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შე სა ვა ლი  

პრო ექ ტის არ სი და მი ზა ნი 

ქვე ყა ნა ში ორი მო უგ ვა რე ბე ლი და გა ყი ნუ ლი კონ ფლიქ ტის პი რო ბებ ში სულ უფ რო 
მე ტად იძენს აქ ტუ ა ლო ბას და მნიშ ვნე ლო ბას ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის სის ტე მის 
და ნერ გვა. პი რო ბებ ში, რო ცა ხშირ დე ბა ე.წ. „გამ ყო ფი ზო ლის“ გას წვრივ ადა მი ა
ნე ბის გა და ად გი ლე ბის შეზ ღუდ ვის ფაქ ტე ბი, რო ცა ყო ველ დღი უ რო ბად იქ ცა კონ
ფლიქ ტის ზო ნა ში მცხოვ რე ბი ქარ თვე ლი მო სახ ლე ო ბის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვე ბი, 
რაც პირ და პირ აი სა ხე ბა კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბული მო სახ ლე ო ბის ადა მი ა ნურ 
უსაფ რთხო ე ბა ზე, ყო ველ თვის არ სე ბობს კონ ფლიქ ტის ეს კა ლა ცი ის და ძა ლა დო
ბის აღ მო ცე ნე ბის რის კი. გარ და ამი სა, და ძა ბუ ლო ბის მუხტს სა ზო გა დო ე ბა ში  ასე
ვე ზრდის  საკ მა ოდ რთუ ლი ში და პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი ფო ნი, უმუ შევ რო
ბის მა ღა ლი დო ნე, რაც უშუ ა ლო გავ ლე ნას ახ დენს მო სახ ლე ო ბის ფსი ქო ე მო ცი უ რი 
მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბა ზე და და მა ტე ბით საფ რთხე ებს ქმნის მშვი დო ბი სა და 
სტა ბი ლუ რო ბის თვის. ბუ ნებ რი ვი ა, ამ კონ ტექ სტში მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია არ სე
ბუ ლი პრობ ლე მე ბის, მა თი წარ მო შო ბის ფაქ ტო რე ბი სა და მი ზე ზე ბის და კონ ფლიქ
ტის ეს კა ლა ცი ის ტენ დენ ცი ე ბის სა გულ და გუ ლოდ შეს წავ ლა, რო გორც მაკ რო, ისე ვე 
მიკ რო დო ნე ზე, რა თა დრო უ ლად მოხ დეს სა ზო გა დო ე ბა ში შე საძ ლო კონ ფლიქ ტე ბის 
და ძა ლა დო ბის თა ვი დან აცი ლე ბა. 

კონ ფლიქ ტებსა და და ძა ბუ ლო ბა ზე ეფექ ტუ რი და დრო უ ლი რე ა გი რე ბის სურ ვილ მა 
გა ნა პი რო ბა ფონ დი „სო ხუ მის“ მი ერ „კონ ფლიქ ტე ბის გენ დე რუ ლად ორი ენ ტი რე ბუ
ლი  ად რე უ ლი სის ტე მის“ (GREWS) პროგ რა მის ინი ცი რე ბა, რომ ლის პი ლო ტი რე ბა 
მო ხერ ხდა შვედ ქალ თა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის Kvinna till Kvinnaს მხარ და
ჭე რით. და ძა ბუ ლო ბის და კონ ფლიქ ტის შე საძ ლო ეს კა ლა ცი ის კე რე ბის შე სას წავ
ლად ფონ დმა „სო ხუმ მა“ აირ ჩია ადა მი ა ნუ რი უსაფ რთხო ე ბის და ბა ლი ხა რის ხით 
გა მორ ჩე უ ლი და კონ ფლიქ ტე ბის აღ მო ცე ნე ბის დი დი რის კის მქო ნე რე გი ო ნე ბი და 
თე მე ბი, კერ ძოდ კი დევ ნი ლე ბით და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბით 
კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი ლო კა ცი ე ბი ქუ თა ის ში, წყალ ტუ ბო სა და ზუგ დიდ ში და აფხა
ზეთ თან „გამ ყო ფი ზო ლის“ გას წვრივ მდე ბა რე სოფ ლე ბი  ხურ ჩა/ კო კი, ორ სან ტი ა, 
გან მუ ხუ რი, შამ გო ნა, ფა ხუ ლა ნი/ წყო უ ში. 

„ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის გენ დე რუ ლად ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მა (GREWS) გუ
ლის ხმობს ქალ თა და მა მა კაც თა სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის და ინ ტე რე სე ბის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, მო სა ლოდ ნე ლი კონ ფლიქ ტე ბის და კრი ზი სის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
შეგ რო ვე ბას, მო ნა ცე მე ბის სის ტე მა ტი ზა ცი ას და ანა ლიზს, ასე ვე არ სე ბულ ინ ფორ
მა ცი ა ზე დაყ რდნო ბით ძა ლა დო ბის შე საძ ლო ეს კა ლა ცი ის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად 
დრო უ ლი გაფ რთხი ლე ბის და რე ა გი რე ბის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბას, რაც, თა ვის 
მხრივ, ემ სა ხუ რე ბა უსაფ რთხო ე ბი სა და მდგრა დი მშვი დო ბის თვის წი ნა პი რო ბე ბის 
შექ მნას.“

მე თო დო ლო გია - მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი ინ
ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბის გზით, რეს პონ დენ ტთა კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის სრუ ლი დაც



3 ვით. ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბი სას მოხ და „გენ დე რუ ლი ინ დი კა ტო რე ბის“ ადაპ ტი
რე ბა და გათ ვა ლის წი ნე ბა,  ქალ თა და მა მა კაც თა (რომ ლე ბიც გან სხვა ვე ბუ ლად 
აღიქ ვა მენ უსაფ რთხო ე ბას და საფ რთხე ებს) სპე ცი ფი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის და ინ
ტე რე სე ბის გა მო სავ ლე ნად. ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბის ლო კა ცი ე ბად  გა ნი საზ ღვრა 
კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ხაზ თან მდე ბა რე რამ დე ნი მე სო ფე ლი და ისე თი ქა ლა ქე ბი, 
რომ ლე ბიც გა მო ირ ჩე ვი ან დევ ნილ თა მა ღა ლი კონ ცენ ტრა ცი ით, კერ ძოდ კი: ქუ თა-
ი სი, წყალ ტუ ბო, ზუგ დი დი,  ხურ ჩა/ კო კი, ორ სან ტი ა, გან მუ ხუ რი, შამ გო ნა, კა ხა-
თი (ზუგ დი დის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი), ფა ხუ ლა ნი/ წყო უ ში (წა ლენ ჯი ხის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტი).  პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში ასე ვე ჩარ თუ ლები არიან ფონ დი „სო ხუ მის“ 
მი ერ და არ სე ბუ ლი სამ შვი დო ბო კო ა ლი ცი ის და ქალ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი, რო მელ შიც გა ერ თი ა ნე ბუ ლე ბი არი ან ქალ თა არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი და თემ ში არ სე ბუ ლი ლი დე რე ბი,  კერ ძოდ კი: 
მე წარ მე ქალ თა ფონ დი (ქუთაისი), მას წავ ლე ბელ თა კავ ში რი „გა ნათ ლე ბა და სამ ყა
რო“ (ქუ თა ი სი), დევ ნილ ქალ თა მოძ რა ო ბა მშვი დო ბი სათ ვის  ასო ცი ა ცია „ი მე დი“ 
(ზუგ დი დი), ქალ თა სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფე ბი წყალ ტუ ბო ში, ხურ ჩა სა და ფა ხუ ლან ში.  

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას შეგ რო ვი ლი მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე, 
ფონ დმა „სო ხუმ მა“ მო ამ ზა და სა მი ან გა რი ში, მათ შო რის:

 ენ გუ რის ხიდ თან, სო ხუ მის ხე ლი სუფ ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, გამ შვე ბი 
პუნ ქტის გა და კეტ ვას თან და კავ ში რე ბით ფონ დი „სო ხუ მის“ სა გან გე ბო ან გა-
რი ში, რო მე ლიც ეყ რდნო ბა ორ გა ნი ზა ცი ის მო ნი ტო რე ბის მი ერ 2830 ივ ნისს 
შეგ რო ვილ ინ ფორ მა ცი ას;

 აფხა ზეთ ში საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის პრო ცეს ში სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე-
ო ბის გან წყო ბე ბის და სი ტუ ა ცი ის ამ სახ ვე ლი ან გა რი ში, რო მე ლიც ეყ რდნო ბა 
2019 წლის ივ ნის აგ ვის ტო ში შეგ რო ვილ მო ნა ცე მებს;

 ქალ თა მი მართ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხე ბი სად მი დევ ნილი და კონ ფლიქ-
ტით და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის ამ სახ ვე ლი ან გა რი ში, 
რო მე ლიც ეყ რდნო ბა 2019 წლის ოქ ტომ ბერ ნო ემ ბერ ში შეგ რო ვილ მო ნა ცე
მებს. აღ ნიშ ნულ თე მა ზე და მა ტე ბი თი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის აუ ცი ლებ
ლო ბა გა მო იწ ვია კვლე ვა ში მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტე ბის მხრი დან არა ერ
თხელ და ფიქ სი რე ბულ მა შე ხე დუ ლე ბამ, რომ აფხა ზეთ ში ან სა ქარ თვე ლოს 
კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე ნე ბის მი ე რი პო ლი ტი კუ რი და ძა ბუ ლო ბა, 
რთუ ლი სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ფო ნი პირ და პირ და მძი მე გავ ლე ნას 
ახ დენს ქა ლე ბის მდგო მა რე ო ბა ზე ოჯახ ში, რაც ხში რად ვლინ დე ბა მათ მი
მართ გან ხორ ცი ე ლე ბულ ფი ზი კურ, ფსი ქო ლო გი ურ და სხვა ტი პის ძა ლა დო
ბა ში.       

