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თანამშრომლობა

ზუგდიდისადგილობრივ

თვითმმართველობასთან

თანამშრომლობის დასაწყისი ყოველთვის რთულია.
მით უმეტეს, არის პრობლემური მომენტები სახელმწიფო
სტრუქტურებსადაარასამთავრობოორგანიზაციებსშორის
თანამშრომლობისდროს. ასე იყო ჩვენი მუშაობისდაწყება
დასავლეთსაქართველოსრეგიონებში-15წლისწინათ.

მაშინარიყოასეაქტუალურიგენდერულთემაზემუშაობა,
ტაბუედოქალთამიმართძალადობისპრობლემას...მაგრამ
ჩვენჯიუტადმივიწევდითწინ:რეგიონებშივქმნიდითქალ-
თა მხარდაჭერისცენტრებს, ქალებს ვთავაზობდითუფასო
ფსიქოლოგიურდაიურიდიულსერვისს,ვხვდებოდითახალ-
გაზრდებს,ვატარებდითაქციებსქალთამიმართძალადობის
წინააღმდეგ, ვთანამშრომლობდით ადგილობრივ ხელისუფ-
ლებასთან,ვმართავდითტრენინგებს,ვაწყობდითრადიოდა
ტელეგადაცემებს,ვატარებდითკვლევებს,ვუშვებდითგაზე-
თებსადაჟურნალებს...

შედეგინელ-ნელამოდიოდა:
მეტიშეურიგებლობამოძალადისმიმართ,
მეტიტოლერანტობასაზოგადოებისმხრიდანმსხვერპლის

მიმართ,
მეტიმხარდაჭერასახელმწიფოსმხრიდან,
კანონიოჯახშიძალადობისაღკვეთის,ოჯახშიძალადობის

მსხვერპლთადაცვისადადახმარებისშესახებ2006წელს,
ცვლილებებიკანონში,მათშორისერთ-ერთი-ბოლოხა-
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ნებში:კანონსდაემატათავი-ადგილობრივითვითმმართვე-
ლობისორგანოებისმონაწილეობაოჯახშიძალადობისპრე-
ვენციასა დაოჯახშიძალადობისმსხვერპლთადაცვისადა
დახმარებისსფეროში.

ამასთანავე - „ადგილობრივი თვითმმართველობის კო-
დექსს“დაემატანორმა,რომლისმიხედვითგანისაზღვრება
ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოების(მუნიციპა-
ლიტეტის)უფლებამოსილება,მონაწილეობამიიღოსოჯახში
ძალადობისწინააღმდეგგასატარებელღონისძიებებში.

ზუგდიდისადგილობრივიხელისუფლებაერთ-ერთიპირ-
ველია,რომელიცყოველთვისმზადიყოთანამშრომლობის-
თვის.მისიწარმომადგენლებიესწრებოდნენფონდი„სოხუ-
მის“ მიერ ორგანიზებულტრენინგებს და, ბევრი სხვა კო-
ლეგისგან განსხვავებით, სერიოზულად ეკიდებოდნენ გენ-
დერულ თემას, ინტერესით იღებდნენ ახალ ინფორმაციას,
ცოდნას,იმდიდრებდნენგამოცდილებასდასიახლეებსნერ-
გავდნენმუნიციპალიტეტში...

ამ მრავალწლიანი თანამშრომლობის შედეგია ბიუჯე-
ტით გათვალისწინებული ერთჯერადიდახმარება ძალადო-
ბისმსხვერპლთათვის,მათიუზრუნველყოფადროებითისა-
ცხოვრებლით,ბიუჯეტისგენდერულიაქცენტები...

ამთანამშრომლობისნაყოფიაფონდი„სოხუმისა“დაზუგ-
დიდის მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით განხორციე-
ლებული პროექტი „ადგილობრივ თვითმმართველობასთან
თანამშრომლობა-ოჯახშიძალადობისპრობლემისპრევენ-
ციადამსხვერპლისდაცვა“.

ესგამოცემაცამპროექტისფარგლებშიმომზადდა.
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ფონდი„სოხუმისა“და
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ფონდი „სოხუმისა“დაზუგდიდის მუნიციპალიტეტისთანადა-
ფინანსებით განხორციელდა პროექტი „ადგილობრივთვითმმარ-
თველობასთანთანამშრომლობა-ოჯახშიძალადობისპრობლემის
პრევენციადამსხვერპლისდაცვა“.

პროექტისფარგლებში მუშაობა მიმდინარეობდა 2016 წლის15
ივნისიდან15სექტემბრამდე.

პროექტშიჩაერთნენ48სოფლისრწმუნებულები, სოფლისმა-
ჟორიტარები,სოფლადმცხოვრებიადამიანებიდააქტივისტები.

პროექტის მიზანი იყო თვითმმართველობის ტერიტორიული
ორგანოებისწარმომადგენლებისინფორმირებადააქტიურიჩარ-
თვაოჯახშიძალადობისპრევენციისპროცესში.

პროექტისფარგლებში:

ჩატარდა6ტრენინგითემაზე„ოჯახშიძალადობა,გენდერული
მიზეზები, შედეგები, პრევენციული მექანიზმები, კავშირი ძალა-
დობასადაგენდერულთანასწორობასშორის“.

მწვრთნელები: ხათუნა გოგუა, ემა კამკია, თამარ კალანდაძე,
გურანდაგვანცელაძე,ლალიშენგელია,ლარისაშენგელია.

ტრენინგებსდაესწრო107ადამიანი.

აბასთუმანი,ანაკლია,ხეცერა,ახალაბასთუმანი,ახალსოფელი,
ოფაჩხაფუ,ჯუმი,უჩაშონა-ზუგდიდისმუნიციპალიტეტისამად-
მინისტრაციული ერთეულების და ადგილობრივი თვითმმართვე-
ლობის წარმომადგენლები და დეპუტატები დაესწრნენ პირველ
ტრენინგსოჯახშიძალადობისპრევენციისსაკითხებზე.

მეორეტრენინგში მონაწილეობა მიიღესზუგდიდისმუნიციპა-
ლიტეტის ბაშის, კორცხელის, ნაცატუს, განმუხურის, გრიგოლი-
შის,დარჩელის,კიროვისადმინისტრაციულიერთეულებისდაად-
გილობრივითვითმმართველობისწარმომადგენლებმა.

მესამეტრენინგიგაიმართაზუგდიდისმუნიციპალიტეტისშემ-
დეგიადმინისტრაციულიერთეულების -ოქტომბერი,დავითიანი,
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დიდინეძი,დიდინეძისკახათი,კახათი,ერგეტა,ცვანე,ინგირი,ოი-
რემე - და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლე-
ბისთვის.

რიგით მეოთხე ტრენინგზე შეიკრიბნენ ზუგდიდის მუნიციპა-
ლიტეტისადმინისტრაციულიერთეულების-ჩხორია,ზედაეწერი,
ტყაია,ხურჩა,ნარაზენი,შამადელა,ორსანტია-წარმომადგენლე-
ბიდასაკრებულოსწევრები.

რუხი,ორულუ,ნაწულუკუ,ოდიში,ჩხოუში,ყულიშკარი,რიყე,
ურთა-მეხუთეტრენინგსზუგდიდისმუნიციპალიტეტისამადმი-
ნისტრაციულიერთეულებისწარმომადგენლებიდაესწრნენ.

ბოლო, მეექვსე ტრენინგის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს
ზუგდიდისმუნიციპალიტეტისშემდეგიადმინისტრაციულიერთე-
ულების:შამგონა,ცაიში,ცაცხვი,ჭაქვინჯი,ჭითაწყარი,ჭკადუაში,
ჯიხაშკარი,ახალკახათი,კოკი-წარმომადგენლებმა.

ტრენინგის მონაწილეებისთვის მომზადდა საინფორმაციო
ფურცლები.მასზეგანთავსებულიიყოინფორმაციაოჯახშიძალა-
დობისწინააღმდეგმიმართულიკანონისშესახებ,ასევე-ოჯახში
ძალადობის მსხვერპლთადაცვის არსებული მექანიზმები, ცხელი
ხაზებისსაკონტაქტოინფორმაცია.

საინფორმაციოფურცელიტრენინგისმონაწილეებმაგაავრცე-
ლესთავიანთსოფლებშიც.

შედეგები:

-მონაწილეებმამიიღესინფორმაციაგენდერის,ოჯახშიძალა-
დობისდარეფერალურისუბიექტებისვალდებულებებისშესახებ.

