ე ბის სა ხით მცი რე მე-
წარ მე ო ბი სა და თვით და საქ მე ბი სათ ვის. მა გა ლი თად, ყო ველ თვი-
უ რი შემ წე ო ბის ნაც ვლად - შემ წე ო ბის წე ლი წად ში ერ თჯე რა დად 
გა ცე მა;
l ეროვ ნულ და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე პროგ რა მის შე მუ შა-
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ვე ბა მცი რე და სა ო ჯა ხო ბიზ ნე სის გა ნვი თა რე ბი სათ ვის. „ბიზ-
ნეს -ინ კუ ბა ტო რე ბის“ სის ტე მის მხარ და ჭე რა, სა დაც ქა ლებს 
შე ეძ ლე ბათ მე წარ მე ო ბის სა ფუძ ვლე ბის  შეს წავ ლა და მი ი ღე ბენ 
შემ დგომ დახ მა რე ბას გა და სა ხა დე ბის გან დრო ე ბი თი გათა ვი-
სუფ ლე ბის, აღ ჭურ ვი ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და აუთ ვი სე ბე-
ლი სა ხელ მწი ფო შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბის სარგებლობაში გა და ცე-
მის სა ხით; 
l სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რივ მა სა ზო გა დო ებ რივ მა 

ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, ად გი ლობ რივ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ შექ მნან, მხა-
რი და უ ჭი რონ და გა ა ფარ თო ონ  სა კუ თა რი საქ მის და წყე ბის 
მსურ ვე ლი ქა ლე ბის კონ სულ ტა ცი ი სა და პრო ფე სი უ ლი ორი ენ-
ტა ცი ის სის ტე მა.

2.2.2. სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა

სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა აღი ნიშ ნა, რო გორც ერ თ-ერ თი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი და აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მა ქა ლე ბი სა და მა თი 
ოჯა ხე ბის ცხოვ რე ბა ში. კვლე ვის მო ნა წი ლე თა აზ რით, სა სურ სა-
თო უსაფ რთხო ე ბის სა შიშ რო ე ბა ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი მრა ვა ლი 
პრობ ლე მი თაა გა მოწ ვე უ ლი - ეს არის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ-
რი პრობ ლე მე ბი, ეკო ლო გი უ რი ცვლი ლე ბე ბი, რაც პირ და პირ 
გავ ლე ნას ახ დენს ქა ლე ბი სა და ბავ შვე ბის ჯან მრთე ლო ბა ზე. 

რეს პონ დენ ტთა აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა - 93,3% მი იჩ-
ნევს, რომ მათ არ მი უწ ვდე ბათ ხე ლი ხა რის ხი ან და მრა ვალ ფე-
რო ვან კვე ბის პრო დუქ ტებ ზე და გა მო კი თხულ თა 54,2%-თვის 
ამის მი ზე ზია „მა ღა ლი ფა სე ბი“ (დიაგრამა #8).

ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ მა ღა ლი ფა სე ბი უფ რო მე ტად აწუ ხებთ 
დევ ნილ ქა ლებს და ქა ლაქ ში მცხოვ რებ ქა ლებს, რო მელ თაც არ 
გა აჩ ნი ათ სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბა.

გა მო კი თხუ ლი ქა ლე ბის 38%-ის აზ რით, მთა ვა რი სა სურ-
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დიაგრამა #8
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სა თო საფ რთხეა მოხ მა რე ბის ბა ზარ ზე „ხა რის ხი ა ნი პრო დუქ-
ტე ბის არარ სე ბო ბა“, რაც გა მო კითხ ვის ზო გი ერ თი მო ნა წი-
ლის თვის გა პი რო ბე ბუ ლია ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კით 
- „დღეს სა ქარ თვე ლო დან გა აქვთ ნა ტუ რა ლუ რი და ხა რის ხი ა-
ნი პრო დუქ ტე ბი, სა ნაც ვლოდ კი ვი ღებთ და ბალ ხა რის ხი ან იაფ 
პრო დუქ ტებს“.   

თუ კი სოფ ლად მცხოვ რე ბი ქა ლე ბის თვის პრო დუქ ტე ბის ხა-
რის ხის პრობ ლე მა ნაკ ლე ბად დგას, რად გან მა თი დი დი ნა წი ლი 
თა ვის სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბას მის დევს და შე უძ ლია ეკო ლო გი უ-
რად სუფ თა პრო დუქ ტე ბის მოყ ვა ნა, ქა ლაქ ში მცხოვ რე ბი ქა ლე-
ბის თვის შე მაშ ფო თე ბე ლია გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის 
რა ო დე ნო ბის ზრდა სა სურ სა თო ბა ზარ სა და მა ღა ზი ებ ში. მა თი 
მტკი ცე ბით, პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლია სან დო ინ ფორ მა ცი ის 
მი ღე ბა გა სა ყი დად გა მო ტა ნი ლი პრო დუქ ტის წარ მო მავ ლო ბი-
სა და შე მად გენ ლო ბის თა ო ბა ზე. რო გორც ერ თმა რეს პონ დენ-
ტმა აღ ნიშ ნა, „დღეს იმ დე ნად გა ი ზარ და გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი 
პრო დუქ ტე ბის რიცხ ვი, რომ კარ ტო ფი ლის ყიდ ვის დრო საც კი 
არ ხარ დარ წმუ ნე ბუ ლი მის ბუ ნებ რი ო ბა სა და ხა რის ხში“.

ქა ლებს გან სა კუთ რე ბუ ლად აფიქ რებთ უხა რის ხო პრო დუქ-
ტე ბის ნე გა ტი უ რი გავ ლე ნა ჯან მრთე ლო ბა ზე - „რო გორც დე-
დას, გან სა კუთ რე ბით მა დარ დებს ბავ შვე ბის მო მა ვა ლი, რად გან 
უხა რის ხო და მავ ნე პრო დუქ ტებ მა შე იძ ლე ბა შე არ ყი ოს მა თი 
ჯან მრთე ლო ბა“.

ახ ლო მახ ლო სა სურ სა თო მა ღა ზი ე ბის არარ სე ბო ბა პრობ-
ლე მას წარ მო ად გენს აფხა ზეთ თან მო საზ ღვრე სო ფელ ხურ ჩა ში 
მცხოვ რე ბი ქა ლე ბისათვის -  3,3%.

ქა ლე ბი შე ეხ ნენ აგ რეთ ვე ვა და გა სუ ლი პრო დუქ ტე ბის სა-
კითხს და იმას, რომ შე სა ბა მი სი სამ სა ხუ რე ბის მხრი დან მათ 
გასაღებაზე არ არსებობს სა თა ნა დო კონ ტრო ლი.

რე კო მენ და ცი ე ბი სა სურ სა თო  
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უსაფ რთხო ე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის

l ხე ლი სუფ ლე ბის სტრუქ ტუ რებ მა სრულ ყონ სურ სა თის 
უსაფ რთხო ე ბის კონ ტრო ლის სის ტე მა და გა მო რი ცხონ გენ მო დი-
ფი ცი რე ბუ ლი საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის უკონ ტრო ლო გავ რცე ლე ბა; 

l	ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის და უსაფ რთხო ე ბის მიზ ნით მომ-
ხმა რე ბელ თა უზ რუნ ველ ყო ფა ხელ მი საწ ვდო მი ინ ფორ მა ცი ით 
პრო დუქ ტე ბის შე სა ხებ, მათ შო რის - ეკო ლო გი ურ და სო ცი ა-
ლურ შე დე გებ ზე მათ მი ერ არ ჩე უ ლი პრო დუქ ტის მოხ მა რე ბის 
შემ თხვე ვა ში;

l	სტი მუ ლი რე ბულ და მხარ და ჭე რილ იქ ნას მომ ხმა რე ბელ-
თა უფ ლე ბე ბის დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შექ მნა; 

l	 შე მუ შავ დეს და მხარ და ჭე რილ იქ ნას შე სა ბა მი სი სა მარ-
თლებ რი ვი და ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ზო მე ბის მი ღე ბა, რაც შე-
საძ ლე ბელს გახ დის მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის 
შემ თხვე ვა ში კომ პენ სა ცი ის მი ღე ბას შე სა ბა მი სი ოპე რა ტი უ ლი, 
სა მარ თლი ა ნი, ია ფი და ხელ მი საწ ვდო მი პრო ცე დუ რე ბის გა მო-
ყე ნე ბით. მსგავ სი პრო ცე დუ რე ბი გან სა კუთ რე ბით უნ და ით ვა-
ლის წი ნებ დეს და ბა ლი შე მო სავ ლის მქო ნე მომ ხმა რებ ლე ბის ინ-
ტე რე სებს; 

l	და წყე ბი თი კლა სე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი, სკო ლის დამ თავ-
რე ბამ დე შე ტა ნილ იქ ნას სა ვალ დე ბუ ლო სა მომ ხმა რებ ლო გა-
ნათ ლე ბა გო ნი ე რი სა მომ ხმა რებ ლო ქცე ვის უნარ -ჩვე ვე ბის შეს-
წავ ლის, ცოდ ნის დაგ რო ვე ბი სა და თა ვი ან თი სა მომ ხმა რებ ლო 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის მიზ ნით;

l	 სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებ მა, სა ერ თა შო რი სო და სა-
ზო გა დო ებ რივ მა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა გა ნა ხორ ცი ე ლონ სა გან-
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მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი მო სახ ლე ო ბის სა მომ ხმა რებ ლო 
გა ნათ ლე ბის ამაღ ლე ბი სათ ვის. მხა რი და უ ჭი რონ მომ ხმა რებ-
ლე ბის მუდ მივ და უწყ ვეტ სწავ ლე ბას, ინ ფორ მი რე ბას და კონ-
სულ ტი რე ბას;

l	 ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებ მა თა ვი-
ანთ ტე რი ტო რი ებ ზე გა ნა ხორ ცი ე ლონ სა ქონ ლის ხა რის ხი სა და 
უსაფ რთხო ე ბის  მუდ მი ვი მო ნი ტო რინ გი და უზ რუნ ველ ყონ მო-
სახ ლე ო ბის დრო უ ლი ინ ფორ მი რე ბა მო ნი ტო რინ გის შე დე გე ბის 
თა ო ბა ზე;

l	 ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ყვე ლა ორ გა ნო ში 
ხე ლი შე უ წყონ სპე ცი ა ლუ რი სამ სა ხუ რის შექ მნას მომ ხმა რე-
ბელ თა დარ ღვე უ ლი უფ ლე ბე ბის  დაც ვი სათ ვის, რო მე ლიც ასე-
ვე პა სუ ხის მგე ბე ლი იქ ნე ბა მომ ხმა რე ბელ თა გა ნათ ლე ბა ზე მა თი 
უფ ლე ბე ბი სა და დაც ვის მე თო დე ბის კუ თხით და კი დევ - რე გუ-
ლა რუ ლი კონ სულ ტა ცი ე ბის მო წყო ბა სა და გა მარ თვა ზე მუ ნი ცი-
პა ლურ ტე რი ტო რი ებ ზე.