ან გა რი შე ბი ქრო ნო ლო გი უ რად გან თავ სე ბუ ლია აღ ნიშ ნულ კრე ბულ ში. 
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ენ გუ რის ხიდ თან, 

სო ხუ მის ხე ლი სუფ ლე ბის 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბით,

გამ შვე ბი პუნ ქტის გა და კეტ ვას თან 

და კავ ში რე ბით

ფონ დი „სო ხუ მის“

სა გან გე ბო ან გა რი ში

(28-30 ნო ემ ბე რი, 2019 წ.)

27 ივ ნისს, წი ნას წა რი გაფ რთხი ლე ბის გა რე შე, სო ხუ მის ხე ლი სუფ ლე ბის გა დაწყ ვე
ტი ლე ბით, მოხ და ენ გუ რის ხიდ თან არ სე ბუ ლი, ერ თა დერ თი ე.წ. გამ შვე ბი პუნ ქტის 
და ხურ ვა. აღ ნიშ ნულ მა აქ ტმა უმ ძი მეს მდგო მა რე ო ბა ში ჩა ა ყე ნა რო გორც გა ლის 
რა ი ონ ში მცხოვ რე ბი ქარ თვე ლი მო სახ ლე ო ბა, გან სა კუთ რე ბით კი ქა ლე ბი, ბავ შვე
ბი, სტუ დენ ტე ბი და ხან დაზ მუ ლე ბი, ასე ვე სა ქარ თვე ლოს სხვა რა ი ო ნებ ში და მათ 
შო რის, მეტ წი ლად, გამ ყოფ ხაზ თან მცხოვ რე ბი კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი და 
დევ ნი ლი მო სახ ლე ო ბა, რომ ლე ბიც გა ნუ ყოფ ლად არი ან და კავ ში რე ბულ ნი გა ლის 
რა ი ონ თან და რო მელ თათ ვის გა და ად გი ლე ბის შეზ ღუდ ვა და გამ შვე ბი პუნ ქტის ჩა
კეტ ვა სა სი ცოცხ ლო არ ტე რი ის გა და კეტ ვის ტოლ ფა სია და ლა ხავს მათ სა ბა ზი სო 
სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ უფ ლე ბებს, კონ კრე ტუ ლად კი:

•	 საფ რთხე შე ექ მნა უამ რა ვი ადა მი ა ნის ჯან მრთე ლო ბას და სი ცოცხ ლეს, რო-
მელ თაც ჩა ე კე ტათ სა ავ ად მყო ფო ებ სა და კლი ნი კებ ში გა და უ დე ბე ლი ოპე რა-
ცი ე ბის და მკურ ნა ლო ბის გზა;

•	 უმ ძი მეს მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნდნენ გა ლე ლი აბი ტუ რი ენ ტე ბი, რომ ლებ საც 
უკ ვე და ე წყოთ ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბი. მა თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი გამ შვებ 
პუნ ქტთან დი ლი დან სა ღა მომ დე ელო დე ბა ნე ბარ თვას, რომ გა და ვი დეს სა-
ქარ თვე ლოს მი ერ კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე. 

•	 დამ ძიმ და ისე დაც მძი მე სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი 
ადა მი ა ნე ბის ყო ფა, რო მელ თაც შე ეზ ღუ დათ წამ ლე ბის და საკ ვე ბი პრო დუქ-
ტე ბის ენ გურს გაღ მა ყიდ ვის შე საძ ლებ ლო ბა; შე უწყ და შე მო სავ ლის ერ თა-
დერ თი წყა რო  სა მუ შა ოდ და ვაჭ რო ბის მიზ ნით გამ ყო ფი ხა ზის გას წვრივ 
გა და ად გი ლე ბულ მო სახ ლე ო ბას, გან სა კუთ რე ბით ქა ლებს. 



5
ვინ ვართ და რას ვსაქმიანობთ:

კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ დევნილ ქალთა 
არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც მდებარეობს ქ. ქუ - 
თაისში და 20 წელზე მეტია, აქტიურად მუშაობს გენდე რუ-
ლი თანასწორობის, ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების და 
მშვიდობის მშენებლობაში ქალთა ჩართვის ხელშეწყობის 
მი მართულებით. ფონდი „სოხუმის“ მიერ დაწყებულ იქნა 
გენდერზე ორიენტირებული ადრეული გაფრთხილების სის-
ტემის (GREWS) დანერგვის პილოტირება. GREWS არის 
ახალი, კონფლიქტის ანალიზის საკმაოდ მრავალმხრივი და 
რთული მექანიზმი, რომელიც ხორციელდება მოსალოდნელი 
კონფლიქტების და კრიზისის შესახებ ინფორმაციის შეგ რო-
ვების, სისტემატიზაციისა და ანალიზის და შესაძლო ძალადობის 
ესკალაციის აღმოფხვრის გზით და ემსახურება მდგრადი 
სამშვიდობო პროცესების, დიალოგისა და შერიგების შექმნას.   

ფონდი „სოხუმი“ გამყოფ ხაზთან შექმნილი საინიციატივო 
ჯგუფების მეშვეობით, უწყვეტად მუშაობს დევნილების და 
კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის პრობლემატიკის 
შესწავლის მიმართულებით და იკვლევს ადმინისტრაციულ 
სასაზღვრო ზოლთან მცხოვრები მოსახლეობის ადამიანური 
უსაფრთხოების ხარისხს გენდერული სპეციფიკის გათვა ლის-
წინებით. 2019 წლის ივნისში ორგანიზაციამ რაოდე ნობრივი 
და თვისებრივი კვლევის მეთოდის გამოყენებით მოახდინა 140 
ადამიანის გამოკითხვა, რომელთაგან 100 ქალი და 40 მამაკა ცია. 
აღნიშნული კვლევა გრძელდება და გამოვლენილი მიგნებები 
და საბოლოო ანალიზი პერიოდულად გაზიარდება ყველა დაინ-
ტერესებულ პირთან. 

აღნიშნულ საგანგებო ანგარიშში ფონდი „სოხუმი“ გთა ვა-
ზობთ 27 ივნისის შემდგომ, ენგურის ხიდის ჩაკეტვით და 
გადაადგილების შეზღუდვით გამოწვეულ, გალის რაიონსა 
და ასევე ენგურს გამოღმა მცხოვრები კონფლიქტით 
დაზარალებული მოსახლეობის გადაუდებელი პრობლემების 
ძირითად ნუსხას, რომელიც მოითხოვს საგანგებო ყურადღებას 
და დაუყოვნებლივ რეაგირებას. 

უსაფრთხოების მიზნით ჩვენ ვერ ვასაჯაროებთ რესპონდენ-
ტების ვინაობას. 



6 მთა ვა რი გა მოწ ვე ვე ბი:

ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბა: გამ შვე ბი პუნ ქტის და ხურ ვამ გან სა კუთ რე ბით მწვა
ვე საფ რთხე შე უქ მნა გა და უ დე ბე ლი ოპე რა ცი ე ბის და მკურ ნა ლო ბის ჩა ტა რე ბის 
მიზ ნით სა ქარ თვე ლოს მი ერ კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე გა და ად გი ლე ბის სა
ჭი რო ე ბის მქო ნე მო სახ ლე ო ბას. სა ვა ლა ლო მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნდნენ პა ცი ენ ტე
ბი, რომ ლე ბიც და უ ყოვ ნებ ლივ სა ჭი რო ე ბენ თირ კმლის დი ა ლიზს, სას წრა ფო ოპე რა
ცი ებს, გეგ მურ ქი მი ო თე რა პი ას, მკურ ნა ლო ბის გა და ვა დე ბუ ლი ყო ვე ლი დღე კი მათ 
ჯან მრთე ლო ბას და  სი ცოცხ ლეს უქ მნის საფ რთხეს. 

«
  „...ო პე რა ცია გა ი კე თა ჩემ მა ნა თე სავ მა [გა ლის რა ი ო ნი დან], აქ მყავ და ქუ-
თა ის ში. ონ კო ლო გი უ რი ავად მყო ფი ა. პირ ვე ლი რიცხ ვი დან ისევ უნ და ჩა მო-
სუ ლი ყო ქი მი ო თე რა პი ის კურ სის და სა წყე ბად... ახ ლა არ ვი ცი, რო დის ჩა მო-
ვა. ქი მი ო თე რა პი ის დაგ ვი ა ნე ბა რო გორ შე იძ ლე ბა?!“  (ქა ლი, მ.გ.,  28.06.19, 
ქუ თა ი სი). 