-გაიგესსაკანონმდებლოცვლილებებისშესახებ-მათდაურიგ-
დათ საგანგებოდ მომზადებული საინფორმაციო ფურცლები, სა-
დაც განმარტებულია ძირითადი ტერმინები და საკანონმდებლო
ცვლილებები

- განუმტკიცდათ შეურიგებელი დამოკიდებულება მოძალადის
დატოლერანტულიდამოკიდებულებამსხვერპლისმიმართ

-გაიაზრეს,როგორშეიძლებაძალადობისფაქტებისმართვა
- თითოეული მათგანი მიხვდა, რაოდენ მნიშვნელოვანია მისი,
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როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლის
თუსოფლისაქტივისტის,ჩართვაპრევენციისპროცესში

-ტრენინგისყველამონაწილემშეავსოსპეციალურადშემუშა-
ვებულიკითხვარი,კითხვარიშეავსესსოფლისმოსახლეობისწარ-
მომადგენლებმაცდაამკვლევისსაფუძველზეგაანალიზდასიტუ-
აციაზუგდიდისმუნიციპალიტეტისსოფლებშიძალადობისმხრივ

-ტრენინგისშესახებდაიბეჭდაინფორმაციებიფონდი„სოხუ-
მის“დაზუგდიდისმუნიციპალიტეტისგამგეობისვებგვერდებზე

მონაწილეთაშორისიყვნენსხვადასხვაასაკისდაგამოცდილე-
ბისმქონეადამიანები.ამთემაზეტრენინგსმათიუმეტესობაპირ-
ველადდაესწროდაესმათთვისაქტუალურიიყო.

ტრენინგზეგანხილულიიქნაშემდეგითემები:
-გენდერისარსიდაგენდერულითანასწორობა
-ოჯახურიკონფლიქტებისმართვა
-ძალადობაოჯახში.მისიფორმები,გამომწვევიმიზეზები,მა-

ხასიათებლები
-ძალადობისსუბიექტები,რისკ-ჯგუფები
-ბავშვთადაცვაოჯახშიძალადობისგან
-მსხვერპლისდამოძალადისარქეტიპი
-სტერეოტიპულიწარმოდგენებიოჯახშიძალადობაზე
- ძალადობასთან ბრძოლის სახელმწიფო რეფერალური მექა-

ნიზმი(მისისუბიექტები,პასუხისმგებლობა)
-დამცავიდაშემაკავებელიორდერები
-არსებულირეფერირებისსისტემისპრაქტიკულიგამოყენება

(ძალადობისშემთხვევებისგამოვლენადამართვისსტრატეგია)
-ინსტიტუციონალურითანამშრომლობა,ძალადობისპრობლე-

მისსოციალურიშინაარსი
-ინფორმაციაცხელიხაზებისშესახებ

ტრენინგებზეგანისაზღვრა,რაასოციაციებიაქვთძალადობა-
სათანმიმართებაში.ასოციაციებშიგაჩნდაშემდეგისიტყვები:გი-
ნება, ლანძღვა, წყევლა, ალიაქოთი, გაუგებრობა, შეურაცხყოფა,
ბრაზი, მსხვრევა, ყვირილი,დამცირება, სულიერი განადგურება,
ფსიქოლოგიურისტრესი,შანტაჟი,სიძულვილი,ცემა,მრისხანება,
სიკვდილი.
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ტრენინგების მონაწილეებმა ისაუბრეს ძალადობის მიზეზებზე
დაასეთებადდასახელდა:
ეკონომიკურიპრობლემები,დაუსაქმებლობა
უთანასწორობაოჯახშიდაპოლიტიკაში
სახელმწიფოსმხრიდანზრუნვისნაკლებობა
ქალებისმიგრაცია
მამებისნაკლებიროლიაღზრდისპროცესში
ალკოჰოლი,ნარკოტიკები
აზარტულითამაშები
ფსიქოლოგიურიპრობლემები
ინტერნეტისმავნეგავლენა
ნაადრევიქორწინებები
არარეალიზებულიგოგონებისგათხოვება
ქმარზედამოკიდებულება
ღალატი
ეჭვიანობა
უსიყვარულოდშექმნილიოჯახები
ბავშვობაშიტრავმირებულიახალგაზრდები

ტრენინგებზეარაერთიისტორიაგაიხსენეს-ალკოჰოლდამო-
კიდებულიცოლ-ქმარიროგორძალადობსერთმანეთზედამცი-
რეწლოვან შვილებზე, ძალადობა მოხუცი დედის მიმართ, ეკო-
ნომიკურადძლიერიქალისძალადობაქმარზე,ქმრისძალადობა
ცოლზე...

ასევედასახელდაფაქტი,როდესაცოჯახშიძალადობდნენდედ-
მამადამათისრულწლოვანიშვილი,რისშედეგადაცმისიმხრიდან
ორჯერსუიციდისმცდელობაცდაფიქსირდა.

პატრულის და სასამართლოს ჩარევას ყველაზე ბოლო აკორ-
დადმიიჩნევენ,რადგანმეგრელიმამაკაცისთვისესშეურაცხმყო-
ფელია.ცოლმარომპატრულიგამოიძახოს,არცერთიმამაკაციარ
დატოვებსასეთცოლსოჯახში,ამიტომმსგავსიჩარევაუარყოფი-
თადმოქმედებს.

ტრენინგის მსვლელობისდროს მონაწილეთა მხრიდან ხშირად
იყო ხაზგასმული საზოგადოების ინდიფერენტული დამოკიდებუ-
ლებადადაფიქსირდა სოფლებში ამ კუთხით აქტიური მუშაობის
საჭიროება.დასახელდარამდენიმეშემთხვევა,როცასოფლისგამ-
გებელსმიმართესდახმარებისთვისოჯახურიპრობლემისდასარე-
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გულირებლად,მაგრამმათმხოლოდრჩევისმიცემაშეუძლიათდა
ამისამართებენიურისტთან.

მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ მნიშვნელოვანია კანონში შეტა-
ნილი ცვლილება, რომელიც გულისხმობს ადგილობრივი თვით-
მმართველობის ჩარევას ოჯახში ძალადობის პრევენციის და

მსხვერპლისდაცვისსაქმეში.

რეკომენდაციები

ტრენინგებისბოლოკომპონენტიიყომონაწილეებისმიერრე-
კომენდაციებისშემუშავებაოჯახშიძალადობისპრევენციისათვის.

ყოველტრენინგზესამ-სამმაჯგუფმაშეიმუშავაწინადადებები
-სულ18ჯგუფისრეკომენდაციებიდაფიქსირდა.მათიშეჯამების
შედეგადწინადადებებიასეშეიძლებადაჯგუფდეს:

ძალადობისპრევენცია

სოფლის და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმირება -
ტრენინგების, ვორკშოპების, საინფორმაციო შეხვედრების ჩატა-
რება

შესაბამისიორგანოებისჩართულობისხელშეწყობა
ინფორმირება,თურასამართლებრივიდაადმინისტრაციული

პასუხისმგებლობაეკისრებამოძალადეს
ახალგაზრდაოჯახებთანსაინფორმაციომუშაობა
სოციალურიმუშაკებისგადამზადება,მათირაოდენობისდამა-

ტება-ასაკისშეუზღუდავადდააქტიურიჩართვა
არასამთავრობოსექტორისრესურსისგამოყენება
ტაძრებისაშენებასოფლებშიდასასულიეროპირებისჩართვა

პრევენციისპროცესში
სამუშაოადგილებისხელშეწყობა,მეტისახელმწიფოპროგრამა

პერიფერიებშიდასაქმებისათვის,სამუშაოადგილებისშექმნასოფ-
ლებში(სოციალურიდამცირესაწარმოები)

სოფლისმეურნეობისპროექტებისდაფინანსებაიაფისესხებით
-მაგ.მეფუტკრეობისკუთხით

დღის ცენტრების გახსნა სოფლად (ტრენინგების ჩატარება,
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ჭრა-კერვის,ქარგვის,ქსოვისშესწავლა -ასაკოვანიადამიანების
გამოცდილებისგაზიარება)

მოხუცთათავშესაფრისმოწყობასოფელში
კონტროლი სხვადასხვა უწყებაში, რომ არ მოხდეს

ტანამშრომელთაუფლებებისდარღვევა
ყველა სოფელში კონფლიქტური ოჯახების მონაცემთა ბაზის

შექმნა
სოფლებისთვის  საკუთარი ბიუჯეტის გამოყოფა ძალადობის

პრევენციისთვის
3-5კაციანიჯგუფებისშექმნაკონფლიქტუროჯახებთანმუშა-

ობისადასოფლებშიკონფლიქტურისიტუაციისპრევენციისთვის
საგანმანთლებლო საქმიანობის გაფართოება გენდერული თა-

ნასწორობისთემაზე
სკოლისადათვითმმართველობისთანამშრომლობისხელშეწყო-

ბა - ტრენინგები, ვორკშოპები, სხვადასხვა ღონისძიება საგანმა-
ნათლებლოდაწესებულებებში

სკოლებშიდამატებითისაათისშემოღებაოჯახისფუნქციებზე
დამოვალეობებზე

საინფორმაციო სამუშოს ჩატარება ახალგაზრდებთან (გოგო-
ნებთანდაბიჭებთან)

გასართობიცენტრებიახალგაზრდებისმოზიდვისმიზნით
ახალგაზრდა ადგილობრივი მწვრთნელების მომზადება - მო-

სახლეობისსხვადასხვაჯგუფისინფორმირება
ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა - სპორტული მუშაობის