 
2.2.3. ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბა

 რეს პონ დენ ტთა 49%-ის აზ რით, ჯან მრთე ლო ბის უსაფ-
რთხო ე ბის ყვე ლა ზე მწვა ვე პრობ ლე მა ის არის, რომ მათ ხე ლი 
არ მი უწ ვდე ბათ ხა რის ხი ან სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე. ჯან-
დაც ვის ხელ მი საწ ვდო მო ბის სა კი თხი ახალ გაზ რდებ თან შე და-
რე ბით უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა შუ ა ლო ასაკს გა და ცი ლე ბუ ლი 
ქა ლე ბის თვის და ასე ვე გან სა კუთ რე ბით სო ფელ ში მცხოვ რებ-
თათ ვის, ვიდ რე ქა ლა ქის მკვიდ რთათ ვის.

26,7% მი იჩ ნევს, რომ ჯან დაც ვის სფე რო ში მთა ვა რი პრობ-
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დიაგრამა #9

ლე მა და კავ ში რე ბუ ლია მე დი კა მენ ტე ბის მა ღალ ფა სებ თან, რის 
გა მოც ძნელ დე ბა ქა ლე ბი სა და მა თი ახ ლობ ლე ბის ბრძო ლა და ა-
ვა დე ბებ თან. გა მო კი თხულ თა 24,2%-მა გა მო ხა ტა გუ ლის ტკი ვი-
ლი მო სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბის 
გა მო (იხ. დი აგ რა მა #9).

რეს პონ დენ ტთა უმე ტე სო ბა პო ზი ტი უ რად გა ნი ხი ლავდა სა-

ხელ მწი ფო რე ფორ მას ჯან დაც ვის სფე რო ში, კერ ძოდ, სა ხელ-
მწი ფო პროგ რა მას  С ჰე პა ტი ტის მკურ ნა ლო ბის თვის, უფა სო 
სკრი ნინ გ-ცენ ტრე ბის არ სე ბო ბას ქა ლე ბის დი აგ ნოს ტი კის თვის. 
გან სა კუთ რე ბით აღი ნიშ ნე ბო და სა ყო ველ თაო სა მე დი ცი ნო დაზ-
ღვე ვის შე მო ღე ბა. თუმ ცა სა ყო ველ თაო დაზ ღვე ვა მხო ლოდ 
7,5%-ს მი აჩ ნია  ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბის გა რან ტად.

რეს პონ დენ ტთა აზ რით, სა ხელ მწი ფო დაზ ღვე ვა ფა რავს 
მხო ლოდ გა და უ დე ბელ სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბას, მა შინ რო ცა 
დი აგ ნოს ტი კი სა და მე დი კა მენ ტე ბის ხარ ჯებს თვით პა ცი ენ ტი 
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იხ დის სრუ ლად ან ნა წი ლობ რივ, რაც ბევ რის თვის არ არის ხელ-
მი საწ ვდო მი.

ინ ტერ ვი უს დროს არა ერ თხელ აღი ნიშ ნა, რომ კარ გი იქ ნე-
ბა, თუ სა ხელ მწი ფო აა ნაზ ღა უ რებს მე დი კა მენ ტე ბის ხარ ჯსაც, 
რა თა საქ მე გა და უ დე ბელ სა მე დი ცი ნო ჩა რე ვამ დე არ მი ვი დეს 
- „ო ბი ექ ტუ რი თუ სუ ბი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბის გა მო ჩვენ ვერ მივ-
დი ვართ ექიმ თან მა ნამ, სა ნამ გვი ანი არ ხ დე ბა და უკ ვე გა და უ-
დე ბე ლი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა გვჭირ დე ბა“.

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ 41,7% თა ვად იხ დის სა მე დი ცი ნო მომ-
სა ხუ რე ბის თან ხას. მა ტე რი ა ლუ რი სახ სრე ბის უქონ ლო ბის გა-
მო, ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში კი მე დი ცი ნის სა კი თხებ ში მო სახ ლე-
ო ბის და ბა ლი გა ნათ ლე ბის, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის 
ნაკ ლე ბი გა მოც დი ლე ბი სა თუ პა ცი ენ ტთა და ბა ლი ინ ფორ მი რე-
ბუ ლო ბის გა მო კვლე ვის მო ნა წი ლე თა  41,7% მი მარ თავს თვით-
მკურ ნა ლო ბას, ექი მე ბი სა და სა თა ნა დო დი აგ ნოს ტი კის გა რე შე 
(იხ. დიაგრამა #10). 

 6,7% უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს მკურ ნა ლო ბის არატ რა დი ცი-
ულ გზებს და მი მარ თავს ექიმ ბა შებს. მხო ლოდ 2,5%-მა მი უ თი-
თა, რომ ამ ჯო ბი ნებს ქვეყ ნის ფარ გლებს გა რეთ გას ვლას და ფა-
სი ა ნი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბას. 

პა ტა რა ქა ლა ქებ სა და სოფ ლებ ში მცხოვ რებ რეს პონ დენ-
ტთა მხრი დან  გან სა კუთ რე ბით მძაფ რად აღი ნიშ ნე ბო და ექიმ-
თა და ბა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის და სამ კურ ნა ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში 
არასა თა ნა დო ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბის სა კი თხი. 

უნ და ით ქვას, რომ დის კუ სი ე ბის დროს ქა ლებს ხში რად მოჰ-
ყავ დათ კავ ში რი ჯან მრთე ლო ბა სა და უსაფ რთხო ე ბის სხვა კა-
ტე გო რი ებს შო რის. მა გა ლი თის თვის - მო სახ ლე ო ბის მძი მე სო-
ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა, მო ნა წი ლე თა დი დი უმ-
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რავ ლე სო ბის აზ რით, ხელს უშ ლის ხა რის ხი ა ნი სა მე დი ცი ნო მომ-
სა ხუ რე ბის მი ღე ბას. გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბის მა ღა ლი ხა რის ხი 
და უხა რის ხო პრო დუქ ტე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდა სა სურ სა თო 
ბა ზარ ზე კი უშუ ა ლო გავ ლე ნას ახ დენს მო სახ ლე ო ბის მდგო მა-
რე ო ბის, გან სა კუთ რე ბით კი ქა ლე ბი სა და ბავ შვე ბის, ჯან მრთე-
ლო ბის გა უა რე სე ბა ზე.

რე კო მენ და ცი ე ბი ჯან მრთე ლო ბის  
უსაფ რთხო ე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის

l სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან ხელ შე წყო ბა ექი მე ბი სა და სა მე დი ცი ნო 
პერ სო ნა ლის კვა ლი ფი კა ცი ის მუდ მი ვი ამაღ ლე ბის კუ თხით;
l კონ ტრო ლის გაძ ლი ე რე ბა სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ხა-

რის ხზე სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის საქ მი ა ნო ბის სის ტე მა-
ტუ რი ანა ლი ზის, ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის დრო უ ლად გა მოვ ლე ნი სა და 
აღ მოფხ ვრის ზო მე ბზე;
l ზო მე ბის მი ღე ბა მუნიციპალურ სა ა ვად მყო ფო ებ ში ხა რის-

ხი ა ნი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად - სა მე-
დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბე ბის აღ ჭურ ვა ხა რის ხი ა ნი ინ ვენ ტა რით 
და სა ნი ტა რუ ლი ტრან სპორ ტით, კვა ლი ფი ცი რე ბუ ლი სა ე ქი მო 
კად რე ბით და კომ პლექ ტე ბა, შრო მი თი მო ტი ვა ცი ის სის ტე მის 
და ნერ გვა და ხელ ფა სის ზრდით ექი მე ბის სტი მუ ლი რე ბა;
l მო სახ ლე ო ბის გა ნათ ლე ბი სა და ინ ფორ მი რე ბის გაზ რდა 

ჯან მრთე ლო ბი სა და ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წე სის კუ თხით;
l სა ყო ველ თაო სა მე დი ცი ნო დაზ ღვე ვის პა კე ტის გა და ხედ-

ვის შე დე გად ქა ლე ბი სა და ბავ შვე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ხელ მი-
საწ ვდო მი დი აგ ნოს ტი კი თა და მკურ ნა ლო ბით.

2.2.4. ეკო ლო გი უ რი უსაფ რთხო ე ბა
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რეს პონ დენ ტთა 49% გა რე მოს აფა სებს რო გორც ნორ მა-
ლურს, თუმ ცა 32,5% სა წი ნა აღ მდე გოს აფიქ სი რებს (იხ. დი აგ რა-
მა #11). 

მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით, რეს პონ დენ ტთა 87,5% აღ ნიშ ნავს, 
რომ მათ აქვთ სუფ თა წყა ლი (იხ. დი აგ რა მა #12). მათ თვის უფ-

დი აგ რა მა #11
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დი აგ რა მა #12

დი აგ რა მა #13

რო მწვა ვედ დგას სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მი სა და გამ წმენ დი ნა-
გე ბო ბის პრობ ლე მა. 

გა მო კი თხულ ქალ თა 42,5%-მა აღ ნიშ ნა, რომ ხე ლი არ მი უწ-
ვდე ბა სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მა ზე, ხო ლო 57,5%-მა ხა ზი გა უს ვა 
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გამ წმენ დი ნა გე ბო ბე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბას (იხ. დი აგ რა მა #13, 
დი აგ რა მა #14).

ძი რი თად ეკო ლო გი ურ პრობ ლე მე ბად გა მო კითხ ვის მო ნა-
წი ლე ნი ასა ხე ლე ბენ ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბას, ინ ფექ ცი უ რი და ა-

დი აგ რა მა #14

ვა დე ბე ბის საფ რთხეს ნა გავ საყ რე ლებ ზე მყო ფი მწე რე ბი სა და 
მღრღნე ლე ბის გა მო. შეშ ფო თე ბა გა მო ხა ტეს ფო თელ მა რეს პონ-
დენ ტებ მა, რო მელ თაც და ა სა ხე ლეს ქა ლაქ ში არ სე ბუ ლი მძი მე 
ეკო ლო გი უ რი ვი თა რე ბა, რაც გა მოწ ვე უ ლია თევ ზის გა და მა მუ-
შა ვე ბე ლი ქარ ხნის მი ერ ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბით და თევ ზის აუ-
ტა ნე ლი სუ ნით. ქა ლე ბი სი ნა ნუ ლით აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ სა ხელ-
მწი ფო სა თა ნა დოდ არ იცავს მო სახ ლე ო ბას და ბინ ძუ რე ბი სა გან 
მსგავ სი ფაბ რი კა- ქარ ხნე ბის მხრიდან და არ უწყობს ხელს იმ 
პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას, რომ ლე ბიც ადა მი ა ნებს აწუ ხებს - 
„ქარ ხნის მე პატ რო ნეს ურ ჩევ ნია, ჯა რი მა გა და ი ხა დოს, ვიდ რე 
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შე სა ბა მი სი ფილ ტრი და ა ყე ნოს... აქე დან გა მომ დი ნა რე, პრობ-
ლე მა გა და უჭ რე ლი რჩე ბა... ჩვენ კი ბინ ძუ რი ჰა ე რით ვსუნ-
თქავთ, რაც უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს ჩვენს ჯან მრთე ლო ბა ზე“. 