«
„...გუ შინ (28 ივ ნი სი) მძი მე ავად მყო ფი არ გად მო ა ტა რეს საზ ღვარ ზე. სას წრა-
ფო დახ მა რე ბის მან ქა ნა აქეთ მხა რეს ელო დე ბო და. „ო ფი ცი ა ლუ რი სა ბუ თი 
გვჭირ დე ბაო ავად მყო ფის გა ტა რე ბის ნე ბარ თვის შე სა ხებ“, - ასე უთ ქვამთ „მე-
საზ ღვრე ებს“, ავად მყო ფი კი უკან მი აბ რუ ნეს გა ლის სა ა ვად მყო ფო ში. არ ვი-
ცით, რა ბე დი ეწე ვა, ძა ლი ან მძი მე პა ცი ენ ტი იყო. სა ბუ თის გა კე თე ბა რამ დენ 
ხან ში მოხ დე ბა, ესეც არ ვი ცით“ (ქა ლი, ნ. ე., ხურ ჩა, 29.06.19).

გა ნათ ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბის ხელ ყო ფა: გალ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის თვის გან
სა კუთ რე ბუ ლი მღელ ვა რე ბის სა განს წარ მო ად გენს გა ლე ლი  აბი ტუ რი ენ ტე ბის თვის  
ერ თი ა ნი  ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბის ჩა ბა რე ბის ხე ლის შეშ ლა, რაც უმაღ ლე სი გა ნათ
ლე ბის მი ღე ბის რე ა ლუ რად ერ თა დერ თი შე საძ ლებ ლო ბაა აქ მცხოვ რე ბი ქარ თვე ლი 
ახალ გაზ რდე ბის თვის, რომ ლე ბიც არ /ან ცუ დად ფლო ბენ რუ სულ /ა ფხა ზურ ენებს. 
გარ და ამი სა, ეთ ნი კუ რად ქარ თვე ლი მო სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბას, რო მელ საც არ 
აქვს აფხა ზუ რი პას პორ ტი, არ შე უძ ლია სწავ ლის გაგ რძე ლე ბა „სო ხუ მის სა ხელ მწი
ფო უნი ვერ სი ტეტ ში“. მო სახ ლე ო ბა ში და დის ხმე ბი, რომ გამ შვე ბი პუნ ქტე ბის და
კეტ ვა ეროვ ნულ გა მოც დებ საც უკავ შირ დე ბა, რა თა აბი ტუ რი ენ ტებს შეგ ნე ბუ ლად 
შე უ შა ლონ ხე ლი. ამას ამ ყა რებს ზო გი ერ თი ად გი ლობ რი ვი ჩი ნოვ ნი კის და „მე საზ
ღვრის“ რი ტო რი კა. 

აბი ტუ რი ენ ტე ბს და მა თი მშობ ლე ბის უმე ტე სო ბას მსგავ სი ფაქ ტე ბის აფი ში რე ბა არ 
უნ დათ,  სა ა გენ ტო „ნეტ გა ზეთ მა“   სტა ტია „მავ თულ ხლარ თზე და სე რი ლი ხე ლე ბი 
 რო გორ იპა რე ბი ან აბი ტუ რი ენ ტე ბი გა ლი დან“ წა შა ლა. „სტა ტი ა ში“ მოთხ რო ბი
ლი იყო იმის შე სა ხებ, თუ რა სირ თუ ლე ე ბის გა და ტა ნა მო უ წი ათ გალ ში მცხოვ რებ 
აბი ტუ რი ენ ტებს, რა თა ეროვ ნულ გა მოც დებ ში მი ე ღოთ მო ნა წი ლე ო ბა. იმის მი უ
ხე და ვად, რომ სტა ტი ა ში რეს პონ დენ ტის მა ი დენ ტი ფი ცი რე ბე ლი ყვე ლა მო ნა ცე მი 



7 შეც ვლი ლი იყო, ამ პი რე ბის და მა ტე ბი თი უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ეს 
მა სა ლა ამ ჟა მად წაშ ლი ლია აბი ტუ რი ენ ტე ბის თხოვ ნით1. გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის, 
კულ ტუ რისა და სპორ ტის მი ნის ტრის მო ად გი ლის, ირი ნა აბუ ლა ძის გან ცხა დე ბით, 
„ო კუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რებ მა აბი ტუ რი ენ ტებ მა ენ გუ რის ხი დის ჩა
კეტ ვის გა მო ერ თი ა ნი ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბის პირ ველ სე სი ა ში მო ნა წი ლე ო ბა ვერ 
მი ი ღეს“.2 მე დი ა ში 2 ივ ლისს გავ რცელ და გა ლის რე სურსცენ ტრის ინ ფორ მა ცი ა, 
რომ „გა მოც დებ ში მო ნა წი ლე ო ბის თვის გა ლის რა ი ო ნი დან სულ 185 აბი ტუ რი ენ ტი 
და რე გის ტრირ და. მათ გან 11ის გარ და გად მოს ვლა ყვე ლამ შეძ ლო“.3 მე დი ა ში გავ
რცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, აბი ტუ რი ენ ტე ბის ნა წილ მა გამ ყო ფი ხა ზის 
გა დაკ ვე თა თან ხის სა ნაც ვლოდ მო ა ხერ ხა. „ლა ივ პრეს “ის თვის გალ ში მცხოვ რე ბი 
რეს პონ დენ ტე ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, გამ შვე ბი პუნ ქტის 
გავ ლა შე საძ ლე ბე ლია 5000 რუბ ლის (224 ლა რის) სა ნაც ვლოდ. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 
მგზავრს თან რუბ ლი არ აქვს, 300 ლა რის გა დახ დას სთხო ვენ.4

«
„უმ ძი მე სია იმ აბი ტუ რი ენ ტე ბის მდგო მა რე ო ბა, რომ ლე ბიც „საზ ღვრის“ ჩა კეტ-
ვის გა მო ვერ გად მო დი ან და ვერ აბა რე ბენ ეროვ ნულ გა მოც დებს სა ქარ თვე-
ლო ში... დი დი იმე დი მაქვს, რომ ის, რაც შე საძ ლე ბე ლი ა, გა კეთ დე ბა ჩვე ნი ხე-
ლი სუფ ლე ბის მხრი დან... ამ ბო ბენ, რომ გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრო ყვე ლა ნა ი რად 
ცდი ლობს მათ თვის პი რო ბე ბის შექ მნას“ (კა ცი, გ.ს., 29.06.19, წყალ ტუ ბო).

«
„ით ქვა, რომ აფხა ზე თის უშიშ რო ე ბამ სი ე ბი მო ი თხო ვა ო, რომ იმ სი ე ბით მოხ დეს 
გა დაშ ვე ბა ო, მაგ რამ აბი ტუ რი ენ ტებ ში და მათ ოჯა ხებ ში ამან კი დევ უფ რო მე ტი 
პა ნი კა გა მო იწ ვი ა, რად გან ყვე ლამ იცის, რომ სა ქარ თვე ლოს კონ ტრო ლი რე ბად 
ტე რი ტო რი ა ზე სწავ ლას არ მი ე სალ მე ბი ან და ეში ნი ათ, ამის აფი ში რე ბით რა მე 
სან ქცი ებ ში არ მოყ ვნენ. ძა ლი ან დი დია და ძა ბუ ლო ბა. ასე თი გამ წა რე ბუ ლი და 
ნა ნერ ვი უ ლე ბი ბავ შვე ბი რას ჩა ა ბა რე ბენ, ვერც წარ მო მიდ გე ნი ა“ (ქა ლი, ს. გ., 
29. 06.19, ქუ თა ი სი).

«
 „...და დის ხმე ბი, რომ ბავ შვე ბის ნა წი ლი შე მოვ ლი თი გზე ბით ცდი ლობს გა და-
ად გი ლე ბას, ზოგ მა მო ა ხერ ხა, ზო გი და ა კა ვეს რუს მა „მე საზ ღვრე ებ მა“, ზოგ მა 
მავ თულ ხლარ თებ ზე ხე ლე ბი და ი ზი ა ნა“ (ქა ლი, ა. ნ., 30.06.19, ქუ თა ი სი).

1  „როგორ იპარებიან აბიტურიენტები გალიდან“, 02.07.2019 ხელმისაწვდომია
https : / /netgazet i .ge/news/377487 / ? fbc l id= IwAR0amodupOhHnSzXh7XRgSpeZhuxS12-
ibp59RIULMrJ0I5b4I-5WAUlQ-Y.

2 „ენგურის ჩაკეტვის გამო გალში მცხოვრები აბიტურიენტები პირველ გამოცდას ვერ დაესწრებიან“, 
01.07.19. ხელმისაწვდომია  https://netgazeti.ge/news/377097/ 

3 „გალელი აბიტურიენტი, რომელიც საოკუპაციო ხაზის გადმოკვეთისას დაშავდა, გამოცდაზე 
გავიდა“, LivePress, 02.07.19, https://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/29673-galeli-abiturienti-
romelic-saokupacio-khazis-kvethisas-dashavda-gamocdaze-gavida.html

4 „ენგურის ხიდზე გადაადგილება თანხის სანაცვლოდ თავისუფალია“, 01.07.19 
https://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/29639-enguris-khidze-gadaadgileba-thankhis-
sanacvlod-thavisufalia.html



8 «
...ყვე ლა ნა ი რად ცდი ლო ბენ, ბავ შვებს გა უ წი ონ აგი ტა ცი ა, რომ წა ვიდ ნენ სას-
წავ ლებ ლად სო ხუმ ში. „რა ტომ მი დი ხართ თბი ლის ში ო?... ისიც კი გა აჟ ღე რა, მე 
გა და გიხ დით სწავ ლის ფულ სო“ - უთ ქვამს ნა და რა ი ას [გა ლის ად მი ნის ტრა ცი ის 
ხელ მძღვა ნე ლი] (ა ბი ტუ რი ენ ტი, კ.ც., 29.06.19, გა ლის რა ი ო ნი).