გააქტიურებადახელშეწყობა,ახალგაზრდებისჩართვასპორტში
მედიისადაპრესისმეშვეობითძალადობისთემაზეინფორმაცი-

ისგავრცელებისხელშეწყობა.
ფსიქოლოგებისშეხვედრამოსახლეობასთან
ფსიქოლოგისკონსულტაციებიროგორცმსხვერპლისთვის,ისე

მოძალადისთვის
სტუდენტფსიქოლოგთამომზადებადასტაჟირება(ერთისტა-

ჟიორი-გრაფიკისმიხედვითრამდენიმესოფელში)
კონკრეტულიმუშაობამიგრაციისშემცირებისთვის
ანონიმური ყუთი სოფლის კონკრეტულობიექტზე, სადაცთი-

თოეულიმოსახლეშეძლებსთავისიაზრისდაფიქსირებასპრობლე-
მურსაკითხებთანდაკავშირებით
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ინფრასტრუქტურულიპროექტები-გზები,საბავშვოგასართო-
ბიცენტრები,სპორტულიმოედნებისკეთილმოწყობა

მსხვერპლისდახმარება

ოჯახშიძალადობისმსხვერპლთაიდენტიფიკაცია
ადგილობრივითვითმმართველობისერთეულებშიმეტითანხის

გამოყოფამსხვერპლთადასახმარებლად
ფსიქოლოგიურიდახმარება-რეაბილიტაცია
მსხვერპლთაუზრუნველყოფასაცხოვრისით
საკოორდინაციოსაბჭოსშექმნამსხვერპლთადახმარებისმიზ-

ნითფსიქოლოგების,სოციოლოგების,პედაგოგების,ექიმების,პატ-
რულისწარმომადგენლებისმონაწილეობით

ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის გახსნა მუნიციპალი-
ტეტში

საზოგადოებაშიმსხვერპლისინტეგრაციისხელშეწყობა
თვითმმართველობისმოხელისუშუალოჩარევა.ახსნა-განმარ-

ტებითისამუშაოებისჩატარება.
საგანმანათლებლო-საინფორმაციომუშაობამსხვერპლთან
ფინანსურიდახმარება,ეკონომიკურიდამოუკიდებლობისხელ-

შეწყობა
სხვადასხვასახელმწიფოპროგრამაშიჩართვა
დასაქმების კუთხით ბიზნეს პროექტების განხორციელებაში

ხელშეწყობა

მოძალადესთანმუშაობა

ფსიქოლოგისდახმარებისუზრუნველყოფა
მოძალადისმიმართსანქციებისგამკაცრება
სარეაბილიტაციო ცენტრების მოწყობა მოძალადეებისთვის

(ალკოჰოლდამოკიდებულისადანარკოდამოკიდებულთათვის)
მოძალადის ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა, მისი

თვითშეფასებისამაღლება
ძალადობისმიზეზებისდადგენადამოტივაციისგაანალიზება
ფსიქოლოგიურიგადახრებისმკურნალობაშიხელშეწყობა
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უკუკავშირი

ტრენინგის ბოლოს მონაწილეებმა შეავსეს შეფასებითი ანკე-
ტები.უმეტესობამტრენინგიუმაღლესი-5ქულითშეაფასა.თუმ-
ცაიყორამდენიმე,რომელსაც,მისიშეფასებით,ბევრისიახლეარ
მიუღიატრენინგისგან.

მონაწილეებისთვის ყველაზე საინტერესო იყო: ოჯახში ძალა-
დობისაღმოფხვრისმიზეზები,დაცვისმექანიზმებზესაუბარი,ქა-
ლისადამამაკაცისთანასწორუფლებიანიქცევისმოდელი,რეკო-
მენდაციებისშემუშავებაშიმონაწილეობისმიღება,თანასწორობის
პრინციპებისგანხილვა,კანონთანდაკავშირებულიინფორმაცია.

ზოგმონაწილესმოეწონაყველაგანხილულისაკითხი,რადგან,
მისიაზრით,ნებისმიერიინფორმაციაძალადობისწინააღმდეგგა-
მოსადეგია.ერთ-ერთმამონაწილემაღნიშნა:თემაჩემთვისარიყო
ახალი,მაგრამტრენერებმაგამიღრმავესამმიმართულებითცოდ-
ნა,კარგადერკვევიანსაკითხებში.მათსაქმიანობასშევაფასებდი
უმაღლესი ქულით. დიდი მადლობა ორგანიზაციის ყველა თანამ-
შრომელს!

დასკვნა

გამოვლინდატრენინგისმონაწილეებისმზადყოფნა,რომადგი-
ლობრივი თვითმმართველობის ორგანოები აქტიურად ჩაერთვე-
ბიან პრევენციულ ღონისძიებებში და მეტ დახმარებას გაუწევენ
მსხვერპლს.

ტრენინგისშედეგადგაირკვა,რომმონაწილეებიდიდმნიშვნე-
ლობას ანიჭებენ საზოგადოების ინფორმირებისდონის ამაღლე-
ბას,რადგანაცმიაჩნიათ,რომესიწვევსპრობლემისმოუგვარებ-
ლობას.
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გამოიკვეთა:

- მონაწილეებისთვის მნიშვნელოვანია მეტი ინფორმაციის მი-
ღებაადამიანისძირითადიუფლებებისდაოჯახშიძალადობისკუ-
თხით

-ტრენინგების,ვორკშოპების,საინფორმაციოშეხვედრებისჩა-
ტარებასხვადასხვაჯგუფთან

-დასაქმების,ეკონომიკურიდამოუკიდებლობისხელშეწყობა
-სოფლისავტორიტეტებისგან2-3კაციანიჯგუფისშექმნაკონ-

ფლიქტურისიტუაციებისპრევენციისმიზნით
-ძალადობისმსხვერპლთათავშესაფრისმოწყობასოფელში
-მოხუცთათავშესაფრისმოწყობასოფელში
-სარეაბილიტაციოცენტრებისგახსნამოძალადისთვის/ალკო-

ჰოლდამოკიდებულის/ნარკოდამოკიდებულისთვის
-სოციალურიმუშაკებისმეტიჩართულობის,გადამზადებისდა

მათირაოდენობისგაზრდისაუცილებლობა
-სკოლებთანთანამშრომლობისგააქტიურება
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ოჯახშიძალადობისპრობლემის

სიტუაციურიანალიზი

ზუგდიდისმუნიციპალიტეტში

კვლევისანგარიში
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1.წინათქმა

წინამდებარე კვლევა განხორციელდა კულტურულ-ჰუმანიტა-
რულიფონდი„სოხუმის“მიერ,ზუგდიდისმუნიციპალიტეტისგამ-
გეობისდაკვეთით,პროექტის„ადგილობრივთვითმმართველობას-
თანთანამშრომლობა-ოჯახშიძალადობისპრობლემისპრევენცია
დამსხვერპლისდაცვა“ფარგლებში.

მოცემული პროექტის მიზანია ოჯახში ძალადობის პრევენცი-
ის და დაზარალებულთათვის სოციალური სერვისების მიწოდე-
ბის საკითხის გაუმჯობესება სამიზნე მუნიციპალიტეტში. პრო-
ექტი დაფინანსებულია ზუგდიდის თვითმმართველობის მიერ და
ხორციელდება  მუნიციპალიტეტის 48 თემის წარმომადგენელთა
ჩართულობით. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო
ტრენინგებითვითმმართველობის წარმომადგენლებისადათემის
აქტივისტებისთვის, რაც ხელს უწყობს ოჯახში ძალადობის პრე-
ვენციას,შემთხვევებისიდენტიფიცირებისადამართვისსაკითხში
თვითმმართველობისჩართვასდამისთვისახალისაკანონმდებლო
ცვლილებებით განპირობებული უფლებამოსილების განხორციე-
ლებას;დაინტერესებულმხარეებთანუკეთესკოორდინაციას;თა-
ვადპრობლემისადმიადეკვატურიდამოკიდებულებისდადაზარა-
ლებულთა საჭიროებებზედროულირეაგირებისპოლიტიკისდა-
ნერგვას.

ფართოდაღიარებულია,რომოჯახსადასოციუმშიძალადობი-
საგანდაცულიგარემოსშესაქმნელადაუცილებელიასახელმწიფო-
სადა საზოგადოებისფართო კონსესუსი,რაც წარმოუდგენელია
პრობლემისმიმართპრინციპულადშეურიგებელიდამოკიდებულე-
ბის,დაზარალებულთადახმარებისსათანადოპროგრამებისგარე-
შე.ამთვალსაზრისით,მისასალმებელიაზუგდიდისადგილობრი-
ვითვითმმართველობისპოზიცია,შეისწავლოსმუნიციპალიტეტში
ოჯახშიძალადობისპრობლემისმასშტაბები,უზრუნველყოსპრობ-
ლემაზეადეკვატურირეაგირებისთვისსაჭიროადგილობრივისო-
ციალურიპოლიტიკადაჯეროვნადშეასრულოსსახელმწიფოსმი-
ერ  მინიჭებული უფლებამოსილება ძალადობის პრევენციისა და
მსხვერპლისდახმარებისკუთხით;გაამყაროსდაგანავითაროსამ
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კუთხითუკვეარსებულიადგილობრივიპოლიტიკადაპრაქტიკა.
ჩატარებულიკვლევისმიზანიიყოზუგდიდისმუნიციპალიტეტ-

შიოჯახშიძალადობისპრობლემისკუთხითარსებულიმდგომარე-
ობისა და სოციალური მომსახურების მიწოდების პრაქტიკის ხა-
რისხისანალიზი.