გა მო კითხ ვის პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა რეს პონ დენ ტი ხაზს უს-
ვამ და, რამ დე ნად სა ში შია და რა უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა გა აჩ ნია 
ეკო ლო გი ურ პრობ ლე მებს ჯან მრთე ლო ბა ზე - პირ ველ რიგ ში, 
ბავ შვებ ზე და ქა ლე ბის რეპ რო დუქ ტი ულ ჯან მრთე ლო ბა ზე.

გა მო კითხ ვის მო ნა წი ლე ებს აშ ფო თებთ, რომ სა ხელ მწი ფოს 
არ გა აჩ ნია კრი ზი სუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბის მარ თვის ეფექ ტუ რი და 
აწყო ბი ლი სის ტე მა.  ერ თ-ერ თი მო ნა წი ლის თქმით, თბი ლი სის 
ამას წი ნან დელ მა წყალ დი დო ბამ, რო მელ მაც ადა მი ა ნე ბი იმ-
სხვერ პლა და შე ნო ბე ბი გა ა ნად გუ რა, თვალ სა ჩი ნოდ გა მო ავ ლი-
ნა, რომ სა ხელ მწი ფოს არ შე უძ ლია თა ვი სი მო ქა ლა ქე ე ბის დაც ვა 
კრი ზი სულ სი ტუ ა ცი ებ ში. აღი ნიშ ნა, რომ სა კა ნონ მდებ ლო დო-
ნე ზე მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, შე იქ მნას სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ებ ში 
რის კე ბის მარ თვის ეფექ ტუ რი სის ტე მა.

რე კო მენ და ცი ე ბი ეკო ლო გი უ რი 
უსაფ რთხო ე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად

l გა რე მოს სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლი სა და მო ნი ტო რინ გის 
გაზ რდა და სა ჯა რი მო სან ქცი ე ბის გამ კაც რე ბა ფი ზი კუ რი პი-
რე ბი სა თუ სა წარ მო ე ბის თვის გა რე მო ზე ნე გა ტი უ რი ზე მოქ მე-
დე ბის გა მო;
l მო სახ ლე ო ბის რე გუ ლა რუ ლი ინ ფორ მი რე ბა გა რე მოს 

მდგო მა რე ო ბის და გა რე მო ფაქ ტო რე ბის გავ ლე ნის შე სა ხებ ადა-
მი ა ნის - გან სა კუთ რე ბით ქა ლე ბი სა და ბავ შვე ბის - ჯან მრთე-
ლო ბა ზე;
l ეკო ლო გი უ რი მარ თლწეს რი გის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით 

ეკო ლო გი უ რი პო ლი ცი ის შექ მნის თა ო ბა ზე სა კი თხის გან ხილ ვის 
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და წყე ბა; 
l ეროვ ნულ და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა რე მოს დაც ვის წა-

ხა ლი სე ბა მა ტე რი ა ლუ რი პრე მი ე ბის და წე სე ბით გა რე მოს დაც-
ვა ში სა უ კე თე სო წვლი ლი სათ ვის; 
l სა ხელ მწი ფომ ეროვ ნულ და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე, 

აგრეთვე სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რივ მა სა ზო გა დო ებ რივ მა 
ორ გა ნი ზა ცი ებ მა აქ ტი უ რად და უ ჭი რონ მხა რი და გას წი ონ სა-
მუ შაო მო სახ ლე ო ბის ეკო ლო გი უ რი აღ ზრდი სა და სა ცხოვ რე ბე-
ლი გა რე მოს მი მართ პა სუ ხის მგებ ლო ბი თი და მო კი დე ბუ ლე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბი სათ ვის - გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა მი ექ ცეს 
მუ შა ო ბას მო ზარდ თა ო ბას თან;
l კრი ზი სუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბის მო ნი ტო რინ გის და მარ თვის 

ეფექ ტუ რი სის ტე მის შე მუ შა ვე ბა ეკო ლო გი უ რი კრი ზი სუ ლი 
მოვ ლე ნე ბის პროგ ნო ზის და შე სა ბა მი სი ზო მე ბის შე მუ შა ვე ბის 
მიზ ნით მოვ ლე ნა თა არა სა სურ ვე ლი სცე ნა რით გან ვი თა რე ბის 
თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად.  

 
2.2.5. სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბა 

ქალ თა უმე ტე სო ბი სათ ვის სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბის  
მხრივ ყვე ლა ზე დი დი რისკია „და ნა შა უ ლის ზრდის“ ტენ დენ ცია 
ქვე ყა ნა ში (25,8%). გან სა კუთ რე ბულ შეშ ფო თე ბას იწ ვევს ქა ლებ-
ში „ო მის გა ნახ ლე ბის ში ში“ (16,7%), „პო ლი ტი კუ რი არას ტა ბი-
ლუ რო ბა“ (13,3%) და „და კარ გუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი“ (8,3%). სა-
გუ ლის ხმო ა, რომ ქა ლე ბის უმე ტე სო ბა, რო მელ საც ზე მოთ აღ-
ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბი აწუ ხებს, ცხოვ რობს აფხა ზე თის მო საზ-
ღვრე სო ფელ ხურ ჩა ში.

ქა ლე ბის 11,7%-ს აგ რეთ ვე აფიქ რებს ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე-
ბის ხელ მი უწ ვდომ ლო ბა (იხ. დი აგ რა მა #15).

საფ რთხე თა გან, შე და რე ბით ნაკ ლე ბად, მაგ რამ მა ინც აწუ-
ხებთ ქა ლებს გზე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა (7%) და საგ ზაო მოძ-
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რა ო ბის პრობ ლე მე ბი (9%). ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ქა ლე ბის 42% 
არ გრძნობს თავს და ცუ ლად „ფე ხით მო სი ა რუ ლე თა“ როლ ში, 
32%-ს ეში ნია „სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტით“ მოძ რა ო ბის 
და ნაკ ლებ საფ რთხეს ხე დავს, თუ კი თა ვად იმ ყო ფე ბა სა ჭეს თან 
(10,8%), ან მგზავ რობს ახ ლობ ლის ავ ტო მო ბი ლით (9,2%). 

ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად აღელ ვებს ქა ლებს „ნარ კო მა ნია და ალ-
კო ჰო ლიზ მი“ (5,8%) და „უმ ცი რე სო ბე ბის დის კრი მი ნა ცი ა“ 
(2,4%).

სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბის კა ტე გო რი ა ში ცალ კე ყუ-
რა დღე ბა და ეთ მო გა ნათ ლე ბის სა კი თხებს. შეს წავ ლი ლი იქ ნა 
ისე თი სა კი თხე ბი, რო გო რი ცაა „სა შუ ა ლო და უმაღ ლე სი გა ნათ-
ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა“ და მი ზე ზე ბი, რომ ლე ბიც აფერ ხებს 
ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბას. გა მო კი თხულ ქალ თა 64%-მა 
აღ ნიშ ნა, რომ მათ თვის ხელ მი საწ ვდო მია ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე-
ბა, 36%-მა კი უარ ყო ფი თი პა სუ ხი გას ცა.

მი ზე ზებ ში, რომ ლე ბიც  ხა რის ხი ა ნი სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბის 
მი ღე ბას აფერ ხებს, ქა ლებ მა უმ თავ რე სად „სწავ ლე ბის და ბა-
ლი ხა რის ხი“ და ა სა ხე ლეს (52,2%). ქა ლე ბის 23,2% აღ ნიშ ნავ-
და „კვა ლი ფი ცი რე ბუ ლი პე და გო გე ბის არა საკ მა რი სი რა ო-
დე ნო ბის“ პრობ ლე მას. 18,9% გა მო ხა ტავ და შეშ ფო თე ბას რე-
პე ტი ტო რე ბის თვის გა და სახ დე ლი თან ხის უქონ ლო ბის გა მო. 
სა ყუ რა დღე ბო ა, რომ გა მო კითხ ვის ბევ რი მო ნა წი ლის აზ რით, 
სკო ლა ვერ აძ ლევს მოს წავ ლე ებს უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში 
ჩა რიცხ ვის თვის საკ მა რის ცოდ ნას. აქე დან გა მომ დი ნა რე, არ-
სე ბობს რე პე ტი ტო რე ბის მომ სა ხუ რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა (იხ. 
დიაგრამა #16)

შე კითხ ვა ზე - ხა რის ხი ა ნი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ-
ვდო მო ბის თა ო ბა ზე - ქა ლე ბის 52,5%-მა უარ ყო ფი თად უპა სუ ხა, 
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ხო ლო 47,5% მი იჩ ნევს, რომ მათ მი უწ ვდე ბათ ხე ლი ხა რის ხი ან 
უმაღ ლეს გა ნათ ლე ბა ზე.

კითხ ვა ზე, კონ კრე ტუ ლად რა აფერ ხებს ხა რის ხი ა ნი უმაღ-
ლე სი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბას, 47,5%-მა უპა სუ ხა „ძა ლი ან ძვი რია 
სტუ დენ ტე ბის შე ნახ ვა სახ ლი დან შორს“.

ამ შე კითხ ვის მა ღა ლი სტა ტის ტი კა გა პი რო ბე ბუ ლია იმ ფაქ-
ტით, რომ კვლე ვის მო ნა წი ლე თა ძი რი თა დი ნა წი ლი ცხოვ რობს 
პა ტა რა ქა ლა ქებ სა და სოფ ლებ ში, უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბი დან 
შორს და, ბუ ნებ რი ვი ა, უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა უკავ შირ-
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დე ბა ისეთ სა კი თხებს, რო გო რე ბი ცა ა: სატ რან სპორ ტო ხარ ჯე ბი, 
ბი ნის და ქი რა ვე ბა, კვე ბის და მა ტე ბი თი ხარ ჯე ბი, რაც ბევ რი მათ-
გა ნის თვის რთუ ლია და გა უ საძ ლის ტვირთს წარ მო ად გენს. 