ოჯა ხის ერ თი ა ნო ბის  დარ ღვე ვა: გამ შვე ბი პუნ ქტის და ხურ ვამ უამ რა ვი ოჯა ხი ფი
ზი კუ რად გა ყო და საფ რთხე შე უქ მნა მათ პი რად უსაფ რთხო ე ბას და ოჯა ხის მთლი
ა ნო ბას. და ფიქ სირ და უამ რა ვი შემ თხვე ვა, რო ცა ოჯა ხის წევ რე ბი გამ ყო ფი ხა ზის 
სხვა დას ხვა მხა რეს აღ მოჩ ნდნენ და არა ვინ იცის, ეს რამ დენ ხანს გაგ რძელ დე ბა. 
არა ერ თხელ აღი ნიშ ნა, რომ გა ლის რა ი ონ ში მცხოვ რებ ხან დაზ მულ მშობ ლებს შვი
ლე ბი ხში რად აკი თხავ დნენ პრო დუქ ტე ბით და მე დი კა მენ ტე ბით მო მა რა გე ბის მიზ
ნით. გა და ად გი ლე ბის შეზ ღუდ ვამ საკ მა ოდ დი დი საფ რთხე შე უქ მნა უპატ რო ნოდ 
დარ ჩე ნილ ხან დაზ მუ ლებს, რო მელ თაც არც შე მო სა ვა ლი და არც სხვა სა არ სე ბო 
წყა რო არ გა აჩ ნი ათ.

«
„მე იქა უ რო ბას თან მშობ ლე ბი მა კავ ში რებს, რად გან მშობ ლე ბი სო ფელ ში  [გა-
ლის რა ი ონ ში] ცხოვ რო ბენ და მათ მო სა ნა ხუ ლებ ლად მი წევს გა დას ვლა. გზის 
გა და კეტ ვა ყვე ლა ასეთ ადა მი ანს სი ცოცხ ლის გაგ რძე ლე ბის სა შუ ა ლე ბას არ 
აძ ლევს. მშობ ლე ბი იქით არი ან და არ ვი ცი, საკ ვე ბი რამ დენს ხანს ეყო ფათ. 
ბოს ტან შიც არა ფე რია ისე თი, საჭ მე ლად რომ ეყოთ“  (ქა ლი, ლ. ს.,  29.06.19, 
შამ გო ნა).

«
„ჩე მი მე ზო ბე ლი სა ბე რი ო დან თბი ლის ში ქორ წილ ში წა მო სუ ლა. მე რე უკან ვერ 
გა და ვი და და ჩარ ჩა... სახ ლში მე უღ ლე და ტო ვა. მე ო რე დი ლით [მი სი მე უღ ლე] 
შემ თხვე ვით უპო ვი ათ მე ზობ ლებს, გო ნე ბა და კარ გუ ლი.  ახ ლა ეს კა ცი იქით 
არის და მე ზობ ლე ბი პატ რო ნო ბენ. მი სი ცო ლი აქეთ დარ ჩა თბი ლის ში და გიჟს 
ჰგავს სა წყა ლი“ (ქა ლი, ე. ზ., 29.06.19, ფა ხუ ლა ნი).

ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა: გამ ყოფ ხაზ თან მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის ნა წი ლი ენ
გუ რის ხი დის გა და კეტ ვა ში ერ თა დერ თი შე მო სავ ლის და სა არ სე ბო წყა როს და კარ გვის 
უდი დეს საფ რთხეს ხე დავს. სა სო წარ კვე თა შია მო სახ ლე ო ბის ის ნა წი ლი, რო მე ლიც 
გამ ყო ფი ხა ზის გას წვრივ ვაჭ რო ბით ირ ჩენ და თავს და ოჯა ხებს. გა და ად გი ლე ბის 
შეზ ღუდ ვა გან სა კუთ რე ბით ნე გა ტი უ რად აი სა ხე ბა ად გი ლობ რივ მცი რე ბიზ ნეს ზე, 
რო მელ საც გა მოკ ვე თი ლი გენ დე რუ ლი ნი შა ნი აქვს, რად გან ვაჭ რო ბით, ძი რი თა დად, 
ქა ლე ბი არი ან და კა ვე ბულ ნი და ეს მა თი ოჯა ხე ბის ძი რი თა დი შე მო სა ვა ლი ა.

«
„შიმ ში ლი მე მუქ რე ბა, შიმ ში ლი. მთე ლი ოჯა ხი მე მი ყუ რებს, ორი ობო ლი ბავ-
შვი მყავს.  ვზი ვარ და ვიც დი, რო დის გა იხ სნე ბა გზა, რომ ორი კა პი კი ვი შო ვო“ 
(ქა ლი, მ. ს., 28.06.19, ზუგ დი დი).



9 «
„დავ ტი რი ჩემ თავს, ჩემს ოჯახს, რა მეშ ვე ლე ბა, რა ეშ ვე ლე ბა ჩემს შვი ლებს, 
არ ვი ცი. რამ დე ნი წე ლი ა, აქე დან გალ ში გა დავ დი ვარ და სა ქო ნე ლი, პრო დუქ-
ტი გა და მაქვს... ახ ლა რა ვქნა? ვარ აქეთ არაფ რის მაქ ნი სი და მივ ჩე რე ბი ვარ 
„საზ ღვარს“, იქ ნებ მა ლე გახ სნან. უფ ლის იმე დად, ღვთის იმე დად. მე ტი ჩვე ნი 
დამ ხმა რე არა ვი ნა ა“ (ქა ლი, ზ. პ., 29.06.19, გან მუ ხუ რი).

«
„...ნი სი ად ავი ღე „ტა ვა რი“ [ზუგ დიდ ში] და გალ ში უნ და ჩა მე ტა ნა გა სა ყი დად... 
სწო რედ იმ დღეს და ი კე ტა. ეს ამ დე ნი სა ქო ნე ლი აგერ დამ რჩა“ (ქა ლი, ნ.კ.,  
28.06.19, ხურ ჩა).

სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა: ისე დაც მძი მე სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ მდგო მა რე ო
ბა ში მყო ფი გა ლის რა ი ო ნის მო სახ ლე ო ბა წი ნას წა რი გაფ რთხი ლე ბის გა რე შე ხი დის 
გა და კეტ ვა ში მის თვის ხელ მი საწ ვდომ ფა სებ ში საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბით მო მა რა გე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბის და კარ გვას ხე დავს, რაც ად გილ ზე სა სურ სა თო კრი ზი სის გა მოწ ვე
ვის საფ რთხეს ქმნის.    

«
„გა ლის სოფ ლე ბი მთლი ა ნად მა რაგ დე ბა ენ გუ რის ხი დი დან შე მო ტა ნი ლი პრო-
დუქ ტე ბით... ახ ლა ისი ნი ვერ შეძ ლე ბენ აუ ცი ლე ბე ლი პრო დუქ ტე ბის შე ძე ნას, 
რაც სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია მათ თვის“ (კა ცი, ბ. გ., 29.06.19, ქუ თა-
ი სი).

«
„...გალ ში ყვე ლა ფე რი გაძ ვირ დე ბა, არ არის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის მა რა გი. 
თუ დრო ზე არ გა იხ სნა გზა, ძა ლი ან მძი მე მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნდე ბა მო სახ-
ლე ო ბა. მო უ წევს, ორ მაგ ფა სად შე ი ძი ნოს პრო დუქ ტი“ (კა ცი, ზ. ც.,  29.06.19, 
ფა ხუ ლა ნი).

«
„მა მა გუ შინ წა სუ ლა ბა ზარ ში გალ ში, რომ საჭ მე ლი მო ი მა რა გოს, წუხ და, უკ ვე 
ძა ლი ან ძვი რია ყვე ლა ფე რი ო. ასე ა, ერ თი დღის გა და კეტ ვა ყვე ლა ფერ ზე მოქ-
მე დებს“ (ქა ლი, ხ. დ., 29.06.19, ორ სან ტი ა).



10 ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის რე ა გი რე ბის 
სტრა ტე გი ე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი

ადრე უ ლი რე ა გი რე ბის არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის მძევ ლად დარ ჩე ნი ლი მო სახ ლე ო
ბის თვის არ სე ბუ ლი საფ რთხე ე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, აუ ცი ლე ბე ლია და უ ყოვ
ნებ ლივ გა და იდ გას შემ დე გი ნა ბი ჯე ბი: 

- ინ ცი დენ ტე ბის პრე ვენ ცი ი სა და მათ ზე რე ა გი რე ბის მე ქა ნიზ მის მო ნა წი ლე ებ მა 
მი ი ღონ ყვე ლა ზო მა შექ მნილ, ყვე ლა ზე უმ წვა ვეს ჰუ მა ნი ტა რულ პრობ ლე მებ
ზე და უ ყოვ ნე ბე ლი რე ა გი რე ბი სათ ვის (გამ ყოფ ხაზ ზე აბი ტუ რი ენ ტე ბის და უბ
რკო ლე ბე ლი გა ტა რე ბა, მძი მე ავად მყო ფე ბის შე უ ფერ ხე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბა).

- სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ და უ ყოვ ნებ ლივ და ი წყოს პრო აქ ტი უ ლი მოქ მე დე ბა 
და აფხა ზურ მხა რეს თან მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მო ე ბა გამ შვე ბი პუნ ქტის გახ
სნას თან და კავ ში რე ბით, სამ შვი დო ბო პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ყვე ლა სა ერ თა შო
რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფით;

- სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ მი მარ თოს ყვე ლა შე საძ ლო გზას გა ლის რა ი ონ ში 
მყო ფი ჯან მრთე ლო ბის გა და უ დე ბე ლი მდგო მა რე ო ბის მქო ნე მო სახ ლე ო ბის
თვის გა და ად გი ლე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი პი რო ბე ბის შე საქ მნე ლად;

- სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ შექ მნას ეროვ ნუ ლი გა მოც დის ალ ტერ ნა ტი უ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი გალ ში მცხოვ რე ბი ყვე ლა აბი ტუ რი ენ ტის თვის, მა გა ლი თად, 
გა მოც დის გა და ვა დე ბა ან დის ტან ცი უ რად გა მოც დის ჩა ბა რე ბა.    

- სა ქარ თვე ლოს მმარ თვე ლი თუ ოპო ზი ცი უ რი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის პო-
ლი ტი კოს თა მხრი დან შეწყ დეს სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის პრო ე
ცი რე ბა აფხა ზეთ ზე და არა სენ სი ტი უ რი რი ტო რი კით აფხა ზეთ ში მცხოვ რე ბი 
მო სახ ლე ო ბის ისე დაც რთუ ლი ვი თა რე ბის და ძაბ ვა;  

- გა ე როს, ევ რო კავ ში რის და სამ შვი დო ბო პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ყვე ლა ძი რი თა
დი სა ერ თა შო რი სო აქ ტო რის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლ იქ ნას არ სე ბუ ლი პო ლი ტი
კუ რი და ფი ნან სუ რი ბერ კე ტე ბი არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის გან მუხ ტვის თვის და 
გა ლის რა ი ონ ში მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბის თვის დახ მა რე ბის გა სა წე ვად.

- ომ ბუდ სმე ნის აპა რა ტი და უ ყოვ ნებ ლივ იქ ნას ჩარ თუ ლი გამ შვე ბი პუნ ქტის 
და კეტ ვას თან და კავ ში რე ბით ცალ კე უ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე
ვის ფაქ ტებ ზე რე ა გი რე ბი სათ ვის.

- სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებმა - მო ახ დი ნონ ძა ლის ხმე ვის 
კონ სო ლი დი რე ბა და მო უ წო დონ თა ვი ანთ პარ ტნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ებს ად
გი ლობ რივ, ეროვ ნულ და სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე, მი ი ღონ ყვე ლა ზო მა იმ 
სირ თუ ლე ე ბის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად, რა საც მო სახ ლე ო ბა გა ნიც დის გამ შვე ბი 
პუნ ქტის გა და კეტ ვის გა მო და გა უ წი ონ ყვე ლა შე საძ ლო დახ მა რე ბა თუ მხარ
და ჭე რა. 
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კონ ფლიქ ტე ბის ადრეული 
გაფ რთხი ლე ბის 
გენ დე რუ ლად 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მა 

ან გა რი ში 
(ივ ნი სი -აგ ვის ტო, 2019 წ.)

გან სა კუთ რე ბუ ლი ფო კუ სი - 
საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბი 
აფხა ზეთ ში

ვინ ვართ და რას ვსაქმიანობთ:

კულტურულჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ დევნილ ქალთა 
არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც მდებარეობს ქ. ქუთაისში და 
20 წელზე მეტია, აქტიურად მუშაობს გენდერული თანასწორობის, ქალთა 
პოლიტიკური გაძლიერების და მშვიდობის მშენებლობაში ქალთა ჩართვის 
ხელშეწყობის მიმართულებით.

ფონდი „სოხუმი“ შვედ ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაციის Kvinna 
till Kvinnaს მხარდაჭერით ახორციელებს მცირე პროექტს „ადრეული 
გაფრთხილების გენდერულად ორიენტირებული სისტემა (GREWS) 
აფხაზეთში საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესში ძალადობის თავიდან 
არიდებისთვის“. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა მონიტორინგი   კონ
ფლიქ ტის ანალიზის საკმაოდ მრავალმხრივი და რთული მექანიზმის 
GREWS გამოყენებით, რაც გულისხმობს მოსალოდნელი კონფლიქტების 
და კრიზისის შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას, მონაცემების 
სისტემატიზაციას და ანალიზს, ქალთა და მამაკაცთა სპეციფიკური 
საჭიროებების და ინტერესების გათვალისწინებით, ასევე არსებულ 
ინფორმაციაზე დაყრდნობით ძალადობის შესაძლო ესკალაციის შესახებ 
დროული გაფრთხილების და შესაბამისი რეაგირების სტრატეგიის 
შემუშავებას, რაც, თავის მხრივ, ემსახურება მდგრადი სამშვიდობო 
პროცესების, დიალოგისა და შერიგების მდგრადი წინაპირობების შექმნას. 

მეთოდოლოგია  მონიტორინგი განხორციელდა რაოდენობრივი 
და თვისებრივი ინფორმაციის შეგროვების გზით, რესპონდენტთა 
კონფიდენციალობის სრული დაცვით. ინფორმაციის შეგროვებისას მოხდა 
„გენდერული ინდიკატორების” ადაპტირება და გათვალისწინება,  ქალთა 
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და მამაკაცთა (რომლებიც განსხვავებულად აღიქვამენ უსაფრთხოებას და 
საფრთხეებს) სპეციფიკური საჭიროებების და ინტერესების გამოსავლენად. 
ინფორმაციის შეგროვების ლოკაციებად  განისაზღვრა კონფლიქტის 
გამყოფ ხაზთან მდებარე რამდენიმე სოფელი და ისეთი ქალაქები, 
რომლებიც გამოირჩევიან დევნილთა მაღალი კონცენტრაციით, კერძოდ 
კი: ქუთაისი, წყალტუბო, ზუგდიდი,  ხურჩა|კოკი, ორსანტია, განმუხური, 
შამგონა (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი), ფახულანი/წყოუში (წალენჯიხის 
მუნიციპალიტეტი). პროექტის განხორციელებაში ასევე ჩართულები არიან 
ფონდი „სოხუმის“ მიერ დაარსებული სამშვიდობო კოალიციის და ქალთა 
საინიციატივო ჯგუფების წარმომადგენლები, რომლებშიც გაერთიანებულია 
ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და თემში 
არსებული ლიდერები, კერძოდ კი: მეწარმე ქალთა ფონდი (ქუთაისი), 
მასწავლებელთა კავშირი „განათლება და სამყარო“ (ქუთაისი), დევნილ 
ქალთა მოძრაობა მშვიდობისათვის  ასოციაცია „იმედი“ (ზუგდიდი), 
ქალთა საინიციატივო ჯგუფები წყალტუბოში, ხურჩასა და ფახულანში.  

უსაფრთხოების მიზნით ჩვენ ვერ ვასაჯაროვებთ რესპონდენტების 
ვინაობას. 

 

მო ნი ტო რინ გი გან ხორ ცი ელ და სამ ეტა პად, რო მელ მაც მო იც ვა ივ ნი სის, ივ ლი სის 
და აგ ვის ტოს თვე ე ბი. სულ გა მო ი კი თხა 266 რეს პონ დენ ტი (იხ. დი აგ რა მა #1, დი-
აგ რა მა #2).



13 ფაქ ტე ბი და ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბი
მო ნი ტო რინ გმა გა მო ავ ლი ნა სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის, მათ შო რის გა ლის რა ი
ონ ში მცხოვ რე ბი, ძი რი თა დად ეთ ნი კუ რი ქარ თვე ლე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი ეკო ნო მი კუ რი, 
სა სურ სა თო, მათ შო რის სი ცოცხ ლი სა და ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხო ე ბის, ოჯა ხე
ბის მთლი ა ნო ბის, გა ნათ ლე ბის და სხვა ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა კი თხე ბის კუ თხით.  

აფხა ზეთ ში არ ჩევ ნე ბის გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლოს სა ზო გა დო ე ბა ზე

აფხა ზეთ ში სა არ ჩევ ნო პრო ცე სებს და მის შე დე გებს  სა ქარ თვე ლოს მთლი ან სა ზო
გა დო ე ბა ზე რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბის (52,6%) მო საზ რე ბით, „სა შუ ა ლო“ გავ
ლე ნა  ექ ნე ბა. თუმ ცა მო ნი ტო რინ გმა გა მოკ ვე თა საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის მო ახ
ლო ე ბის კვალ დაკ ვალ მო სახ ლე ო ბა ში და ძა ბუ ლო ბის ხა რის ხის ზრდის ტენ დენ ცი ა. 
საგ რძნობ ლად იმა ტა იმ რეს პონ დენ ტთა რიცხ ვმა, ვინც აღ ნიშ ნავ და, რომ აფხა ზეთ
ში არ ჩევ ნე ბის გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლოს სა ზო გა დო ე ბა ზე „მა ღა ლი არის“ ან „მა ღა ლი 
იქ ნე ბა“. თუ ივ ნის ში გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 2,6% თვლი და, რომ გავ ლე ნა „მა ღა
ლი ა“, აგ ვის ტო ში ამ მაჩ ვე ნე ბელ მა 17,14%ს მი აღ წია (იხ. დი აგ რა მა #3.)