კვლევისმიზნისგანსახორციელებლადგამოყოფილიიყოშემდე-
გისაკვლევიერთეულები/ამოცანები:ოჯახშიძალადობისპრობ-
ლემის სიმწვავის აღქმის განსაზღვრა; ძალადობისაგან დაცვის
კანონის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის ხარისხის
გამოვლენა;ოჯახში ძალადობის ძირითადიფორმების, გამომწვე-
ვიმიზეზების,ძალადობისობიექტებისგანსაზღვრა;ოჯახშიძალა-
დობისაღკვეთაშიჩართულირგოლებისსაქმიანობისეფექტურო-
ბისგამოვლენა.

მოცემულიკვლევაუზრუნველყოფსმუნიციპალიტეტისარეალ-
შიოჯახშიძალადობისპრობლემისსიმწვავისაღქმის,ძალადობის
გამომწვევიმიზეზების,მისიგადაჭრისთვისუფროეფექტურიინ-
ტერვენციისსაჭიროზომებზესაბაზისოინფორმაციისშეგროვე-
ბასადაანალიზს,რაცხელსშეუწყობსსპეციფიკურისოციალური
მომსახურების სტრატეგიის ჩამოყალიბებას სამიზნე მუნიციპა-
ლიტეტში. კვლევისშედეგებზედაყრდნობით,უნდაგამოიკვეთოს
ძირითადისოციალურიდაინსტიტუციურისაკითხები,რომელთა
მოგვარებაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს სოციალური უზ-
რუნველყოფისსფეროსზუგდიდისმუნიციპალიტეტში. ამასთან,
კვლევახელსშეუწყობსოჯახშიძალადობისაღკვეთაშიმონაწილე
სხვადასხვააქტორსშორისმეტითანამშრომლობისპრაქტიკას.

კვლევაგანხორციელდა2016წლისივლისში,მუნიციპალიტეტის
48თემში.ქვემოთმოცემულიაკვლევისმეთოდოლოგია,კვლევის
შესახებმოკლეინფორმაცია,ძირითადიმიგნებები/დასკვნებიდა
რეკომენდაციები.

2.კვლევისმეთოდოლოგია

კვლევის მიზნებისა და ამოცანების გადასაჭრელად ფონდმა
„სოხუმმა“ გამოიყენა რაოდენობრივი კვლევის და ანალიზის მე-
თოდოლოგია,რომელზედაყრდნობითაცგანახორციელაკვლევის
საველესამუშაოები.
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საკითხისა და კვლევის მიზნის შესაბამისად შერჩეული იქნა
კვლევის რაოდენობრივი მეთოდი, კერძოდ  კი  გამოკითხვა. მე-
თოდიგვაძლევსსაშუალებას,მცირედროსადამცირეხარჯებით,
სიღრმისეულადიქნესშესწავლილისაკითხი.შესაძლებელიაშედე-
გებისგანზოგადებამთელმუნიციპალიტეტზე.შედეგებიგამოისა-
ხებარიცხვებში,რაცგვაძლევსმათისტატისტიკურადდამუშავე-
ბისადაცვლადებსშორისკორელაციის(თანაფარდობის)გამოვ-
ლენისსაშუალებას.შესაძლებელიხდებაშევისწავლოთსაზოგადო-
ებაშიარსებულიშეხედულებებიდატენდენციები.

შემუშავებული იყო კითხვარი,რომელიციყოფოდარამდენიმე
ბლოკად:დემოგრაფიულიბლოკი,ძირითადიკითხვები(იხ.დანარ-
თი).

გამოკითხულრესპონდენტთარაოდენობამშეადგინა1600ადა-
მიანი.მასშემდეგ,რაცშემთხვევითიშერჩევისმეთოდითგამოიყო
320რესპონდენტისპასუხი,მიღებულიმონაცემებისთვისმინიჭე-
ბულიიყოკოდები.შედეგებიდამუშავდაკომპიუტერულიპროგრა-
მისSPSS-ისსაშუალებით.

შესაძლებელია, რესპონდენტებისგან მიღებული პასუხები არ
იყოსსრულიადგულწრფელი,რადგანმოსალოდნელია,რომგამო-
კითხულებმა არისურვონთავიანთი პოზიციისდაფიქსირება სო-
ციალურისტერეოტიპებისგამო,ანარგაგვანდონმათიპრობლე-
მა(ასეთისარსებობისშემთხვევაში),რადგანშეიძლება,ეჭვიშეი-
ტანონ იმაში,რომ ინფორმაციის კონფიდენციალურობადაცული
იქნება.არისალბათობაიმისაც,რომვერმოვახერხოთშერჩევის
სწორიგანსაზღვრადაეჭვისქვეშდადგესკვლევისრეპრეზენტა-
ტულობა.ასევეპრობლემურიაკითხვარისვალიდურობისადასან-
დოობისგანსაზღვრა,რადგანაღნიშნულიკვლევისსაველესამუ-
შაოჩატარდაარაკვალიფიციურიინტერვიუერების(ამშემთხვე-
ვაშიგამგებლისწარმომადგენლების)დახმარებით,რომელთაცარ
გააჩნდათმკვლევარებისთვისსაჭიროპრაქტიკულიუნარ-ჩვევები.
თუმცაკვლევისდაწყებამდეინტერვიუერებმამიიღესშესაბამისი
ინსტრუქტაჟი,მათგააცნესკვლევისმიზნები,ახსნილიიყოშერ-
ჩევისლოგიკადარესპონდენტთაშერჩევისკრიტერიუმები,ვესა-
უბრეთგამოკვლევაშიმათროლსადა,,ინტერვიუერისგავლენის’’
ეფექტისშემცირებისგზებზე.
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რაც შეეხება რაოდენობრივი კვლევისთვის დამახასიათებელ
აუცილებლობას-შერჩევისრეპრეზენტატულობას(რაცნიშნავს,
რომშერჩევითიერთობლიობისპარამეტრებიზუსტადასახავსგე-
ნერალურერთობლიობას,რისგამოცმკვლევარსშეუძლიაიკვლი-
ოსადამიანთამცირეჯგუფი,მაგრამშედეგებიმთელსგენერალურ
ერთობლიობაზეგანაზოგადოს),ინტერვიუერთაარასაკმარისიგა-
მოცდილების გამო ისიც  ნაკლებადრეპრეზენტაბელურად შეიძ-
ლებამივიჩნიოთ.

შერჩევის სავარაუდო მაღალი ცთომილება დაკავშირებულია
ასევეიმფაქტთან,რომარსებობსრისკი,რესპონდენტებმაუარ-
ყონ ანდაფარონგარკვეულიქცევები,რომლებიცდაკავშირებუ-
ლიასაზოგადოებაშისტიგმატიზირებულმოვლენასთან.სამეგრე-
ლოშიოჯახშიძალადობისპრობლემაგანსაკუთრებითაღქმულია,
როგორც ტაბუდადებული თემა. ამიტომაც, მოცემული კვლევის
ფარგლებში ძნელი შესამოწმებელია, როგორი იყო ინტერვიუერ-
სადარესპონდენტებსშორისსოციალურიინტერაქცია,რომლის
მიზანიციყოინტერვიუერისმხრიდანპრობლემაზერეალურიინ-
ფორმაციისმოპოვება.

მიუხედავადამისა,მიღებულიმონაცემებისაშუალებასიძლევა,
განზოგადდესკვლევისშედეგებიდაგაკეთდესგარკვეულიმიგნე-
ბები/დასკვნები.



3.კვლევისშედეგებისაღწერა

კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმის“ მიერ ზუგდი-
დის მუნიციპალიტეტში  ჩატარებული იქნა ოჯახში ძალადობის
პრობლემის სიტუაციური კვლევა. კვლევის გენერალურ ერთობ-
ლიობასწარმოადგენდა1600რესპონდენტი,რომელთაგანშერჩე-
ვითერთობლიობასწარმოადგენს320რესპონდენტი(ბიჯი5).

კვლევისდემოგრაფია:რესპონდენტთაასაკიმერყეობდა18-დან
86წლამდე,გამოკითხულთასაშუალოასაკიარის39წელი,ხოლო
ყველაზეხშირადდაფიქსირებულიასაკი(მოდა)-30წელი.