რეს პონ დენ ტთა 52,2%-მა მთა ვარ პრობ ლე მად და ა სა ხე ლა 
„მა ღა ლი ფა სე ბი პრეს ტი ჟუ ლი პრო ფე სი ე ბის და უფ ლე ბი სათ-
ვის“ (იხ. დიაგრამა #17). 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ დღეს სა ხელ მწი ფო იძ ლე ვა გრან ტე-
ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას და ნა წი ლობ რივ ან სრუ ლად ფა-

დიაგრამა #17
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რავს სწავ ლის თან ხას, ბევ რი პრეს ტი ჟუ ლი პრო ფე სი ის გა და სა-
ხადს ეს გრან ტე ბი არ ანაზ ღა უ რებს. მსჯე ლო ბის დროს აღი ნიშ-
ნა ისიც, რომ პო პუ ლა რუ ლი პრო ფე სი ე ბის ზრდის ტენ დენ ცია 
საფ რთხის ქვეშ აყე ნებს ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვან პრო ფე სი ებს.

რე კო მენ და ცი ე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი  
უსაფ რთხო ე ბის უზრუნველყოფისათვის

და ნა შა უ ლის პრე ვენ ცია

l	 მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა ტე ლე ვი ზი ი სა და რა დი ოს, 
ბეჭ დუ რი და ელექ ტრო ნუ ლი მე დი ის მეშ ვე ო ბით და ნა შა უ ლის და 
სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბის პრო ფი ლაქ ტი კის და მათთან ბრძოლის  
მიმართულებით ჩატარებული საქმიანობის  შესახებ;

l	ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი პი რო ბე ბის 
შექ მნა სო ცი ა ლუ რად სა ში ში ოჯა ხე ბი სა და ბავ შვე ბის მდგრა დი 
და ჰარ მო ნი უ ლი გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის - მათ 
შო რის ზნე ობ რი ვი და სა მარ თლებ რი ვი კულ ტუ რის გან ვი თა რე-
ბის, მო ტი ვა ცი ის და ორი ენ ტა ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სო ცი ა ლუ რად 
პო ზი ტი ურ ქცე ვა ზე.

მშვი დო ბი სა და ტო ლე რან ტო ბის კულ ტუ რა

l	სა ბავ შვო ბა ღებ სა და სკო ლებ ში გაკ ვე თი ლე ბის და კლას-
გა რე შე ღო ნის ძი ე ბე ბის  ჩა ტა რე ბა ბავ შვებ სა და მო ზარ დებ-
ში ტო ლე რან ტო ბი სა და მშვი დო ბის კულ ტუ რის პრინ ცი პე ბის 
სწავლის თვის, ასევე მოს წავ ლე ებ ში გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი წარ მოდ-
გე ნის ჩამოყალიბე ბა ადა მი ან თა სხვა დას ხვა ჯგუ ფის და დაჯ-
გუ ფე ბის როლ ზე, ადა მი ან თა სხვა დას ხვა ეთ ნო ნა ცი ო ნა ლო ბის, 
რე ლი გი უ რი და სხვა კუთ ვნი ლე ბის, გარ შე მომ ყოფ თა უფ ლე ბე-
ბის და სხვა მო საზ რე ბე ბის  აღი ა რე ბა და პა ტი ვის ცე მა

l	 მშვი დო ბის და ტო ლე რან ტო ბის პრო პა გან და სა ტე ლე ვი-
ზიო და რა დი ო გა და ცე მე ბის მეშ ვე ო ბით 
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გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა

l	სწავ ლის გა და სა ხა დის შეღ ვა თი ა ნი სის ტე მის შექ მნა სოფ-
ლებ სა და რა ი ო ნებ ში მცხოვ რე ბი სტუ დენ ტე ბის თვის;

l	სტუ დენ ტუ რი ქა ლა ქე ბის შექ მნა და უფა სო ან ნა ხევ რად-
ფა სი ა ნი სა ცხოვ რებ ლის შე თა ვა ზე ბა სტუ დენ ტე ბის თვის სწავ-
ლა ში მა თი წარ მა ტე ბი სა და მოს წრე ბის მი ხედ ვით და ოჯა ხის 
სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

2.2.6. პი რა დი უსაფ რთხო ე ბა

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ქა ლებ ში პი რა დი და ფი ზი კუ რი უსაფ-
რთხო ე ბის შეგ რძნე ბის დო ნე, კვლე ვის მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 
საკ მა ოდ მა ღა ლი ა. მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით, ქალ თა 30,8%-ს პი-
რა დად მო უხ და  შე ჯა ხე ბა მი სი ცხოვ რე ბი სა და სა კუთ რე ბის წი-
ნა აღ მდეგ მი მარ თულ და ნა შა ულ თან (იხ. დიაგრამა #18). 

ამას თან შე და რე ბით ცო ტა თი ნაკ ლე ბი (21,7%) აღი ა რებს, 
რომ გა ნუც დია ფი ზი კუ რი და ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბა ოჯა-

დიაგრამა №18
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ხის წევ რე ბის ან ახ ლობ ლე ბის მხრი დან (იხ. დიაგრამა #19). 
თუმ ცა ჯგუ ფებ ში მსჯე ლო ბის დროს ხში რად აღ ნიშ ნავ დნენ, 

რომ თით ქმის ყო ვე ლი ქა ლია ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ობი ექ ტი - ფი-

დიაგრამა №19

ზი კუ რის თუ არა, ფსი ქო ლო გი უ რის მა ინც. ბევ რი აღი ა რებ და, 
რომ ეს არის სა კი თხი, რო მელ ზეც ხმა მაღ ლა სა უ ბა რი მი უ ღე-
ბე ლია და ბევ რი ქა ლის თვის და ხუ რუ ლად რჩე ბა - „ფი ზი კუ რი 
ძა ლა დო ბა იმ დე ნა დაა გავ რცე ლე ბუ ლი, რომ თით ქმის ყველ გან 
ხდე ბა, მაგ რამ არ სე ბუ ლი მენ ტა ლი ტე ტი სა თუ კომ პლექ სე ბის 
გა მო ის არ სცილ დე ბა ოჯა ხის საზ ღვრებს და პრობ ლე მაც მო-
უგ ვა რე ბე ლი რჩე ბა“.

ფი ზი კუ რი თუ ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბის მთა ვარ სუ ბი ექ-
ტე ბად აღ ნიშ ნულ ნი არი ან: ქმა რი (42,2%), დე დამ თი ლი (16,7%), 
რძა ლი (7,5%), მშობ ლე ბი (2,5%), სხვა ნა თე სა ვე ბი (8,3%) (იხ. 
დიაგრამა #20).

აქე დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს დას კვნა, რომ 
ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის თე მა საკ მა ოდ ტა ბუ და დე ბუ ლი ა, 
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ხო ლო ქა ლე ბის სა მარ თლებ რი ვი გა ნათ ლე ბა გენ დე რუ ლი ძა-
ლა დო ბის სა ხე ებ სა და ფორ მებ ზე და მის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის  
გზებზე, საკ მაო და ბა ლი ა.

ისე თი სა კი თხე ბი, რო გო რი ცაა ძა ლა დო ბის მსხვერპ ლთა 
თავ შე საფ რე ბის არა საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბა, მსხვერ პლის დაც-
ვის ეფექ ტუ რი სის ტე მის არარ სე ბო ბა, ეკო ნო მი კუ რი არა კე-
თილ დღე ო ბა, ნა ად რე ვი და გა უ აზ რე ბე ლი ქორ წი ნე ბა, მოყ ვა ნი-
ლი იყო რო გორც ძა ლა დო ბის და ამ სო ცი ა ლურ ბო რო ტე ბას თან 
წი ნა აღ მდე გო ბის დროს ქა ლე ბის პა სი უ რო ბის მი ზე ზე ბი.

ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ქა ლე ბის უმ რავ ლე სო ბის თვის და ნა შა-
უ ლებ რი ვი ხელ ყო ფის გან ძი რი თა დი დაც ვა სამართალდამცავი 
ორ გა ნო ე ბი ა.

და ნა შა უ ლის შემ თხვე ვა ში, ქალ თა 35%-ს დახ მა რე ბის თვის 
მი უ მარ თავს პო ლი ცი ის თვის, 17,5% დახ მა რე ბას ეძებ და მე გობ-

დიაგრამა №20
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რებ სა და ნაც ნო ბებ ში, ხო ლო 12,5% უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებ და 
სა სა მარ თლოს. 

არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ად გი ლობ რივ ხე ლი სუფ-
ლე ბას დახ მა რე ბის თვის მი მარ თა ქა ლე ბის 10%-მა და მხო-
ლოდ 5%-მა - სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ას და პრო კუ რა-
ტუ რას. რეს პონ დენ ტთა 7,5%-ის მტკი ცე ბით, ისი ნი დახ მა რე-
ბის თვის მი მარ თავ დნენ „კრი მი ნა ლურ ავ ტო რი ტე ტებს“ (იხ. 
დიაგრამა #21). 

რე კო მენ და ცი ე ბი პი რა დი უსაფ რთხო ე ბის  
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უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის

l სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა და სა ხელ მწი ფო სტრუქ-
ტუ რებ მა შექ მნან, და ა ფი ნან სონ და კო ორ დი ნა ცია გა უ წი ონ 
ხელ მი საწ ვდო მი ცენ ტრე ბის ქსელს და მომ სა ხუ რე ბას გა და უ დე-
ბე ლი დახ მა რე ბის თვის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის რის კის მქო ნე 
და ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი სა და მა თი შვი ლე ბის თვის 
დრო ე ბი თი სა ცხოვ რებ ლის შე თა ვა ზე ბით;

l ქა ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი და მო უ კი დებ ლო ბის გან მტკი ცე ბის 
ხელ შე წყო ბა ძა ლა დო ბის ყვე ლა ფორ მის მი მართ მა თი მოწყ ვლა-
დო ბის შემ ცი რე ბის მიზ ნით;  

l სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის რო ლის გაძ ლი ე რე ბა ძა ლა დო ბის 
პრე ვენ ცი ის თვის; 

l ძა ლა დო ბის პრევენციის ვებ -გვერ დის შექ მნა, რომელზეც 
განთავსდება ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის მო ნა ცემ თა ბა ზა, 
ინფორმაცია ძა ლა დო ბის მი ზე ზე ბი სა და შე დე გე ბის, აგ რეთ-
ვე მი სი აღ კვე თის ეფექ ტუ რი მე თო დე ბის შე სა ხებ. ამას გარ და, 
სა იტ ზე აისახე ბა ინ ფორ მა ცია „ცხელ სა ტე ლე ფო ნო ხა ზებ ზე“, 
ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და სამ სა ხუ რებ ზე, რომ ლე ბიც დახ მა რე ბას 
უწე ვენ ძა ლა დო ბის მსხვერპლს;

l მუ შა ო ბა მას მე დი ას თან, სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ე ბის 
მხარ და ჭე რა და და ფი ნან სე ბა გენ დე რუ ლი ძა ლა დო ბის პრობ-
ლე მის მი მართ ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის ყუ რა დღე ბის მიქ ცე ვი სა 
და სა ზო გა დო ე ბა ში ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის პრობ ლე მი სად მი 
უარ ყო ფი თი და მო კი დე ბუ ლე ბის შექ მნის მიზ ნით;

l სას კო ლო სწავ ლე ბის პროგ რა მებ ში გენ დე რის, გენ დე რუ-
ლი ძა ლა დო ბის სა ხე ე ბის, ფორ მე ბის და მის წი ნა აღ მდეგ ბრძო-
ლის გზე ბის საკითხების ჩარ თვა.
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2.2.7. პო ლი ტი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა

პო ლი ტი კუ რი უსაფ რთხო ე ბის კა ტე გო რი ა ში გან ხი ლუ ლია 
შემ დე გი სა კი თხე ბი: მო სახ ლე ო ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ინ ფორ-
მა ცი ი სად მი, რო გორც ღია სა ინ ფორ მა ციო ურ თი ერ თქმე დე ბის 
სა შუ ა ლე ბა სა ხელ მწი ფო სა და სა ზო გა დო ე ბას შო რის, მო ქა ლა ქე-
თა მხრიდან ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უფ ლე ბე ბის რე ა ლი ზა ცია  და 
სა ხელ მწი ფო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფა. ამას გარ და, შეს წავ ლი ლი იქ ნა მო ქა ლა ქე თა და სა-
ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის  ურ თი ერ თქმე დე ბის ხა რის ხი. 

გა მო კითხ ვის მო ნა ცე მე ბით გა მო იკ ვე თა, რომ, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა ქალს აქვს ინ ფორ მა ცი ის მო პო-
ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ობი ექ ტუ რო ბა 
და ხა რის ხი, აგ რეთ ვე მას მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბა არა და მაკ მა ყო ფი-
ლებ ლად ფას დე ბა. აღი ნიშ ნა, რომ მე დია დღეს არ იწ ვევს ნდო ბას 
და არ არის თა ვი სუ ფა ლი - „ვფიქ რობ, რომ მე დია დღეს არ  არის 
თა ვი სუ ფა ლი და კონ ტროლ დე ბა...“, „გარ კვე უ ლი ტე ლე მა უ წყებ-
ლე ბი და ბეჭ დუ რი მე დია კონ კრე ტუ ლი ჯგუ ფე ბი სა და პარ ტი ე ბის 
ინ ტე რე სებს უწე ვენ პრო პა გან დას“. 

ერ თ-ერ თი მთა ვა რი სა კი თხი, რო მე ლიც აღელ ვებს ქა ლებს, 
არის მე დი ის მხრი დან ნე გა ტი ურ და არა პო ზი ტი ურ მოვ ლე ნებ-
ზე ფო კუ სი რე ბის ტენ დენ ცი ა, რაც, გა მო კითხ ვის მო ნა წი ლე თა აზ-
რით, ხელს უწყობს სა ზო გა დო ე ბა ში აგ რე სი ის, ნი ჰი ლიზ მი სა და 
პე სი მიზ მის ზრდას.

ინ ფორ მა ცი ის მთა ვარ წყა რო ე ბად რეს პონ დენ ტებ მა გან საზ-
ღვრეს: ეროვ ნუ ლი ტე ლე მა უ წყებ ლე ბი  (58%), რა დიო (14,1%) და 
ინ ტერ ნე ტი (12,6%)  (იხ. დი აგ რა მა #22).

შე კითხ ვა ზე, არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის თხოვ ნით 
მი უ მარ თავთ თუ არა ქა ლებს ად გი ლობ რი ვი დო ნის ჩი ნოვ ნი კე ბის-
თვის, რეს პონ დენ ტთა 59%-მა უარ ყო ფი თად უპა სუ ხა. (იხ. დი აგ-
რა მა #23). 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ პრობ ლე მა ზე რე ა გი რე ბის დო ნეს ქალ-
თა უმ რავ ლე სო ბა არა და მაკ მა ყო ფი ლებ ლად აფა სებს. ქა ლე ბის 



48

mfksf flfvbfyehb ecfahs[jt,bc [fhbc[bc itafct,f

დიაგრამა #22

დიაგრამა #23

21,6% აფიქ სი რებს, რომ გულ თბი ლად მი ი ღეს, მო უს მი ნეს, მაგ რამ 
ამას პრობ ლე მის გა დაჭ რა არ მოჰ ყო ლი ა. 5%-მა აღ ნიშ ნა, რომ ჩი-
ნოვ ნი კე ბი უხე შად იქ ცე ოდ ნენ და არ და ეხ მარ ნენ. მხო ლოდ 8%-მა 
უპა სუ ხა, რომ გა ე წი ათ დახ მა რე ბა (იხ. დი აგ რა მა  #24). 
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დიაგრამა  #24

რე კო მენ და ცი ე ბი პო ლი ტი კუ რი  
უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად

l მხარ და ჭე რა პროგ რა მე ბი სა, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია 
აქ ტი უ რი  მო ქა ლა ქე ე ბის (ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა დო ე ბის წარ-
მო მად გენ ლე ბი) სწავ ლე ბის ა და სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე ბის-
კენ სა მო ქა ლა ქო მო ნა წი ლე ო ბის და მა თი ინ ტე რე სე ბის დაც ვის 
ფორ მე ბის, მე თო დე ბი ს და პრინ ცი პე ბის შე სა ხებ;
l სა მო ქა ლა ქო კონ ტრო ლის გაძ ლი ე რე ბა ად გი ლობ რი ვი ხე-

ლი სუფ ლე ბის მუ შა ო ბა ზე და მო ქა ლა ქე თა აქ ტი უ რი ჩარ თვა 
ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბა ში სა ზო გა დო ებ რი ვად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კი თხე ბის ასახ ვით;
l მო ქა ლა ქე თა მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შე წყო ბა ად გი ლობ რი-

ვი ბი უ ჯე ტის ფორ მი რე ბის დროს სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბისა და მა თი გა დაჭ რის მიზ ნით;
l სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თან უკუ კავ ში რის ეფექ ტუ რი 

სის ტე მის შექ მნის ხელ შე წყო ბა. 
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III თავი

დას კვნე ბი და სა ერ თო  
რე კო მენ და ცი ე ბი

კვლე ვამ, რომელიც ეხება ქალების მიერ ადა მი ა ნუ რი უსაფ-
რთხო ე ბის ხა რის ხის შეფასებას, კი დევ ერ თხელ და ა დას ტუ რა 
გენ დე რუ ლი სპეციფიკის გათვალისწინების მნიშვნელობა ადა-
მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის საკითხის შესწავლისას. მი უ ხე და ვად 
იმის, რომ წი ნამ დე ბა რე კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა რი გი საფ რთხე-
ე ბი სა, რომ ლე ბიც სა ერ თოა ქა ლე ბი სა და მა მა კა ცე ბი სათ ვის, 
რესპონდენტები ხში რად ეხებოდნენ ისეთ სა კითხ ებს, რო-
მლები ც უშუ ა ლო გავ ლე ნას ახდენენ ქა ლებ ზე და სა ფრთხეს 
უქმნიან მა თ პი რა დ უსაფ რთხო ე ბას. 

გა მო კითხ ვის მო ნა ცე მე ბის შე დე გებ მა თვალ ნა თე ლი გა ხა და, 
თუ რო გორ მოქმედებს ქალ თა უსაფ რთხო ე ბის შეგ რძნე ბა ზე 
რეს პონ დენ ტთა გე ოგ რა ფი უ ლი სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლი, სო ცი-
ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა და ასა კი. მა გა ლი თის თვის, თუ ქა ლაქ ში 
მცხოვ რე ბი ქა ლე ბის უმ რავ ლე სო ბის თვის სა გან გა შოა სა სურ-
სა თო უსაფ რთხო ე ბა, სო ფელ ში მცხოვ რე ბი ქა ლე ბი და ცუ ლად 
გრძნო ბენ თავს მი წის რე სურ სე ბი სა და სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის 
წყა ლო ბით.

ჯან მრთე ლო ბი ს და ხა რის ხია ნი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
ხელ მი საწ ვდო მო ბა უფ რო მე ტად აღელ ვებთ შუ ახ ნის და ხან-
დაზ მულ ქა ლებს, რომ ლე ბიც დი დი ქა ლა ქე ბის გან მო შო რე ბით 
ცხოვ რო ბენ. პო ლი ტი კუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბის, ომის გა ნახ ლე-
ბის და ტე რი ტო რი ე ბის და კარ გვის საფ რთხე ე ბი აწუ ხებთ იძუ-
ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ და აფხა ზე თის მო საზ ღვრე სო ფელ 
ხურ ჩა ში  მცხოვ რებ ქა ლებს.
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ბევ რი პრობ ლე მა, რო მელ თაც შე ეხ ნენ გა მო კითხ ვის მიმ დი-
ნა რე ო ბი სას, სა ერ თო იყო და ერ თნა ი რად აშ ფო თებს კვლე ვის 
მო ნა წი ლე ყო ველ ადა მი ანს.