ეს დას ტურ დე ბა თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბი თაც, რომ ლის დრო საც რეს პონ დენ ტებ
მა ხა ზი გა უს ვეს აფხა ზეთ ში მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის გავ ლე ნას იმ 
ადა მი ა ნებ ზე, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბულ ნი არი ან გა ლის რა ი ონ თან, ან რო მელ თა 
ოჯა ხე ბი გა ყო ფი ლია და „გამ ყო ფი ხა ზის“ ორი ვე ნა წილ ზე ცხოვ რობს  

«
„...ნე ბის მი ე რი პო ლი ტი კუ რი ცვლი ლე ბა ჩვენ ზეც, ქარ თულ მხა რე ზე აი სა ხე-
ბა. ... ძა ლი ა ნაც რომ გინ დო დეს, გვერდს ვერ აუვ ლი  (ა.გ., ქა ლი, 45 წლის, 
ზუგ დი დი); „გავ ლე ნა იმათ ეხე ბა, ვი საც გალ ში ჰყავს ნა ხე ვა რი ოჯა ხი, ვინც 
მიბ მუ ლია აფხა ზეთ თან..., ჩვენ ვგრძნობთ გავ ლე ნას. ნე ბის მი ე რი ცვლი ლე ბა 
ჩვენ ზე გა და დის“ (ნ. ბ., ქა ლი, 47 წ, იგპ, გან მუ ხუ რი).  

გა მო იკ ვე თა, რომ არ ჩევ ნე ბის მო ახ ლო ე ბის ფონ ზე გალ ში მცხოვ რებ ეთ ნი კურ ქარ
თვე ლებ ში მა ტუ ლობს ში ში და მძაფ რდე ბა საფ რთხის გან ცდა: 

«
„ზო გა დად არ ჩევ ნე ბის პე რი ოდ ში მა ტუ ლობს ში ში, სტრე სი... ყვე ლა ცდი ლობს, 
წი ნას წარ მო ი მა რა გოს საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი, მე დი კა მენ ტე ბი. ყვე ლა ზე მე ტად 
ამის ეში ნი ათ, საკ ვე ბის გა რე შე არ დარ ჩნენ და ეზი დე ბი ან პუ რის ფქვილს 
ტომ რე ბით, რომ პუ რი მა ინც ჰქონ დეთ“ (ე.კ., ქა ლი, 51 წ., ზუგ დი დი).
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კითხ ვა ზე, თუ რო მელ სფე რო ზე მო ახ დენს გავ ლე ნას აფხა ზეთ ში მიმ დი ნა რე არ ჩევ
ნე ბი, ყვე ლა ზე პრი ო რი ტე ტულ სა კითხ თა შო რის და სა ხელ და: 

«
„კონ ფლიქ ტის გა დაწყ ვე ტის პერ სპექ ტი ვე ბი“, „გა ლის რა ი ონ ში /ა ფხა ზე თის სხვა 
ნა წილ ში მცხოვ რე ბი ქარ თვე ლი მო ქა ლა ქე ე ბის ცხოვ რე ბის დო ნე და უსაფ-
რთხო ე ბა“ და „სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბის პრო ცე სი“ (იხ. დი აგ რა მა #4). 

   

ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი და არ ჩევ ნე ბი აფხა ზეთ ში

მო ნი ტო რინ გმა ცალ სა ხად გა მოკ ვე თა მჭიდ რო კავ ში რი 
კონ ფლიქ ტის ზო ნა ში მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კურ პრო ცე
სებ სა და ადა მი ა ნე ბის უფ ლებ რივ მდგო მა რე ო ბას შო რის. 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხ თა შო რის, რა საც აფხა
ზეთ ში მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბი ამ ძაფ რებს, 
გა მო კი თხულ თა აზ რით არის  „იზ რდე ბა ში ში უსაფ
რთხო ე ბის გა მო“ – 53,01%, „თავს იჩენს ფსი ქო ლო გი უ
რი პრობ ლე მე ბი (სტრე სი, დეპ რე სი ა)“ – 36,5%; „იზ რდე ბა 
მო ქა ლა ქე თა უკა ნო ნო და კა ვე ბე ბის რა ო დე ნო ბა“ 26,3%; 
ქალ თა მი მართ და /ან ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის 
ზრდა“ – 24,8%; „კრი მი ნა ლის ზრდა“ – 30%, იზ რდე ბა 
ალ კო ჰო ლიზ მის, ნარ კო მა ნი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი  30,4%. 

ენგურის გამშვები პუნქტი, ფოტო: AFP ფახულანის გამშვები პუნქტი. ფოტო: ფონდი 
„სოხუმი“

ორი სოფლის - ხურჩისა და ნაბაკევის 
გამყოფი მავთულხლართები, წყარო  
www.timer.ge



15 სა ინ ტე რე სო ა, რომ კითხ ვა ზე, ვის უსაფ რთხო ე ბას ემუქ რე ბა მე ტად საფ რთხე, რეს
პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბამ, კერ ძოდ კი 55%მა, „ქა ლე ბი“ აღ ნიშ ნეს (იხ. დი აგ რა მა 
#5).  

გა მო იკ ვე თა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მა ტე ბის ტენ დენ ცი აც. რთუ ლი სო ცი ა ლურ პო ლი
ტი კუ რი სი ტუ ა ცი ა, მუდ მი ვი და ძა ბუ ლო ბა და სტრე სი მა მა კა ცე ბის თვის ალ კო ჰო
ლი სა და მსუ ბუ ქი ნარ კო ტი კე ბის მოხ მა რე ბის  მაპ რო ვო ცი რე ბე ლი ა, რაც ქა ლე ბის 
მი მართ აგ რე სი ა ში ვლინ დე ბა  „მა მა კა ცე ბი სულ პლან ზე არი ან გა და სუ ლი. გა დაგ-
ვარ დნენ, ყვე ლას ეზო შია და აქე თაც გად მო აქვთ. გა მო თაყ ვა ნე ბუ ლე ბი და დი ან. 
ხში რია ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბა. ასე თი კა ცე ბი მე რე ქა ლებ ზე ძა ლა დო ბენ“ (რ.გ., ქა ლი, 
59 წ., გან მუ ხუ რი).

ფსი ქო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი (სტრე სი, დეპ რე სი ა) გან სა კუთ რე ბით მძი მედ აი სა ხე
ბა მუდ მი ვად ფსი ქო ლო გი ურ წნეხ ში მყოფ ქა ლებ ზე, რო მელ თაც უსაფ რთხო ე ბის 
და ბა ლი ხა რის ხის და მა თი სა ო ჯა ხო პა სუ ხის მგებ ლო ბის გაზ რდი ლი რო ლის გა მო 
მუდ მი ვად სტრეს ში უწევთ ცხოვ რე ბა. მა ტე რი ა ლუ რი სახ სრე ბის უქონ ლო ბისა და 
სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბი სად მი ნაკ ლე ბი ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა მო ისი ნი ხში რად 
მი მარ თა ვენ თვით მკურ ნა ლო ბას, რაც უფ რო მეტ საფ რთხეს უქ მნის მათ ჯან მრთე
ლო ბას   „ქა ლებს ყვე ლას ნევ რო ზი აქვს. ვინც იქ ცხოვ რობს. და მი ჯე რეთ, ზუს ტად 
გე უბ ნე ბით.  ჩე მი მა მი დაშ ვი ლი ქა ლი გად მო ვი და სა ში ნელ მდგო მა რე ო ბა ში, ყვე ლა-
ფე რი ტკი ო და, წა ვიყ ვა ნეთ ექიმ თან და ნევ რო ზი და უდ გი ნეს. მე რე ად გა და ის წამ-
ლე ბი  სხვებ საც წა უ ღო, ზუს ტად ჩემ ნა ი რად არი ან და იმა თაც მო უხ დე ბა თო“ (ე.ჯ., 
ქა ლი, 63 წ., ორ სან ტი ა).  „ყვე ლას [ქალს] ექიმ თან მის ვლის სა შუ ა ლე ბა არა აქვს და 
თვი თონ ინიშ ნა ვენ წამ ლებს“ ( ს.წ.,  კა ცი, 36 წ., ხურ ჩა). 

სოფელი ნაბაკევი, ფოტო: ფონდი „სოხუმი“
პირუტყვი, სოფელი ხურჩა (გამყოფ 
ხაზთან), ფოტო: ფონდი „სოხუმი“



16 არ ჩევ ნე ბის პე რი ოდ ში, ბო ლო სა მი თვის გან მავ ლო ბა ში, გა მო კი თხულ თა აზ რით, 
გა მო იკ ვე თა რამ დე ნი მე ყვე ლა ზე მწვა ვე  დარ ღვე ვა  ფსი ქო ლო გი უ რი/ ვერ ბა ლუ-
რი ძა ლა დო ბა (მა გა ლი თად, დამ ცი რე ბა, და ში ნე ბა და ა.შ) – 54,9%; გა და ად გი ლე ბის 
შეზ ღუდ ვა  66,1%; და კა ვე ბა/ და პა ტიმ რე ბა 27,4%.  