კვლევის შერჩევითი ერთობლიობის 58% (188 რესპონდენტი)
არის მდედრობითი სქესის, ხოლო 42% (132რესპონდენტი) არის
მამრობითისქესის(იხ.დიაგრამაN1).
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დიაგრამაN1

კვლევაშიმონაწილეთაუმრავლესობა(54%)უმუშევარია,ხოლო
დასაქმებულთასაქმიანობისსფეროშემდეგნაირადგადანაწილდა
(იხ.დიაგრამაN2).

დიაგრამაN2

კითხვარშიგამოყენებულიიყო„ლაიკერტისშკალა“,რომელ-
ზეცრესპონდენტებსჰქონდათსაშუალება,დაეფიქსირებინათთა-
ვიანთი დამოკიდებულება შემდეგი დებულებისადმი: „ოჯახში ძა-
ლადობააქტუალური,მწვავესაკითხია“(იხ.დიაგრამაN3).

დიაგრამაN3
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როგორც დიაგრამიდან ვხედავთ, რესპონდენტთა სრული უმ-
რავლესობა„სრულიადეთანხმება“ან„ეთანხმება“ამმოსაზრებას
(Mean=1.84),რაციმასნიშნავს,რომდებულებარესპონდენტთამი-
ერ  მკვეთრადდადებითადააშეფასებული. საინტერესოა  სქესის
დააღნიშნულიდებულებისურთიერთმიმართება,რაცგვიჩვენებს,
რომძალადობისპრობლემასქალებიუფროაღიარებენ,ვიდრემა-
მაკაცები-80%(იხ.დიაგრამაN4).თუმცამოცემულიმონაცემების
მიხედვით,ჯამში,გამოკითხულრესპონდენტთა88%-თვისოჯახში
ძალადობააქტუალურისაკითხია.

დიაგრამაN4

როგორც დიაგრამიდან ჩანს, მამაკაცთა 17% არ ეთანხმება/
სრულიადარეთანხმებააღნიშნულმოსაზრებასდაოჯახშიძალა-
დობასარმიიჩნევსმწვავედააქტუალურსაკითხად,მაშინროდე-
საცქალთამხოლოდ4%აფიქსირებსანალოგიურპოზიციას.

ოჯახშიძალადობისსაკანონმდებლორეგულაციებზეინფორმი-
რებულობისხარისხი:ოჯახშიძალადობისაღკვეთისსახელმწიფო
კანონისარსებობისშესახებრესპონდენტთასრულიუმრავლესობა
-82%არისინფორმირებული.

სქესისა და ინფორმირებულობის დონის კროსტაბულაციით
(ურთიერთმიმართებით)კიდგინდება,რომქალთა84%-მაიცისკა-
ნონისარსებობა,ასევემამაკაცთა78%-საქვსკანონისშესახებინ-
ფორმაცია.

რაც შეეხება ინფორმირებულობის ხარისხს საქმიანობის სფე-
როსმიხედვით-სახელმწიფოსტრუქტურებშიდასაქმებულიადა-
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მიანებიყველაზეუფროარიანინფორმირებულნიკანონზე.სოფ-
ლის მეურნეობაში დაკავებულთა 25%-მა კი არ იცოდა  კანონის
არსებობისშესახებ(იხ.დიაგრამაN5).

დიაგრამაN5

კითხვას-„განხორციელებულათუარათქვენზე,თქვენიოჯა-
ხის წევრზე, ახლობელზე, მეზობელზერაიმე სახის ძალადობა“ -
რესპონდენტთა უმრავლესობა (60%) უარყოფით პასუხს სცემს
(კითხვისმსგავსიფორმულირებაგანპირობებულიიყოიმით,რომ
რესპონდენტებს, ზოგადად, უჭირთ იმის აღიარება, რომ მათ, ან
მათახლობლებსშეხებააქვთოჯახშიძალადობისპრობლებასთან)
(იხ.დიაგრამაN6).

დიაგრამაN6
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დიაგრამის მიხედვით, რესპონდენტთა 7%-ს უჭირს პასუხის
გაცემაკითხვაზე,რაცშეიძლებანიშნავდესიმასაც,რომმათარ
სურთამსაკითხისღიადაფიშირება.

გამოკითხულთა40%,პასუხებიდანგამომდინარე,ადასტურებს
მომხდარძალადობისფაქტს,რაციმასნიშნავს,რომყოველიმე-4
ადამიანიძალადობისმსხვერპლია.

ძალადობის სავარაუდო მსხვერპლის იდენტიფიცირების კუ-
თხით:რესპონდენტებიძალადობისმსხვერპლადსხვადასხვაპრო-
ცენტულობით ასახელებენ ქალებს, მამაკაცებს, მოხუცებს, ბავ-
შვებს,თუმცა,უმეტესად,მსხვერპლადმაინცქალისახელდება(იხ.
დიაგრამაN7).

დიაგრამაN7

ძალადობისფორმები:რესპონდენტებისმოსაზრებით,ძალადო-
ბის ფორმებიდან ყველაზე ხშირად აქვს ადგილი ფსიქოლოგიურ
ძალადობას (მსგავსპოზიციას აფიქსირებსგამოკითხულთა50%).
ფიზიკური ძალადობის პრობლემას გამოკითხულთა 32% უსვამს
ხაზს(იხ.დიაგრამაN8).

დიაგრამაN8
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ორივესქესიძალადობისსხვადასხვაფორმისსიხშირისთვალ-
საზრისით დაახლოებით ერთსა და იმავე პოზიციას აფიქსირებს,
იმგანსხვავებით,რომსექსუალურიძალადობისპრობლემასმხო-
ლოდმდედრობითისქესიაღნიშნავს(კერძოდ,მათი2%)(იხ.დიაგ-
რამაN9).

დიაგრამაN9

ოჯახში ძალადობის მაპროვოცირებელი მიზეზები:ოჯახში ძალა-
დობისმიზეზადდასახელებულჩამონათვალშიგამოკითხულიქა-
ლები და მამაკაცები უფრო ხშირად ასახელებენ მატერიალურ
პრობლემებს.ასევე-ალკოჰოლიზმს,ნარკომანიასდასხვადამო-
კიდებულებებს(იხ.ცხრილიN1).

ცხრილიN1

ქალი კაცი

სტრესი 9% 13%

მატერიალურიპრობლემები 48% 52%

აზრთასხვადასხვაობა 13% 7%

ეჭვიანობა 12% 11%

ალკოჰოლიზმი,ნარკომანია,
სხვ.დამოკიდებულება

15% 16%

სხვა 3% 1%
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მოცემულიცხრილისმიხედვით,„სტრესი“,მამაკაცებისაზრით,
უფრომეტადარისძალადობისმაპროვოცირებელი(13%),ვიდრე
ქალებისაზრით (9%).„აზრთასხვადასხვაობას“,როგორცძალა-
დობრივიკონფლიქტებისხელშემწყობმიზეზს,ქალებიუფროხში-
რადასახელებენ(13%),ვიდრეკაცები(7%).

პასუხი„სხვა“დააფიქსირაქალების3%-მადაკაცების1%-მა.
უფროხშირად,რესპონდენტებიარგანმარტავენ,თურასგულის-
ხმობენსავარაუდოპასუხში.

საინტერესოაძალადობისმიზეზებისადმირესპონდენტებისდა-
მოკიდებულება  ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით. რაც უფრო
მეტია გამოკითხულთა ასაკი, მით უფრო მეტად მიიჩნევენ ისინი
ძალადობის  მაპროვოცირებელ მიზეზად მატერიალურ მდგომა-
რეობას  (მათი 83%). სტრესს,როგორცძალადობის ხელშემწყობ
ფაქტორს, ისინი სრულიად გამორიცხავენ. ეჭვიანობის, აზრთა
სხვადასხვაობისფაქტორისაღქმა,როგორცპრობლებისხელშემ-
წყობისა,ასაკობრივიდონისზრდასთანერთადასევე-მცირდება.
ალკოჰოლიზმიდასხვადამოკიდებულებებიყველაასაკობრივკა-
ტეგორიასთანაბრადმიაჩნიაერთ-ერთმიზეზად(13-დან22%-მდე)
(იხ.დიაგრამაN10).

დიაგრამაN10
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რეაგირებაძალადობისშემთხვევებზე:როგორცკვლევისმასა-
ლებიგვიჩვენებს,სხვადასხვააქალებისდაკაცებისმხრიდანძალა-
დობაზერეაგირებისფორმებიც.ქალებიუფროხშირადმიმართა-
ვენნათესავებსადამეგობრებს(16%).უფროხშირადამჯობინებენ
მოთმინებას(12%).ყველაზეხშირადარჩეულიიყოპასუხი„არყო-
ფილაშემთხვევა,როდესაცჩემზე ან ჩემსნათესავზეგანხორცი-
ელდა ძალადობა“,რაცკიდევ ერთხელმიუთითებს კვლევის ნაკ-
ლებრეპრეზენტაბელურობაზე(იხ.ცხრილიN2).