გა მო კითხ ვის მო ნა ცე მე ბის გან ზო გა დე ბი სა და შე დე გე ბის 
რე ზი უ მი რე ბით შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს შემ დე გი დას კვნე ბი:

	 გან სა კუთ რე ბით მწვა ვე და აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მად  რეს-
პონ დენ ტთა აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბის მი ერ და სა ხელ და 
ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა, რო მე ლიც, გა მო კითხ ვის შე დე გე-
ბის თა ნახ მად, და კავ ში რე ბუ ლია ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის 
პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა კომ პო ნენ ტთან. ტო ტა ლუ რი უმუ შევ რო ბა, 
სა მუ შაო ად გი ლე ბისადმი შეზ ღუ დუ ლი წვდო მა, გენ დე რუ ლი დის-
კრი მი ნა ცია სა მუ შა ო ზე მი ღე ბის დროს ხელს უწყობს იმ ქალ თა 
რა ო დე ნო ბის ზრდას, რომ ლე ბიც და საქ მე ბი სა და ხელ ფა სის უკე-
თე სი შე საძ ლებ ლო ბის ძი ე ბა ში გა დიან ქვეყ ნის ფარ გლებს გა რეთ, 
სა თა ნა დო ყუ რა დღე ბის გა რე შე ტო ვებენ შვი ლებ სა და ოჯახს და 
ექ ცე ვიან ტრე ფი კინ გის საფ რთხის ქვეშ. ეკო ნო მი კუ რი არას ტა-
ბი ლუ რო ბა, ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის ელ ვი სე ბუ რი დე ვალ ვა ცი ა, მო-
სახ ლე ო ბის და ბა ლი  მა ტე რი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა აფერ ხებს 
ეკო ლო გი უ რად სუფ თა და ხა რის ხი ა ნი პრო დუქ ტე ბის შე ძე ნას, 
რაც, თა ვის მხრივ, ნე გა ტი უ რად მოქ მე დებს ქა ლე ბის რეპ რო დუქ-
ტი ულ ჯან მრთე ლო ბა ზე და ხელს უწყობს და ა ვა დე ბე ბის ზრდას 
ქა ლებ სა და ბავ შვებ ში. არა საკ მა რი სი ფი ნან სუ რი სახ სრე ბი და 
სი ღა რი ბეც მი ზეზ -შე დე გობ რივ კავ შირ შია სა ზო გა დო ე ბა ში კრი-
მი ნა ლის,  აგ რე სი ი სა და ძა ლა დო ბის ზრდას თან, რაც ხში რად ქა-
ლე ბის წი ნა აღ მდე გაა მი მარ თუ ლი. ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბის 
გა მო, გა მო კი თხულ თა აზ რით, ძნელ დე ბა უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბი-
სა და ხა რის ხი ა ნი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა.

	 კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბის მი ერ სა სურ სა თო უსაფ რთხო-
ე ბის დო ნის შე ფა სე ბი სას შე იძ ლე ბა გა მო ი ყოს სა მი უმ თავ-
რე სი პრობ ლე მა, რო მე ლიც აღელ ვებს ქა ლებს: ა) სურ სა თის 
ხელ მი უწ ვდომ ლო ბა - შე მო სავ ლე ბის და ბა ლი დო ნე, რაც ხელს 
უშლის მოსახლეობას ხა რის ხი ა ნი და ნა ტუ რა ლუ რი პრო-
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დუქ ტე ბის შე ძე ნაში მოხ მა რე ბის მი ნი მა ლურ დო ნე ზეც კი; ბ) 
მომხმარებლებისთვის საფრთხის შემცველი სურ სა თი - გე ნე ტი-
კუ რად მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის ზრდა, ინ ფორ მა ცი ის 
არარ სე ბო ბა პრო დუქ ტე ბის წარ მო მავ ლო ბი ს და ჯან მრთე ლო-
ბა ზე მა თი შესაძლო გავ ლე ნის შე სა ხებ; გ) ხა რის ხი ა ნ პრო დუქ-
ტე ბზე ფი ზი კუ რი ხელ მი უწ ვდომ ლო ბა - ხა რის ხი ა ნი სურ სა თის 
აუ ცი ლე ბე ლი ასორ ტი მენ ტის არარ სე ბო ბა ბა ზარ ზე ქვეყ ნის 
არას წო რი სა სურ სა თო პო ლი ტი კის გა მო. ქა ლე ბის შეშ ფო თე ბა 
ხა რის ხი ან პრო დუქ ტებ ზე არა საკ მა რი სი ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
გა მო, უმ თავ რე სად, გა მო წვე უ ლი იყო ბავ შვე ბის ჯან მრთე ლო-
ბა სა და მათ სრულ ყო ფილ გან ვი თა რე ბა ზე ფიქ რით. 

	 ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბის მთა ვარ 
მი ზე ზე ბად, კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, გა მო ი ყო სი ღა რი ბე 
და უმუ შევ რო ბა, კვე ბის არას რულ ფა სო ვა ნი სტრუქ ტუ რა და ხა-
რის ხი, უარ ყო ფი თი ეკო ლო გი უ რი ზე მოქ მე დე ბა.  ჯან მრთე ლო-
ბის უსაფ რთხო ე ბის მთა ვა რი სა შიშ რო ე ბა, გა მო კი თხულ ქალ თა 
მო საზ რე ბით, არის: და ა ვა დე ბის დი აგ ნოს ტი კი სა და პრე ვენ ცი ის 
არა საკ მა რი სი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბი, მე დი კა მენ ტე ბის მა ღა ლი 
ფა სე ბი, არაპ რო ფე სი ო ნალ ექიმ თა არ სე ბო ბა, აგ რეთ ვე  კლი ნი-
კე ბი სა და სა ა ვად მყო ფო ე ბის არა საკ მა რი სი ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ-
ვი ლო ბა, გან სა კუთ რე ბით დი დი ქა ლა ქე ბი დან მო შო რე ბულ და-
სახ ლე ბულ პუნ ქტებ ში. 

	 თა ნა მედ რო ვე ეკო ლო გი უ რი ვი თა რე ბა, გა მო კი თხუ ლი 
ქა ლე ბის თქმით, სა სურ ვე ლი ა, უკე თე სი იყოს და არა და მაკ მა-
ყო ფი ლებ ლად ფას დე ბა. ეკო ლო გი უ რი უსაფ რთხო ე ბის მთა ვარ 
 რისკ ებს შო რის, რომ ლე ბიც ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს ქა-
ლე ბის რეპ რო დუქ ტი ულ ჯან მრთე ლო ბა ზე, ბავ შვე ბი სა და სა-
ერ თოდ მთე ლი მო სახ ლე ო ბის სა ერ თო მდგო მა რე ო ბა ზე, და სა-
ხელ და: ჰა ე რის  და ბინ ძუ რე ბა, ინ ფექ ცი ის კე რე ბი ნა გავ საყ რე-
ლე ბზე, გა უ მარ თა ვი სა კა ნა ლი ზა ციო სის ტე მე ბი და გამ წმენ დი 
ნა გე ბო ბე ბი. გახ ში რე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი კა ტაკ ლიზ მე ბის და ეკო-
ლო გი უ რი კრი ზი სუ ლი მოვ ლე ნე ბის მო ნი ტო რინ გის და მარ თვის 
ეფექ ტუ რი სის ტე მის არარ სე ბო ბა უშუ ა ლო საფ რთხეა სი ცოცხ-
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ლი სა და სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბი სათ ვის და მო ი თხოვს 
შემ დგომ სრულ ყო ფა სა და მოგ ვა რე ბას. 

	 სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ რთხო ე ბის მთა ვა რი სა შიშ რო-
ე ბე ბი, რომ ლე ბიც გან სა კუთ რე ბით აშ ფო თებს ქა ლებს, არის 
და ნა შა უ ლის ზრდა, პო ლი ტი კუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბა, ომის გა-
ნახ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, ტე რი ტო რი ე ბის და კარ გვის ში ში და 
ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი პრობ ლე მე ბი. გა მო კითხ ვის შე დე გად მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე-
ბით გა ირ კვა, რომ ამ საფ რთხე ე ბის მი ზე ზებს რეს პონ დენ ტე-
ბი, უმ თავ რე სად, ეკო ნო მი კურ და მა ტე რი ა ლურ პრობ ლე მებ ში 
ხე და ვენ. გარ და ამი სა, ხში რი პო ლი ტი კუ რი და პი რის პი რე ბე ბი, 
არა საკ მა რი სი მუ შა ო ბა მშვი დო ბის კულ ტუ რი სა დ ტო ლე რან-
ტო ბის პრო პა გან დის მი მარ თუ ლე ბით, გარ კვე ულ წი ლად, ხელს 
უწყობს სა ზო გა დო ე ბა ში აგ რე სი უ ლი გან წყო ბის ზრდას და ქნის 
არა ხელ საყ რელ ნი ა დაგს სა ზო გა დო ე ბის სტა ბი ლუ რი და მშვი-
დო ბი ა ნი გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 

	 მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ქა ლე ბის პი რა დი უსაფ რთხო-
ე ბის ხა რის ხი რა ო დე ნობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით დი დია 
და გა მო კითხ ვის მო ნა წი ლე თა უმ რავ ლე სო ბა ამ ბობ და, რომ ან 
არ გა უ გი ა, ან თა ვად არ ყო ფი ლა ფი ზი კუ რი და ფსი ქო ლო გი უ-
რი ძა ლა დო ბის ობი ექ ტი, კერ ძო სა უბ რებ ში მა ინც არა ერ თხელ 
აღი ნიშ ნა, რომ გენ დე რუ ლი ძა ლა დო ბა ქა ლე ბის ერ თ-ერ თი 
ყვე ლა ზე მთა ვა რი და ხში რი პრობ ლე მა ა, რო მელ ზეც დღემ დე 
არ არის მი ღე ბუ ლი ხმა მაღ ლა ლა პა რა კი. გენ დე რულ, კერ ძოდ, 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის თე მა ზე ტა ბუს და დე ბა არა მხო ლოდ აფერ-
ხებს ამ სო ცი ა ლურ ბო რო ტე ბას თან ეფექ ტურ ბრძო ლას, არა-
მედ  ხელს უწყობს მოთ მი ნე ბას და ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის 
მი ღე ბას სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან, რაც, თა ვის მხრივ, ქა ლებს 
უფ რო მოწყ ვლად ჯგუ ფად ხდის და უქ ვე ი თებს წი ნა აღ მდე გო-
ბის უნარს. უეჭ ვე ლი ა, რომ სა ხელ მწი ფოს მხრი დან მსხვერ პლის 
დაც ვის ეფექ ტუ რი და არა საკ მა რი სი სის ტე მა და თვით ქა ლე-
ბის სა მარ თლებ რი ვი გა ნათ ლე ბის დო ნე თა ვის უფ ლე ბებ სა და 
დაც ვის გზებ ზე ხელს უშ ლის მათ, წინ აღუდ გნენ ძა ლა დო ბას და 



54

mfksf flfvbfyehb ecfahs[jt,bc [fhbc[bc itafct,f

თა მა მად გა მო ვიდ ნენ დრო მოჭ მუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი სა და ტრა-
დი ცი ე ბის წი ნა აღ მდეგ. 