და ფიქ სირ და სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის საკ მა ოდ მა-
ღა ლი ხა რის ხი (გან სა კუთ რე ბით გა ლის რა ი ონ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის). სა მ 
ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მა თა გან გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბამ და ა სა ხე ლა: 
თა ვი სუ ფა ლი გა და ად გი ლე ბის უფ ლე ბის შეზ ღუდ ვა; სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის შეზ-
ღუდ ვა, თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნის უფ ლე ბა და სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შეზ ღუდ ვა 
(აღ ნიშ ნუ ლი დარ ღვე ვე ბი, რო გორც მა ღა ლი, შე ა ფა სა გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო
ბამ, კერ ძოდ კი 71%მა) (იხ. დი აგ რა მა #6). 

პო ლი ტი კურ უფ ლე ბებ ში, გა მო კი თხულ თა აზ რით, ერ თერ თი ყვე ლა ზე მტკივ ნე უ ლი 
სა კი თხია არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბა, რაც გა ლის მო სახ ლე ო ბის უდი დეს 
ნა წილს შეზ ღუ დუ ლი აქვს. დღეს დღე ო ბით, ხმის მი ცე მის უფ ლე ბა გალ ში მხო ლოდ 
954 ად გი ლობ რივს აქვს5, რაც  გა ლის ელექ ტო რა ტის მხო ლოდ 0,75%ს შე ად გენს. 
შე სა ბა მი სად, სა არ ჩევ ნო უფ ლე ბის შეზ ღუდ ვით, გა ლის ქარ თულ მო სახ ლე ო ბას 
წა ერ თვა უფ ლე ბა, არა მარ ტო გა მო ხა ტოს სა კუ თა რი ნე ბა აფხა ზე თის მო მა ვა ლი 
პო ლი ტი კუ რი კურ სის მი მართ, ასე ვე თვი თონ ისარ გებ ლოს პა სი უ რი სა არ ჩევ ნო 
უფ ლე ბით და არ ჩე უ ლი იყოს პარ ლა მენ ტში, პრე ზი დენ ტის პოს ტზე თუ ად გი ლობ
რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ში.  რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბამ, კერ ძოდ კი 
59,4%მა, კითხ ვა ზე, „უნ და ჰქონ დეს თუ არა გა ლის მო სახ ლე ო ბას არ ჩევ ნებ ში მო
ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბა“, და დე ბი თად უპა სუ ხა.

სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის შეზ ღუდ ვას თან და კავ ში რე ბულ გუ ლის წყრო მას  რეს პონ
დენ ტე ბი ინ დი ვი დუ ა ლურ ინ ტერ ვი უ ებ შიც აღ ნიშ ნა ვენ  „სა კუ თა რი სახ ლი ოფი ცი-
ა ლუ რად სა კუ თა რი არ არის. ამის უფ ლე ბაც წარ თმე უ ლი გვაქვს, ჩვე ნი სა კუთ რე ბა 
რომ ოფი ცი ა ლუ რად და ვი კა ნო ნოთ“ (თ.კ., ქა ლი, 66 წ., გა ლი).

გა მო იკ ვე თა ე.წ. „საზ ღვარ ზე“ მო ქა ლა ქე თა თვით ნე ბუ რი და კა ვე ბის სა ში ში ტენ-
დენ ცი ა. ეს ხშირ შემ თხვე ვა ში უკავ შირ დე ბა მო სახ ლე ო ბის მი ერ ე.წ. „საზ ღვარ თან“ 
ახ ლოს და კარ გუ ლი სა ქონ ლის მო ძი ე ბას, რაც აი ძუ ლებთ მათ, უა რი თქვან მსხვილ
ფე ხა რქო სა ნი პი რუტყ ვის ყო ლა ზე და ამით მათ ოჯახს უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა არ სე
ბო სა შუ ა ლე ბა აკ ლდე ბა  „მი ზეზს ეძე ბენ... ტყუ ი ლუბ რა ლოდ საზ ღვარ თან ახ ლოს 
თუ და გი ნა ხეს, შე უძ ლი ათ, შა რი მოგ დონ და და გი ჭი რონ, საზ ღვრის გა დას ვლის 
მცდე ლო ბა გქონ და ო. მა გა ლი თად, 20 ივ ლისს მოხ და ეს ფაქ ტი.  ბი ჭი  საზ ღვარ თან 

5 https://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/30253-de-faqto-prezidentis-archevnebze-yvelaze-meti-aqtivoba-
galis-raionshia.html



17 ეძებ და  სა ქო ნელს და და ი ჭი რეს, იპა რე ბო დიო და და ა კა ვეს. ეს ბი ჭი ამ ბობს, სა ბუ-
თი ა ნი ვარ, გა დას ვლა რომ მდო მე ბო და, გა და ვი დო დი ო. რა ტომ მი ჭერ თო, არა ვინ 
მო უს მი ნა. მე რე ვი ღა ცას და ა რე კი ნეს სო ხუ მი დან და გა მო უშ ვეს, ასე ხდე ბა სულ“ 
(ნ.ბ., ქა ლი, 67 წ., ხურ ჩა). 

წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში გა და ად გი ლე ბის უფ ლე ბის შეზ ღუდ ვა სა და გა და ად გი ლე
ბის შე სამ ჩნევ შემ ცი რე ბა ზე რეს პონ დენ ტთა 80.95% უთი თებს, რომ ლე ბიც არ სე ბულ 
პრობ ლე მას შემ დეგ ფაქ ტო რებს უკავ ში რე ბენ: პო ლი ტი კუ რი და ძა ბუ ლო ბა და კავ
ში რე ბუ ლი აფხა ზეთ ში საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ თან  79,3%; პი რა დი უსაფ რთხო ე
ბა/ და კა ვე ბის ში ში  42,5%; დო კუ მენ ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მა  58% და 
მხა რე ებს შო რის კონ ფლიქ ტი და ნდო ბის და ბა ლი ხა რის ხი  56,8%.  

მო ცე მულ სამ თვე ში გა და ად გი ლე ბის შეზ ღუდ ვით გა მოწ ვე ულ პრობ ლე მა თა ნუს
ხი დან რეს პონ დენ ტებ მა გა მოყ ვეს 4 ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი: „სა ყო ფა ცხოვ რე ბო 
პრო დუქ ტე ბის და მე დი კა მენ ტე ბის შე ძე ნის პრობ ლე მა“, „ე როვ ნუ ლი გა მოც დე ბის 
დროს აბი ტუ რი ენ ტე ბის თვის ქარ თულ ენა ზე გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბის შეზ
ღუდ ვა“, „ნა თე სა ვე ბის მო ნა ხუ ლე ბა/ტრა დი ცი უ ლი რი ტუ ა ლე ბი“ და „ხა რის ხი ა ნი სა
მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა“ (იხ . დი აგ რა მა #7).

გა და ად გი ლე ბის შეზ ღუდ ვით გა მოწ ვე ულ მა პრობ ლე მებ მა გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ
წვა ვით იჩი ნეს თა ვი 27 ივ ნისს სო ხუ მის ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გამ შვე ბი  პუნ ქტის 
გა უფ რთხი ლე ბე ლი და კეტ ვის შემ დგომ, რა მაც საფ რთხე შე უქ მნა უამ რა ვი ადა მი
ა ნის ჯან მრთე ლო ბას და სი ცოცხ ლეს, რო მელ თაც ჩა ე კე ტათ სა ვა ად მყო ფო ებ სა და 
კლი ნი კებ ში გა და უ დე ბე ლი ოპე რა ცი ე ბის და მკურ ნა ლო ბის გზა.  საფ რთხე შე ექ მნა 
გა ლე ლი აბი ტუ რი ენ ტე ბის გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბას, რომ ლებ საც იმ დრო ის თვის უკ ვე 
და ე წყოთ ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბი. მა თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი გამ შვებ პუნ ქტთან 
დი ლი დან სა ღა მომ დე ელო დე ბო და გა დას ვლის ნე ბარ თვას. ნა წი ლი გად მო ვი და „მე
საზ ღვრე ებ თან“ „ფუ ლა დი გა რი გე ბის“ შე დე გად.6 აბი ტუ რი ენ ტე ბის ნა წი ლი შე მოვ
ლი თი გზე ბით გა მო ი პა რა. იყო გახ მა უ რე ბუ ლი შემ თხვე ვა, რო დე საც აბი ტუ რი ენ ტი 
სე რი ო ზუ ლად და შავ და მავ თულ ხლარ თებ ზე და ქი რურ გი უ ლი ჩა რე ვა დას ჭირ და.7 
გამ შვე ბი პუნ ქტის და ხურ ვამ უამ რა ვი ოჯა ხი ფი ზი კუ რად გა ყო და საფ რთხე შე

6  „ენგურის ხიდზე გადაადგილება თანხის სანაცვლოდ თავისუფალია“, 01.07.19 https://www.livepress.ge/ka/
akhali-ambebi/article/29639-enguris-khidze-gadaadgileba-thankhis-sanacvlod-thavisufalia.html 

7 „გალელი აბიტურიენტი, რომელიც საოკუპაციო ხაზის გადმოკვეთისას დაშავდა, გამოცდაზე გავიდა“, 
LivePress, 02.07.19, https://www.livepress.ge/ka/akhali-ambebi/article/29673-galeli-abiturienti-romelic-saokupacio-
khazis-kvethisas-dashavda-gamocdaze-gavida.html