ცხრილიN2

ქალი კაცი

მივმართეშესაბამისორგანოებს 13% 22%

მივმართენათესავებს,მეგობრებს 19% 16%

შევეცადე,თავადგამეწიაწინააღმდეგობადამო
მეგვარებინასიტუაცია 6% 6%

გავეყარე,განვქორწინდი 1% 1%

ვამჯობინემოთმინება 12% 9%

არყოფილაშემთხვევა,როდესაცჩემზეანჩემსნა
თესავზეგანხორციელდაძალადობა 47% 42%

სხვა 2% 4%

ვისჩარევასმიიჩნევენუფროეფექტურადოჯახშიძალადობის
შემთხვევაში:

რესპონდენტებიინტერვენციისეფექტურობისკუთხითყველა-
ზე ხშირად ასახელებენ პოლიციას, ასევე - სოციალურმუშაკებს,
სოფლისრწმუნებულს.მათგანპოლიციისჩარევასოჯახშიძალა-
დობისშემთხვევაშიუფროეფექტურადმიიჩნევსკაცების33%და
ქალების 27%. სოფლის რწმუნებულის ჩარევა მიაჩნია ყველაზე
ეფექტურადკაცების23%-სდაქალების19%-ს.პასუხი„არცერ-
თი“დააფიქსირაკაცების9%-მადაქალების12%-მა.

რესპონდენტები ნაკლებად ხედავენ არასამთავრობო ორგანი-
ზაციის ჩარევის მნიშვნელობას. პედაგოგები, როგორცრეფერი-
რებისსუბიექტები,მისაღებიაღმოჩნდამხოლოდგამოკითხულთა
2%-ისთვის(იხ.ცხრილიN3).
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ცხრილიN3

ქალი კაცი

პოლიცია 27% 33%

სოციალურიმუშაკი 26% 23%

სოფლისრწმუნებული 19% 23%

არცერთი 12% 9%

სასამართლო 9% 7%

არასამთავრობოორგანიზაცია 5% 4%

პედაგოგი 2% 1%

რაცშეეხებასაკითხისადმისხვადასხვასოციალურისტატუსის
მქონერესპონდენტთადამოკიდებულებას,პოლიციასყველაზემე-
ტადენდობასახელმწიფოსტრუქტურისწარმომადგენელთა55%.
სამაგიეროდ,ისინისოფელშიგამგებლისწარმომადგენლისჩარე-
ვას ნაკლებად ეფექტურადმიიჩნევენ (11%). ამ ინსტიტუტისადმი
ნდობაყველაზემეტადდააფიქსირესდაუსაქმებელმარესპონდენ-
ტებმა(29%)(იხ.ცხრილიN4).

ცხრილიN4

პოლი
ცია

სოფლის
რწმუნე
ბული

სოც.
მუშაკი

სასა
მართლო

პედა
გოგი

არასამ
თავრობო

არც
ერთი

სახელმწიფო
სტრუქტურა 55% 11% 23% 3% 1% 3% 4%

კერძო
სტრუქტურა 28% 16% 32% 4% 2% 4% 14%

სოფლის
მეურნეობა 26% 14% 25% 16% 0% 7% 12%

უმუშევარი 22% 29% 22% 8% 2% 5% 12%

საინტერესოაძალადობისაღკვეთაზეპასუხისმგებელისუბიექ-
ტებისმიმართსხვადასხვაასაკობრივიკატეგორიისრესპონდენტე-
ბისდამოკიდებულება.პოლიციისადმინდობამეტიასაშუალოასა-
კისრესპონდენტებში.ამავედროსმათჩარევასარმიიჩნევენმი-
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ზანშეწონილად75წელზემეტიასაკისრესპონდენტები.სოციალუ-
რიმუშაკისინსტიტუტისაღიარებაუფრომეტადხდებაახალგაზ-
რდაასაკისრესპონდენტებშიდაამრგოლისადმინდობისხარისხი
მცირდებაასაკობრივიცენზისმატებასთანერთად.ხაზგასმულია
პედაგოგებისჩარევისარაეფექტურობა,თუმცა66-დან75წლამდე
რესპონდენტების1%მიიჩნევს ამრგოლსქმედითად. იმრესპონ-
დენტთაუფროდიდიწილი,ვინცთვლის,რომოჯახშიძალადობის
საკითხში ჩარევა მხოლოდვნებსსაკითხისმოგვარებას, ყველაზე
მეტია76-86წლისასაკისრესპონდენტებში.ნაკლებადარისდანა-
ხულიარასამთავრობოსექტორისჩარევისეფექტიც(ყველაზენაკ-
ლებად-66-75წლისასაკისრესპონდენტებში(0%),ყველაზემეტად
76-86 წლის ასაკის გამოკითხულებში (16%) და ახალგაზრდებში
(7-8%)(იხ.დიაგრამაN11).

დიაგრამაN11

არანაკლებსაინტერესოიყოკავშირიასაკობრივკატეგორიასა
დაინფორმირებულობისხარისხსშორის(იხ.დიაგრამაN12).
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დიაგრამაN12

კანონისშესახებუფროინფორმირებულიაღმოჩნდა18-დან25
წლამდე ახალგაზრდობა (მათი 90%). ყველაზე ნაკლებად ინფორ-
მირებულიკი-36-დან45წლამდერესპონდენტები(მათ25%-სარ
ჰქონდაინფორმაციასამართლებრივრეგულაციებზე).

4.კვლევისძირითადი

მიგნებები/დასკვნები

ფონდი„სოხუმის“დაზუგდიდისგამგეობისერთობლივიპრო-
ექტისფარგლებში განხორცილებულმაკვლევამზუგდიდისმუ-
ნიციპალიტეტის48სოფელშიძალადობისპრობლემისსიტუაცი-
ურიმდგომარეობისშესახებაჩვენა:

ოჯახშიძალადობისაღკვეთისსახელმწიფოკანონისარსებო-
ბისშესახებრესპონდენტთასრულიუმრავლესობაარისინფორ-
მირებული-88%.სქესისადაინფორმირებულობისდონისკროს-
ტაბულაციით (ურთიერთმიმართებით) დგინდება, რომ ქალთა
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მეტმანაწილმა(84%)იცისკანონისარსებობა,ხოლომამაკაცებს
(78%) შედარებით  ნაკლებად აქვთ კანონის შესახებ ინფორმა-
ცია.

რაცშეეხებაინფორმირებულობისხარისხსსაქმიანობისსფე-
როსმიხედვით-სახელმწიფოსტრუქტურებშიდასაქმებულიადა-
მიანებიყველაზეუფროინფორმირებულნიარიანკანონზე(91%),
მაშინროცასოფლისმეურნეობაშიდაკავებულთაშედარებითმცი-
რენაწილმაუწყისკანონისარსებობისშესახებ.

კანონისშესახებუფროინფორმირებულიაღმოჩნდა18-დან25
წლამდეახალგაზრდობა(90%).ყველაზენაკლებადინფორმირებუ-
ლიკი-36-დან45წლამდერესპონდენტები(25%).

რაცშეეხება პრობლემის აქტუალობას:რესპონდენტთასრუ-
ლიუმრავლესობასრულიადეთანხმება (88%), ანეთანხმება  მო-
საზრებას,რომძალადობისპრობლემასაქართველოშიმწვავედა
აქტუალურია,რაციმასნიშნავს,რომმოცემულიდებულებარეს-
პონდენტთამიერმკვეთრადდადებითადააშეფასებული,ანუ-მა-
თიმხრიდანოჯახშიძალადობისპრობლემისსიმწვავეაღიარებუ-
ლია.

კვლევისშედეგებისმიხედვით,რესპონდენტთამხრიდანძალა-
დობრივი ქმედებების განმაპირობებელი მიზეზებიდან ყველაზე
ხშირშემთხვევაშიმაპროვოცირებელფაქტორადდასახელებულია
მატერიალური პრობლემები - 49.7%.  გარდა ამისა, მაღალი მაჩ-
ვენებელიდაფიქსირდაალკოჰოლურდანარკოდამოკიდებულება-
ზე,როგორცძალადობისგამომწვევმიზეზზე(საშუალოდ15.3%).
ეჭვიანობას(11.6%)დასტრესს(10.3%)თითქმისგათანაბრებული
მაჩვენებლებიაქვთ.