	 მო ქა ლა ქე ებ სა და სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებს შო რის 
ურ თი ერ თქმე დე ბის ხა რის ხი არა და მაკ მა ყო ფი ლებ ლად შე ფას და. 
ქა ლე ბის უმ რავ ლე სო ბის თვის მთა ვარ პრობ ლე მად წარ მოჩ ნდა 
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე ბევ რი ჩი ნოვ ნი კის და ბა ლი პო ლი ტი კუ რი 
კულ ტუ რა, ელექ ტო რა ტის მი მართ ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გა უც ნო-
ბი ე რებ ლო ბა. სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე-
ბის  და ჩი ნოვ ნი კე ბის ან გა რიშ გე ბის არარ სე ბო ბა ხელს უშ ლის 
მო ქა ლა ქე თა აქ ტი ურ მო ნა წი ლე ო ბას გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
პრო ცეს ში და მო სახ ლე ო ბის სა ჭირ ბო რო ტო და ყვე ლა ზე მწვა ვე 
პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის კენ მი მარ თუ ლი ად გი ლობ რი ვი პო-
ლი ტი კის და ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის შე მუ შა ვე ბას.   პო ლი ტი-
კუ რი უსაფ რთხო ე ბის ერ თ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მად იყო 
აღ ნიშ ნუ ლი მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბა, ობი ექ ტუ რო ბა და მი უ კერ ძო-
ებ ლო ბა, რაც აფერ ხებს მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბის რე ა ლი ზა ცი ას 
ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის  
ხელ მი საწ ვდო მო ბის კუ თხით და სა ხელ მწი ფო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე-
ბის მი ღე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. 

	 სა ინ ფორ მა ციო უსაფ რთხო ე ბის სფე რო ში, მი უ ხე და ვად 
ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის მრა ვალ ფე რო ვა ნი წყა რო ე ბის არ სე ბო-
ბი სა, მე დი ის ობი ექ ტუ რო ბა, გამ ჭვირ ვა ლო ბა და თა ვი სუფ ლე-
ბის დო ნე რეს პონ დენ ტე ბის მი ერ უარ ყო ფი თად შეფას და. აგ-
რეთ ვე აღი ნიშ ნა, რომ სა ზო გა დო ე ბა ში აგ რე სი ის მა ღა ლი დო ნე 
ტე ლე ეკ რა ნი დან ასე უხ ვად წა მო სუ ლი ნე გა ტი უ რი ინ ფორ მა ცი-
ი თაა გა მოწ ვე უ ლი. 

	 წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის დას კვნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ადა-
მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის შვი დი კა ტე გო რი ის ყო ველ თავ თან 
წარ მოდ გე ნი ლი რე კო მენ და ცი ე ბის გარ და, ქვე მოთ მოცემუ ლია 
სა ერ თო რე კო მენ და ცი ე ბი ქა ლე ბის  თვალით დანახული ადა მი-
ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის სა კი თხე ბის შეს წავ ლის აუ ცი ლებ ლო ბის 
და საგუ ლდაგულო ანა ლი ზის  ჩატარების გასაცნობიერებლად.
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საერთო რეკომენდაციები

l ეროვ ნუ ლი უსაფ რთხო ე ბის საბ ჭოს თან აუ ცი ლე ბე ლია 
შე იქ მნას „გენ დე რუ ლი კო მი ტე ტი ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე-
ბის სა კი თხებ ში“, რო მელ შიც შევ ლენ ექ სპერ ტე ბი ადა მი ა ნუ-
რი უსაფ რთხო ე ბის სა კი თხებ ში ქალ თა მოძ რა ო ბე ბი დან. 

l	სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის ნე ბის მი ერ ანა ლიზ ში,  კვლე   - 
ვა  სა და პროგ რა მა ში ინ ტეგ რი რე ბუ ლი იქ ნეს მო ნა ცე მე ბი 
სქესის მი ხედ ვით და გენ დე რუ ლი თე მა ტი კის სა კი თხე ბი ქა ლე-
ბი სა და გო გო ნე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის და პრიორიტეტების გათ ვა-
ლის წი ნე ბით. 

l	 ჩა ტარ დეს სის ტე მა ტი უ რი კონ სულ ტა ცი ე ბი ად გი ლობ-
რივ მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში არ სე ბულ გენ დე რულ საბ ჭო ებ თან, 
თე მის წარ მო მად გე ნელ ქა ლებ თან და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა-
დო ე ბას თან ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის სფე რო ში არ სე ბულ 
პრობ ლე მებ ზე და მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე შე მუ-
შავ დეს ეფექ ტუ რი პო ლი ტი კა და სტრა ტე გია ად გი ლობ რივ და 
ეროვ ნულ დო ნე ზე. 

l	ყვე ლა სა მი ნის ტრო სა და უწყე ბა ში და ი ნერ გოს ინ ფორ მა-
ცი ის შეგ რო ვე ბის სის ტე მა სქე სის ნიშ ნით. 

l	და ი ნერ გოს გენ დე რუ ლად მგრძნო ბი ა რე ბი უ ჯე ტი რე ბის 
მიდ გო მა სა ხელ მწი ფო პროგ რა მე ბი სა და სტრა ტე გი ე ბის და გეგ-
მვი სა და შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში, სა დაც იქ ნე ბა ასა ხუ ლი ქა ლე-
ბის სა ჭი რო ე ბე ბი და პრობ ლე მე ბი, ამასთან ერ თად შე მუ შავ დეს 
ქა ლე ბის წი ნა შე ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის სის ტე მა. 

l	შე მო ტა ნი ლი იქ ნეს გენ დე რულ სა კი თხებ ში სპე ცი ა ლუ რი 
სწავ ლე ბის კურ სი სა ხელ მწი ფო ჩი ნოვ ნი კე ბი სათ ვის ხე ლი სუფ-
ლე ბის ყვე ლა დო ნე ზე. 
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დანართი #1

ფონდი „სოხუმის“ სოციოლოგიური კვლევა ქალთა ადამიანური 
უსაფრთხოების საკითხებზე ფოკუს-ჯგუფის მეთოდით

კითხვარი 
1. რა იწვევს ყველაზე მეტ შფოთვას  თქვენსა და თქვენი ახ-

ლო ბლების  ყოველდღიურ ცხოვრებაში? დაასახელეთ შფოთვის  
მთავარი მიზეზები.  როგორ წარმოგიდგენიათ მათი გადაწყვეტა?

2. გაქვთ თუ არა მუდმივი შემოსავლის წყარო? როგორ აფა-
სებთ თქვენს (ან თქვენი ოჯახის) მატერიალურ  მდგომარეობას  
იმისთვის, რომ უზრუნველად იცხოვროთ?

3. ხელმისაწვდომია თუ არა თქვენთვის ან თქვენი შვილების თვის, 
შვილიშვილებისთვის, სხვა ნათესავებისთვის ხარისხიანი საშუალო/
უმაღლესი განათლება? თუ  - „არა“, რას თვლით პრობ ლემად?

4. რამდენად გაქვთ  თქვენ და თქვენს ახლობლებს სრულყოფი-
ლი კვების, საკვებად ხარისხიანი პროდუქტების გამოყენების სა-
შუა ლება? თუ - „არა“, რას თვლით პრობლემად?   

5. ხელმისაწვდომია თუ არა თქვენთვის და თქვენი ახლობ ლე-
ბისთვის სუფთა წყალი,  საკანალიზაციო სისტემა, გაფილტვრის 
მოწყო ბილობები? როგორ აფასებთ თქვენი ქალაქის, სოფლის და 
მთლია ნად ქვეყნის სანიტარულ და გარემოსდაცვით მდგომა რეო ბას?

6. შეგიძლიათ თუ არა თქვენ და თქვენი ოჯახის წევრებს მიი-
ღოთ ხარისხიანი და უფასო სამედიცინო დახმარება ავადმყოფო-
ბის ან უბედური შემთხვევის დროს? თუ  - „არა“, როგორ წყვეტთ 
ამგვარ  პრობლემას?

7. გსმენიათ, თუ არა თქვენ ან  თქვენს ახლობლებს ფიზიკური/
ფსიქოლოგიური/ეკონომიკური ან სხვა ძალადობის ფაქტების 
შესახებ თქვენი ან თქვენი ახლობლების ოჯახის წევრების მხრიდან? 
როგორ წყდება მსგავსი პრობლემა თქვენი დაკვირვებით?

8. როგორ აფასებთ თქვენთვის მოწოდებული ინფორმაციის 
ხარისხს, საიმედოობას, ოპერატიულობას? რამდენად დაცულია 
საინფორმაციო სივრცე?

9. რამდენად  თვლით დაცულად თქვენი და ზოგადად ქალების 
შრომის უფლებას ჩვენში? რა საფრთხეები არსებობს?

10. თქვენ ან თქვენი ახლობლები შეხვედრიხართ თუ არა დანა-
შაულებრივ  ქმედებას, რომელიც მიმართული იყო სიცოცხლის, 
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უსაფრთხოების, ქონების, ინტერესების წინააღმდეგ? ვისგან? ასეთ 
შემთხვევაში საიდან ელოდებით მეტ დახმარებას?

11. მიგიმართავთ თუ არა ადგილობრივი სახელისუფლებო 
ორგანოებისთვის ან სხვა სახელმწიფო მმართველობისთვის პი-
რადი, საზოგადოებრივი ან სამსახურებრივი საკითხებისთვის? თუ 
- „კი“,  როგორი იყო ამ ვიზიტის შედეგები?

დანართი #2

ფონდი „სოხუმის“ სოციოლოგიური კვლევა ქალთა  
ადამიანური უსაფრთხოების საკითხებზე 

ჩაღრმავებული ინტერვიუ ექსპერტთან
კითხვები
1. ქალთა ადამიანური უსაფრთხოების დაცვის კუთხით  რომელი 

სფერო მიგაჩნიათ ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე დაცულად? ყველაზე  
დაუცველად?

2. რა მიგაჩნიათ ყველაზე დიდ მიღწევად ჯანმრთელობის დაც-
ვის კუთხით ქვეყანაში? ყველაზე დიდ გამოწვევად? 

 3. მისაწვდომია თუ არა ქალებისთვის რეპროდუქტიული ჯან-
მრ თელობის დაცვა?

4. თქვენი აზრით, რამდენად იცავს არსებული შრომის კანონი 
ქალებს?

5. აქვთ თუ არა დასაქმების მაძიებელ ქალებს სპეციფიკური 
პრობლემები და წინაღობები? რომელი? რა ღონისძიებები გესა-
ხებათ ამის დასაძლევად?

6. როგორ თვლით, არის თუ არა ქალი საკმარისად დაცული 
ოჯახში ძალადობისგან?  რა პრობლემებს ხედავთ ამ კუთხით?

7. როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის დაცული ქალთა ეკო-
ნომიკური უსაფრთხოება? რა საფრთხეებს ხედავთ ამ კუთხით?

8. აქვთ თუ არა ქალებს/გოგონებს სრულყოფილი განათლე-
ბის შესაძლებლობა? ხომ არ ხედავთ სპეციფიკურ პრობლემებს ამ 
კუთხით?

9. როგორ უყურებთ გარემოს დაცვის საკითხებს ქვეყანაში 
და რა საფრთხეებს ხედავთ ამ კუთხით ქალებისათვის/გოგო-
ნებისათვის?