რესპონდენტების პასუხებიდან საინტერესოდ იკვეთება მკა-
ფიოკავშირებიძალადობისკონკრეტულფორმებსადამისგამომ-
წვევფაქტორებსშორის.სტატისტიკურიმონაცემებისგანხილვამ
აჩვენა,რომისრესპონდენტები,რომლებიცფიზიკურიძალადო-
ბის მსხვერპლნი არიან (ან გამხდარან),  ძალადობის მაპროვო-
ცირებელფაქტორადუფრო ხშირად უთითებენ ეჭვიანობასდა
ნარკომანია-ალკოჰოლიზმს, ხოლო ფსიქოლოგიური ძალადობის
მსხვერპლნი-მატერიალურპრობლემებსდააზრთასხვადასხვა-
ობას. აღნიშნული მოცემულობა შეიძლება ასეთი ილუსტრაციით
გამოისახოს:
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ფიზიკურიძალადობა

ალკოჰოლიზმი/ნარკომანიაეჭვიანობა

ფსიქოლოგიურიძალადობა


მატერიალურიპრობლემებიაზრთასხვადასხვაობა

ესმოდელი,ძირითადად,ქალთამიმართძალადობისშემთხვევა-
შიარელატიური(ანუ-შეფარდებითი)ძალადობისზემოთაღნიშ-
ნულფორმებთან.რაცშეეხებაბავშვთამიმართძალადობას,კავ-
შირიძალადობისფორმებსადაგამომწვევმიზეზებსშორისგანს-
ხვავებულიადაფსიქოლოგიურითუფიზიკური ძალადობისფაქ-
ტებიუმრავლესშემთხვევაშისტრესთანარისკავშირში.მხცოვანი
ასაკისრესპონდენტებიკიძალადობრივიკონფლიქტებისყველაზე
ძირითად მაპროვოცირებელ ფაქტორად მიიჩნევენ მატერიალურ
სიდუხჭირეს(83%)(სტრესის-17%,აზრთასხვადასხვაობის-16%
ფაქტორიმათთვისსრულიადარარისმნიშვნელოვანი).

დაზარალებულთა რეაგირება ოჯახში ძალადობაზე, ძირითა-
დად, ასახავსპრობლემისმიმართმათსტერეოტიპულგანწყობას
(„ოჯახიდანნაგავიარგააქვთ“)დამაღალიხარისხისტოლერან-
ტულობას,რადგანმსხვერპლთაუმეტესობათავსიკავებსრადიკა-
ლურიანმკაცრირეაგირებისაგანდაკრიტიკულსიტუაციებშიარ-
ჩევს,მიმართოსნათესავებსდამეგობრებს(19%),ანამჯობინებს
მოთმინებასდაშეგუებას(12%).მხოლოდ13%თვლის,რომუნდა
მიმართოსშესაბამისორგანოებს.

აღსანიშნავიაფაქტი,რომრესპონდენტებისთვის „ლაიკერტის
შკალით“მიწოდებულიდებულებაძალადობისსაკითხისაქტუალო-
ბისადასიმწვავისთაობაზედადებითადშეფასდადაგამოკითხულ-
თაუმრავლესობასაკითხისსიმწვავესთეორიულადადეკვატურად
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უდგება,თუმცაპარალელურადმისიგასაჯაროვებისგანთავსიკა-
ვებს,რაცქმნისშთაბეჭდილებას,რომძალადობისთემამათთვის
აქტუალურია,მაგრამღიადამაზესაუბარსთავსარიდებენ.

ჩვენთვისრელევანტური/სოციალურადმნიშვნელოვანიარეს-
პონდენტთარეალურიდამოკიდებულებების გამოკვეთა ძალადო-
ბაზე  რეაგირებისა და რეფერალური სუბიექტებისადმი ნდობის
საკითხის მიმართ,რომლებიც ჩართულები არიან, ან/და ევალე-
ბათ ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირება, შემთხვევების
მართვა,პრევენციისკუთხითმუშაობა.

კვლევამაჩვენა,რომ ქალებისუმრავლესობა,რომელთაცძა-
ლადობისშემთხვევაშიმიმართეს  ნათესავებს–მეგობრებს, ან ამ-
ჯობინეს მოთმინება, ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში ყველაზე
ეფექტურად პოლიციის (27%)  და სოციალური მუშაკის ჩარევას
თვლიან (26%).  მათი მხრიდან ამ აბსტრაქტულ–პარადოქსულ
მიდგომას ძალიან მარტივი ინტერპრეტაცია აქვს: საქართველო-
შიოჯახის„იდეალურიტიპისა“დატრადიციებისგათვალისწინე-
ბით, ქალებს გამორჩეულად მოეთხოვებათ ოჯახურ ჰარმონია-
ზეზრუნვა, ამიტომ, მიღებულია,რომ ინფორმაცია ძალადობის
შესახებ, იქნება ეს,ფიზიკური, სექსუალური, ეკონომიკურითუ
ფსიქოლოგიური, საიდუმლოდუნდა შეინახონდათავადვე სცა-
დონ პრობლემასთან გამკლავება, სამართალდამცავი ან სოცია-
ლურიდახმარებისორგანოებისჩარევისგარეშე.

ამგენდერულისტერეოტიპებისსიმყარეს, რაცთავისთავად
ოჯახშიძალადობისდეტერმინანტადითვლება, პირველრიგში,
იწვევს ქალების შიში,რომ,თუ არდაემორჩილებიან მეუღლეს,
მარტოდარჩებიან,ეკონომიკურიდასოციალურიმხარდაჭერის
გარეშე,ამიტომისინითვლიან,რომოჯახისპრობლემებიოჯახ-
შივეუნდამოგვარდეს.

გამოკითხულებისმხრიდანოჯახშიძალადობის,ოჯახშიკონ-
ფლიქტური სიტუაციების მოგვარებისა და ძალადობის პრევენ-
ციისსაკითხშისოფლისრწმუნებულებისადმიგამოვლენილისან-
დოობისშედარებითდაბალიმაჩვენებელი,სავარაუდოდ,თავად
გამგებლების წარმომადგენელთა ძალადობის სფეროში საკუ-
თარიროლისადა პრეროგატივებისდაბალიშეფასებისადასა-
კითხშიგაუთვიცნობიერებლობის,რიგშემთხვევებშიარაკომპე-
ტენტურობისშედეგია.სხვაშემთხვევაში,მათიმხრიდანთემში
მაცხოვრებელთარისკჯგუფისოჯახებისდაძალადობისპირვე-
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ლადი იდენტიფიცირებადა შესაბამის სტრუქტურებთანთანამ-
შრომლობითშემდგომიინტერვენციაყველაზეეფექტურისაშუ-
ალებაიქნებოდათემშიძალადობისაღმოფხვრისადაპრევენციის
საკითხში,ვინაიდანსოფლისრწმუნებულის,როგორცშუამავალი
რგოლის,ინტერმედიაციისსაშუალებით,რისკჯგუფისოჯახებ-
თანსოციალურიმუშაკებისათუსამართალდამცავებისდაკავში-
რება ძალადობის პრევენციისთუმისი აღმოფხვრისერთ-ერთი
საუკეთესოსაშუალებადაგარანტია.

რაც შეეხება ქალთაინფორმირებულობის დაძალადობაზე
შესაბამისირეაგირების საკითხს: გამოჩნდა,რომ, ერთი მხრივ,
რესპონდენტებს აქვთ ინფორმაცია იმაზე, რომ კანონი არსე-
ბობს, მეორე მხრივ, სახეზეა ძალადობაზერესპონდენტთა/მა-
თიახლობლებისფაქტობრივირეაგირებისდაბალიმაჩვენებელი.
ესნიშნავსიმას,რომ,მიუხედავადშესაბამისიკანონმდებლობის
არსებობისა,ქალებსძალიანმწირიინფორმაციააქვთთავიანთი
უფლებების,საკანონმდებლომექანიზმებისშესახებ,რომლებმაც
უნდაუზრუნველყონდაზარალებულთარეალურიდაცვა.

ასევე, იმის მიუხედავად, რომ გამოკითხულთა დანარჩენ-
მანაწილმა (განსაკუთრებითახალგაზრდაკონტინგენტმა) იცის
ოჯახშიძალადობისაღკვეთის,ძალადობისმსხვერპლთადაცვისა
დადახმარების შესახებ სახელმწიფო კანონის არსებობის შესა-
ხებ,მათაცსრულიადგაუცნობიერებელიაქვთესინფორმაცია,
ანარაქვთნდობაკანონისმექანიზმებისმიმართ.

კვლევის ერთ-ერთი მიგნება/დასკვნა მდგომარეობს იმაში,
რომ გამოიკვეთა სოციალური მუშაკის ინსტიტუტის  მეტი მიმ-
ღებლობაახალგაზრდებისმხრიდან(30%-30%)დანაკლები-ასა-
კოვანირესპონდენტებისმხრიდან(11%-0%).ამისახსნაშეიძლე-
ბაიმით,რომესინსტიტუტიშედარებითახალიადაამიტომარა-
საკმარისადპოპულარულიასხვადასხვაასაკისადამიანებში.

საინტერესოა აღნიშნული დებულების ურთიერთმიმართე-
ბაგენდერულმაჩვენებელთან,რაცგვიჩვენებს,რომძალადობის
პრობლემასქალებიუფროაღიარებენ,ვიდრემამაკაცები.ასევე-
გენდერისნიშნითხდებასექსუალურიძალადობის (თუნდაცმხო-
ლოდ2%-ის მხრიდან) აღიარება: ამ პრობლემის არსებობას მხო-
ლოდქალებიასახელებენ.ასევე,როგორცზემოთიყოაღნიშნული,
გენდერულინიშნითხდებაძალადობისსაკითხისადმიმეტიშემგუ-
ებლობისდემონსტრირებაქალებისმხრიდან.
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აღსანიშნავია, რომ ძალადობის დომინანტური ფორმებიდან
განსაკუთრებით გამოიკვეთა ფსიქოლოგიური ძალადობა (50%).
შედარებით ნაკლებად დომინირებული ფორმა იყო ფიზიკური
ძალადობა(32%).რაცშეეხებაეკონომიკურიძალადობისფორ-
მებს,გამოკითხულთამხრიდანასევეიყოდასახელებული(თუმ-
ცა,შედარებითნაკლებად),როგორცძალადობისგავრცელებუ-
ლიფორმა(17%).

როგორცკვლევისმასალებიგვიჩვენებს,სხვადასხვააქალების
დაკაცებისმხრიდანძალადობაზერეაგირებისფორმებიც.ქალე-
ბიუფროხშირადმიმართავენნათესავებსადამეგობრებს (19%),
უფროხშირადამჯობინებენმოთმინებას (12%).ყველაზეხშირად
არჩეულიიყოპასუხი„არყოფილაშემთხვევა,როდესაცჩემზეან
ჩემსნათესავზეგანხორციელდაძალადობა“,რაცკიდევერთხელ
ამყარებსეჭვებსკვლევისნაკლებრეპრეზენტაბელურობაზე.

რაცშეეხებაოჯახშიძალადობისშემთხვევებისმართვის,დახ-
მარებისყველაზეეფექტურსუბიექტებს,აქაცგამოვლინდაგენ-
დერულიგანსხვავებები:რესპონდენტი ქალებისათვის ესააუფ-
როხშირადსოციალურიმუშაკისინსტიტუტი(26%),მამაკაცები-
სათვისკი-სამართალდამცავიორგანოები(33%).

საკითხისადმი სხვადასხვა სოციალური სტატუსის მქონე რეს-
პონდენტთადამოკიდებულებაასეთია:პოლიციასყველაზემეტად
ენდობიან სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლები (55%).
სამაგიეროდ,ისინისოფელშიგამგებლისწარმომადგენლისჩარე-
ვას ნაკლებად ეფექტურადმიიჩნევენ (23%). ამ ინსტიტუტისადმი
ნდობაკიყველაზემეტადდააფიქსირესდაუსაქმებელმარესპონ-
დენტებმა(29%).

რესპონდენტები ნაკლებად ხედავენ არასამთავრობო ორგანი-
ზაციის ჩარევის მნიშვნელობას (4-5%). პედაგოგები კი,როგორც
რეფერირებისსუბიექტები,მისაღებიაღმოჩნდამხოლოდგამოკი-
თხულთასრულიადუმნიშვნელორაოდენობისათვის.აქაცგამოიყო
გენდერულიმაჩვენებელი:პასუხიდაფიქსირებულიიყომხოლოდ
ქალირესპონდენტებისმხრიდან(2%).

იქიდანგამომდინარე,რომგანხორციელებულიპროექტისძირი-
თადიინსპირაციააოჯახშიძალადობისპრევენციისადადაზარა-
ლებულთათვისსოციალურისერვისებისმიწოდებისსაკითხისგა-
უმჯობესებარეგიონშიარსებულთემებში,მოცემულიკვლევასა-
შუალებასიძლევა,გაკეთდესგარკვეულირეკომენდაციები,რათა
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გაუმჯობესდესარსებულიმდგომარეობაძალადობისპრევენციისა
დაშემთხვევებისმართვის,სტრუქტურათშორისიკოორდინაციის,
სოციალურიმომსახურებისმიწოდებისპრაქტიკისკუთხით.

5.სარეკომენდაციოწინადადებები:

1.სოციალურიმუშაკისინსტიტუტისპოპულარიზაციაოჯახში
ძალადობისაგანმეტიდაცვის,ძალადობისპრევენციისხელშეწყო-
ბისათვის

2.ადგილობრივითვითმმართველობისწარმომადგენლებისუწყ-
ვეტი განათლება ოჯახში ძალადობის აღკვეთის საკანონმდებლო
რეგულაციებზე

3. საინფორმაციო-საგანმანათლებლო მუშაობა, მოსახლეობაში
ძალადობისპრობლემისსათანადოაღქმისხელშეწყობისდაძალა-
დობისაგანდაცვისმექანიზმებისგაცნობისკუთხით

4.თვითმმართველობის აქტიური მონაწილეობა ოჯახში ძალა-
დობის რეფერირებაში  ჩართული სუბიექტების საქმიანობაში -
ძალადობის პრევენციის ღონისძიებების ხელშეწყობის, ჯანსაღი
ცხოვრებისწესისდანერგვის,რისკ-ჯგუფისოჯახებთანმუშაობის
კუთხით

5.ძალადობისმსხვერპლთადახმარებისეფექტური/გრძელვა-
დიანიმუნიციპალურიპროგრამებისდანერგვა(ფსიქო-სოციალუ-
რი,სამართლებრივიდახმარება,დასაქმებაშიხელშეწყობა)

6.სოფლებშისაინიციატივოჯგუფებისშექმნასოფლისგამგებ-
ლის მეთაურობით და სოფლის ინტელიგენციის მნიშვნელოვანი
ფიგურებისმეთაურობითვე,სოფლისმოსახლეობისრისკისმქონე
ოჯახებთანმუშაობისათვის

7. სოფლის მოსახლეობისფართო ინფორმირება ძალადობისა-
განდაცვისკანონისადარეფერალურიმექანიზმებისშესახებ
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6.დანართი

ოჯახშიძალადობისპრობლემის
სიტუაციურიკვლევა

ზუგდიდისმუნიციპალიტეტში

1. ასაკი:---------
2. სქესი:
1)მდედრობითი
2)მამრობითი

3. საცხოვრებელიადგილი(მიუთითეთსოფლისსახელი)-----

4. სამუშაოადგილი:
1)სახელმწიფოსტრუქტურა
2)კერძოსტრუქტურა
3)სოფლისმეურნეობა
4)უმუშევარი

5. რამდენად ეთანხმებით დებულებას:  „ოჯახში ძალადობა
აქტუალური,მწვავესაკითხია?“

1)სრულიადვეთანხმები
2)ვეთანხმები
3)არცვეთანხმები,არცარვეთანხმები
4)არვეთანხმები
5)სრულიადარვეთანხმები

6.იცითთუარაოჯახშიძალადობისაღკვეთისსახელმწიფოკა-

ნონისარსებობისშესახებ?
1)კი
2)არა
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7. განხორციელებულათუ არათქვენზე, (თქვენიოჯახისრო-
მელიმეწევრზე,ანთქვენსახლობელზე,მეზობელზე)რაიმესახის
ძალადობაოჯახისწევრისმხრიდან

1)დიახ(გადადითმე-8კითხვაზე)
2)არა(გადადითმე-9კითხვაზე)
99)მიჭირსპასუხისგაცემა

8.თუ„კი“,ვისზეხორციელდებაძალადობაუფროხშირად?
8.11)ქალზე
2)ბავშვზე
3)მამაკაცზე
4)მოხუცზე
99)სხვა

8.2.თუ„კი“ჩამოთვლილთაგან,ძალადობისრაფორმასჰქონ-
დაადგილითქვენსშემთხვევაში?

1)ფიზიკური
   2) ფსიქოლოგიური (დამცირება, შანტაჟი, სიტყვიერი შეუ-

რაცხყოფა,ლანძღვა–გინება,იძულება)
3)ეკონომიკური
4)სექსუალური(გაუპატიურება,სექსუალურიკავშირისდა-

ძალებამეუღლეზე)

9.თქვენიშეხედულებით,ოჯახურკონფლიქტსადაძალადობას
რამიზეზებიგანაპირობებენ?

1)სტრესი
2)მატერიალურიპრობლემები
3)აზრთასხვადასხვაობა
4)ეჭვიანობა
5)ალკოჰოლიზმი,ნარკომანია,სხვადამოკიდებულებები
99)სხვა-----------------------------------
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10.თქვენზე,ანთქვენსახლობელზეგანხორციელებულიძალა-
დობისშემთხვევაში,როგორიიყოთქვენიანმათიმხრიდანრეაგი-
რება(რამოიმოქმედეთ/ეს,ვისმიმართეთ/ეს)?

1)მივმართეშესაბამისორგანოებს
2)მივმართენათესავებს,მეგობრებს
3)ვეცადე,თავადგამეწიაწინააღმდეგობადამომეგვარებინა

სიტუაცია
4)გავეყარე,განვქორწინდი
5)ვამჯობინემოთმინება
6)არყოფილაშემთხვევა,როდესაცჩემზეანჩემსნათესავ-

ზეგანხორციელდაძალადობა
99)სხვა-------------------------------------------

11.ვისჩარევასთვლითუფროეფექტურადოჯახშიძალადობის
შემთხვევებში

1)პოლიცია
2)სოფლისრწმუნებული
3)სოციალურიმუშაკი
4)სასამართლო
5)პედაგოგი
6)არასამთავრობოორგანიზაცია
7)არცერთი

გმადლობთთანამშრომლობისათვის!
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