10. თვლით თუ არა საჭიროდ უსაფრთხოების სექტორის 
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რეფორმას ქვეყანაში ქალთა ადამიანური უსაფრთხოების დაცვის 
მიმართულებით და რა ღონისძიებები გესახებათ საჭიროდ ამ 
კუთხით?

დანართი #3

ფონდი „სოხუმის“ სოციოლოგიური კვლევა
 გამოკითხვა-ანკეტა 

1. დემოგრაფიული ბლოკი
1. ასაკი
2. საცხოვრებელი ადგილი 
3. ეთნიკური კუთვნილება 
4. დასაქმების სტატუსი

1) დასაქმებული
2) უმუშევარი

5. სოციალური სტატუსი
1) იგპ
2) ადგილობრივი

6. ოჯახის საშუალო შემოსავალი ერთ წევრზე 
1)  150 ლარამდე
2)  250 ლარამდე
3)  250 ლარს ზევით

7. განათლება
1. დაწყებითი
2. საშუალო/საშუალო პროფესიული 
3. დაუმთავრებელი უმაღლესი
4. უმაღლესი

2.  ძირითადი ბლოკი

1. ეკონომიკური უსაფრთხოება 
1.1. რომელი პრობლემა უქმნის ყველაზე მეტ საფრთხეს 

თქვენი და თქვენი ახლობლების ეკონომიკურ უსაფრთხოებას 
(ჩამოთვალეთ 5 ძირითადი პრობლემა):
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1.2. როგორია თქვენი (თქვენი ოჯახის) მატერიალური მდგო-
მარე ობა ხუთბალიანი სისტემის მიხედვით? 

 1) □ ძალიან ცუდი   2) □ ცუდი    3) □ ნორმალური     
 4) □ კარგი     5) □ ძალიან კარგი 
1.3.  ჩამოთვლილითაგან, რომელს მიიჩნევთ თქვენს მუდმივ 

შემოსავლის წყაროდ? (შემოხაზეთ საჭირო) 
1) თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრების ხელფასი 
2) მოგება პროდუქტებისა და ხელნაკეთების გაყიდვით 
3) შემოსავალი ბიზნესიდან  
4) ახლობლების დახმარება
5) პენსია
6) სტიპენდია 
7) სახელმწიფოს დახმარება
8) სხვა (მიუთითეთ) 

2. სასურსათო უსაფრთხოება
2.1. გაქვთ თქვენ და თქვენს ახლობლებს საშუალება, იკვებოთ 

და გამოიყენოთ ხარისხიანი და მრავალფეროვანი პროდუქტი?
1.   კი                    2.   არა
2.2. რაში მდგომარეობს პრობლემა? (შემოხაზეთ საჭირო) 

1) მაღალი ღირებულება  
2) ხარისხიანი პროდუქტის არარსებობა 
3) მახლობლად პროდუქტების მაღაზიის არარსებობა 
4) სხვა (მიუთითეთ) 

3.  ჯანმრთელობის უსაფრთხოება 
1.1. ჩამოთვლილთაგან, რომელს მიიჩნევთ ყველაზე დიდ 

საფრთხედ თქვენი და თქვენი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის 
უსაფრთხოებისთვის:

1) უხარისხო სამედიცინო მომსახურება
2) მაღალი ფასები
3) ჯანმრთელობის გაუარესება
4) სხვა 
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1.2. როგორ ახერხებთ ავადმყოფობის დროს პრობლემის 
გადაჭრას (შემოხაზეთ საჭირო) 

1) ანაზღაურებთ სამედიცინო მომსახურებას  
2) გადიხართ ქვეყნიდან და იქ ღებულობთ ფასიან 

სამედიცინო დახმარებას
3) მიმართავთ ექიმბაშებს 
4) ეწევით თვითმკურნალობას
5) სხვა (მიუთითეთ) 

4. გარემოს უსაფრთხოება 
1.2. როგორია თქვენს ქალაქში/სოფელში არსებული სანიტა-

რული სიტუაცია და სიტუაცია გარემოს დაცის კუთხით -  
ხუთბალიანი სისტემის მიხედვით? 

 1) □ ძალიან ცუდი     2) □ ცუდი    3) □ ნორმალური  
 4) □ კარგი         5) □ ძალიან კარგი 

4.2.  გაქვთ თუ არა თქვენ და თქვენს ახლობლებს წვდომა სუფთა 
წყალთან, კანალიზაციის სისტემასთან, გამწმენდ საშუალებებთან?

- სუფთა წყალთან    -  □ კი       □ არა
- საკანალიზაციო სისტემასთან  -  □ კი       □ არა
- გამწმენდ საშუალებებთან  -   □ კი      □ არა
 
5. საზოგადოებრივი უსაფრთხოება 
5.1. ჩამოთვლილთაგან, რომელს მიიჩნევთ ყველაზე დიდ 

პრობლემად საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისთვის:
1) პოლიტიკური არასტაბილურობა
2) კრიმინალის ზრდა
3) საომარი მოქმედებები
4) ტერიტორიების დაკარგვის საშიშროება
5) ალკოჰოლიზმი/ნარკომანია
6) გაუმართავი საგზაო მოძრაობა
7) სხვა



61

5.2. გაქვთ თუ არა წვდომა თქვენ, თქვენს შვილებს, შვილი შვი-
ლებს, სხვა ნათესავებს ხარისხიან საშუალო განათლებასთან ? 

□კი          □ არა

5.3. თუ “არა”, რა არის მიზეზი (შემოხაზეთ საჭირო)
1) სწავლების დაბალი ხარისხი
2) არასაკმარისი პროფესიონალი პედაგოგების კადრი 
3) სკოლებში პერსონალის ნაკლებობა  
4) სკოლა შორსაა თქვენი სახლიდან 
5) რეპეტიტორების ანაზღაურების მიუწვდომლობა 
6) სხვა (მიუთითეთ) 

5.4.  მისაწვდომია თუ არა თქვენთვის და თქვენი 
ახლობლებისათვის უმაღლესი განათლება?

□ კი            □ არ

5.5. რას მიიჩნევთ პრობლემად უმაღლესი განათლების 
მიღებისთვის? (მიუთითეთ შესაბამისი)

1) სწავლება პრესტიჟულ სპეციალობებზე ძვირი ჯდება 
2) სტუდენტის შენახვა სახლიდან შორს ძალიან ძვირია
3) სხვა (მიუთითეთ) 

6. პირადი უსაფრთხოება 
6.1. ყოფილა თუ არა თქვენსა და თქვენს ახლობლებზე გან-

ხორციელებული ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ძალადობა თქვე ნი 
ოჯახის ან ახლობლების მხრიდან?

□ კი        □ არა

6.2. თქვენი აზრით, ვინ გამოიყენებს უფრო ხშირად ფიზიკურ 
ძალას და ახორციელებს ფსიქოლოგიურ ზეწოლას? (შემოხაზეთ 
საჭირო)  
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1) ქმარი
2) ცოლი
3) მამა
4) დედა
5) დედამთილი
6) რძალი
7) სხვა (მიუთითეთ)

6.3. გიწევდათ თუ არა თქვენ და თქვენს ახლობლებს შეჯახება 
დანაშაულებრივ ქმედებებთან, რომლებიც მიმართულია სი ცოცხ-
ლისა და უსაფრთხოების, ქონებისა და ინტერესების წინააღმდეგ? 

□ კი               □ არა

თუ კი, ვის მიმართეთ დაცვის მიზნით (შემოხაზეთ საჭირო) 
1) პოლიციას 
2) პროკურატურას  
3) სასამართლოს 
4) ადგილობრივ თვითმმართველობას
5) სამოქალაქო (უფლებადამცველ) ორგანიზაციებს 
6) ახლობლებს და მეგობრებს 
7) კრიმინალურ ავტორიტეტებს 
8) სხვა (მიუთითეთ) 

6.4. მიგაჩნიათ თუ არა გზები და ტრანსპორტი უსაფრთხოდ 
ქვეყანაში? 

□ კი        □   არა

6.5. თუ კი, სად უფრო ღელავთ თქვენს უსაფრთხოებაზე? 
(შემოხაზეთ საჭირო) 

1) როდესაც თქვენ და თქვენი ახლობლები ხართ საკუთარი 
ავტომობილის საჭესთან 
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2) როდესაც თქვენ ან ახლობლები ხართ მგზავრის სახით 
ავტომო ბილში 

3) როდესაც თქვენ და თქვენი ახლობლები მგზავრობთ 
საზო გადოებრივი ტრანსპორტით 

4) როდესაც მიდიხართ ფეხით
5) სხვა (მიუთითეთ) 

7. პოლიტიკური უსაფრთხოება 
7.1. საიდან ღებულობთ  ინფორმაციას იმაზე, თუ რა ხდება 

ქვეყანაში და მსოფლიოში? (შემოხაზეთ შესაბამისი) 
1) ადგილობრივი ტელევიზიიდან  
2) ადილობრივი რადიოდან  
3) რუსეთის ტელევიზიიდან  
4) ადგილობრივი გაზეთებიდან  
5) რუსეთის გაზეთებიდან  
6) ინტერნეტიდან   
7) ნათესავებისგან  
8) ნაცნობებისა და მეზობლების საშუალებით  
9) სხვა (მიუთითეთ) 

7.2. მიგიმართავთ თუ არა ადგილობრივი თვითმმართვე-
ლობისათვის ან სხვა სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის რაი მე 
პი რადი, სამსახურებრივი, საზოგადოებრივი საკითხის გადასა-
ჭრელად? 

□ კი          □  არა

7.3. თუ „კი“, რა შთაბეჭდილება დაგრჩათ სხვადასხვა დონეზე 
მყოფ ჩინოვნიკებთან ურთიერთობის შემდგომ? (შემოხაზეთ 
შესაბამისი) 

1) ყურადღებით მოისმინეს და დაგვეხმარნენ  
2) იქცეოდნენ უხეშად და არ დაგვეხმარნენ 
3) საუბრობდნენ ზრდილობიანად, მაგრამ არ დაგვეხმარნენ 
4) ვერ მოვხვდით მათთან მიღებაზე
5) სხვა  (მიუთითეთ)
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დიაგრამა #1

დიაგრამა #2

დიაგრამა #3

დიაგრამა #4

დიაგრამა #5

დანართი #4.  დიაგრამები
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დიაგრამა #6

დიაგრამა #7
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დიაგრამა #8

დიაგრამა #9
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დიაგრამა #10
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დიაგრამა #12 დიაგრამა #13

დიაგრამა #11
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დიაგრამა #14

დიაგრამა #15
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დიაგრამა #17

დიაგრამა #16
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დიაგრამა #18

დიაგრამა #19

დიაგრამა #20

დიაგრამა #21
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დიაგრამა #23

დიაგრამა #22

დიაგრამა #24
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