18 უქ მნა მათ პი რად უსაფ რთხო ე ბას და ოჯა ხის მთლი ა ნო ბას. და ფიქ სირ და უამ რა ვი 
შემ თხვე ვა, რო ცა ოჯა ხის წევ რე ბი გამ ყო ფი ხა ზის სხვა დას ხვა მხა რეს აღ მოჩ ნდნენ.  
გა და ად გი ლე ბის შეზ ღუდ ვამ საკ მა ოდ დი დი საფ რთხე შე უქ მნა უპატ რო ნოდ დარ ჩე
ნილ ხან დაზ მუ ლებს, რო მელ თაც არც შე მო სა ვა ლი და არც სხვა სა არ სე ბო წყა რო არ 
გა აჩ ნი ათ და რომ ლე ბიც და მო კი დე ბულ ნი არი ან შვი ლე ბის მი ერ მათ თვის ჩა ტა ნილ 
მე დი კა მენ ტებ სა და სურ სათ ზე. „მე იქა უ რო ბას თან მშობ ლე ბი მა კავ ში რებს, რად გან 
მშობ ლე ბი სო ფელ ში [გა ლის რა ი ონ ში] ცხოვ რო ბენ და მათ მო სა ნა ხუ ლებ ლად მი-
წევს გა დას ვლა. გზის გა და კეტ ვა ყვე ლა ასეთ ადა მი ანს სი ცოცხ ლის გაგ რძე ლე ბის 
სა შუ ა ლე ბას არ აძ ლევს. მშობ ლე ბი იქით არი ან და არ ვი ცი, საკ ვე ბი რამ დენ ხანს 
ეყო ფათ. ბოს ტან შიც არა ფე რია ისე თი, საჭ მე ლად რომ ეყოთ“ (ტ.ბ., ქა ლი, 34 წ., 
შამ გო ნა).

გა და ად გი ლე ბის პრობ ლე მა მნიშ
ვნე ლოვ ნად ამ ცი რებს ეკო ნო მი კურ 
უსაფ რთხო ე ბას. ენ გუ რის ხი დის გა
და კეტ ვა და გა და ად გი ლე ბის შეზ
ღუდ ვა, გან სა კუთ რე ბით მტკივ ნე უ
ლად აი სა ხა მო სახ ლე ო ბა ზე, რო მე
ლიც ჩარ თუ ლია სე ზო ნურ სა მუ შა ო
ებ ში ან /და გამ ყო ფი ხა ზის გას წვრივ 
ვაჭ რო ბით ირ ჩენს სა კუ თარ თავს და 
ოჯახს. პრობ ლე მა მძი მე ტვირ თად 
და აწ ვა ქა ლებს, გან სა კუთ რე ბით 
მას მე რე, რაც 2019 წლის ივ ლის ში 
გამ ყოფ ხაზ ზე გა და ად გი ლე ბა აეკ
რძა ლათ 18დან 60 წლამ დე ეთ ნი
კუ რად ქარ თველ მა მა კა ცებს 

„გა ლის ბა ზა რი აქე დან შე სუ ლი პრო დუქ ტე ბით მა რაგ დე ბა, ჩვე ნი სა წყა ლი ქა ლე-
ბი ხან ზურ გით, ხან ხე ლით ეზი დე ბი ან ამ ტვირთს. ჩემ გვერ დით ქა ლი ვაჭ რობს 
ზუგ დიდ ში, ბაზ რო ბის დღე ებ ში გალ ში გა და დის. ახალ გაზ რდა ქა ლია  და 70 წლის 
გე გო ნე ბა, ისეა წელ ში მოხ რი ლი“ (მ.თ., ქა ლი, 43 წ., ზუგ დი დი).

გა და ად გი ლე ბის შეზ ღუდ ვა ნე გა ტი უ რად აი სა ხე ბა სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა ზეც, 
რაც უზ ღუ დავს გა ლის მო სახ ლე ო ბას ხელ მი საწ ვდომ ფა სებ ში საკ ვე ბი პრო დუქ
ტე ბით მო მა რა გე ბის შე საძ ლებ ლო ბას და ისე დაც მძი მე სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კურ 
მდგო მა რე ო ბა ში მყოფთ, და მა ტე ბით ფი ნან სურ პრობ ლე მებს უქ მნის  „გა ლის რა ი-
ო ნის თვის სტრე სუ ლი მო მენ ტია გზე ბის ჩა კეტ ვა. ჩვენ კვი რა ში ორ ჯერ მა ინც გად-
მოვ დი ვართ ზუგ დიდ ში, სურ სა თის და აუ ცი ლე ბე ლი სა ყო ფა ცხოვ რე ბო ნივ თე ბის 
შე სა ძე ნად .რო დე საც ვერ გა დავ დი ვართ, მა შინ მაგ., პო მი დო რი ზუგ დიდ ში 2 ლა რი 
ღირს, გალ ში კი 4 ლა რად გვი წევს ყიდ ვა. რუ სე თი დან შე მო ტა ნი ლი საკ ვე ბიც ძა-
ლი ან ძვი რი ა. ყვე ლა პრო დუქ ტის გა და ტა ნა ქა ლებს უწევთ და ყვე ლა ფე რი ქა ლის 
მხრებ ზე გა და დის“ (ზ.წ., ქა ლი, 55 წ., გა ლი).

ხში რია გამ შვებ პუნ ქტზე ე.წ. „მე საზ ღვრე ებ თან“ კო მუ ნი კა ცი ის პრობ ლე მა და მა თი 
მხრი დან გა და ად გი ლე ბის თვით ნე ბუ რი, შერ ჩე ვი თი შეზ ღუდ ვა, მა ში ნაც კი, რო

ენგურის გამშვები პუნქტი - დომინიკ კ. ცაგარას 
არქივიდან



19 ცა მო სახ ლე ო ბა გა და ად გილ დე ბა სო ხუ მის ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ დად გე ნი ლი წე სის 
დაც ვით, ყვე ლა სა ჭი რო სა ბუ თის თან ხლე ბით. რეს პონ დენ ტთა მი ერ აღი ნიშ ნა, რომ 
მო ქა ლა ქე თა გა ტა რე ბის სა კითხს ე.წ. მე საზ ღვრე ე ბი თვით ნე ბუ რად წყვე ტენ. ხში
რია შემ თხვე ვა, რო ცა „მე საზ ღვრე თა“ ერ თი ჯგუ ფის მი ერ გაშ ვე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის 
სა ბუ თე ბი, დაბ რუ ნე ბი სას მე ო რე ჯგუ ფის თვის არ აღ მო ჩე ნი ლა მი სა ღე ბი, რაც იწ
ვევს „გამ შვებ პუნ ქტთან“ ადა მი ა ნე ბის დი დი ხნით ლო დინს ან მათ უკან დაბ რუ ნე
ბას. ამ პრობ ლე მა ზე მი უ თი თებს გა მო კი თხულ თა 28,2%. 

„...ი სე თი შემ თხვე ვე ბიც მო მის მე ნი ა, რო ცა დო კუ მენ ტე ბი წეს რიგ ში ჰქონ და, მაგ რამ 
რა ღაც გა მო უ ძებ ნეს და არ გა უშ ვეს. ეს ყვე ლა ფე რი ხში რად იმ ადა მი ა ნებ ზეა და მო-
კი დე ბუ ლი, ვინ დგას საზ ღვარ ზე, მოკ ლედ, უნ და, გა გიშ ვებს, უნ და რა ღა ცას მო გი-
ძებ ნის და შე უძ ლი ა, არ გა გიშ ვას. ეს ყვე ლამ იცის, ვინც გა და ად გილ დე ბა და სულ 
ში შის ქვეშ არი ან, რაც არ უნ და სა ბუ თე ბი ჰქონ დეთ“ (ი.ნ., ქა ლი, 46 წ., შამ გო ნა). 

გა და ად გი ლე ბის შეზ ღუდ ვა, და კა ვე ბა გან სა კუთ რე ბით მტკივ ნე უ ლია ქა ლე ბის თვის, 
რად გან, ერ თი მხრივ, მათ ხში რად უწევთ ბავ შვებ თან ერ თად გა და ად გი ლე ბა და, 
მე ო რე მხრივ, თუ ქალ მა ვერ მო ა ხერ ხა დრო უ ლად სა კუ თარ სახ ლში გა დას ვლა, მას 
და მა ტე ბი თი პრობ ლე მე ბი წარ მო ეშ ვე ბა  „კა ცი თუ და ა კა ვეს, დარ ჩე ბა სად მე და 
და ე ლო დე ბა. ქუ ჩა შიც რომ იცა დოს, რა უჭირს. ქა ლია სა ში ნელ დღე ში. კი არის იქ 
მო წეს რი გე ბუ ლი და სარ ჩე ნი ად გი ლი, თუ და გა კა ვეს, მაგ რამ რო გო რი ა, რომ და გა-
კა ვე ბენ და უნ და უცა დო,  არა ვინ იცის, რამ დე ნი ხა ნი. ბავ შვებ თან ერ თად თუ ხარ, 
სა ერ თოდ სა ში ნე ლე ბა“ (დ. ქ., კა ცი, 57 წ., გან მუ ხუ რი). 

მო სახ ლე ო ბის შე უ ფერ ხე ბელ გა და ად გი ლე ბას სხვა პრობ ლე მებ თან ერ თად ძა ლი ან 
არ თუ ლებს ის, რომ მა თი მტკი ცე ბით, სულ უფ რო და უფ რო რთულ დე ბა გა და ად გი-
ლე ბის თვის სა ჭი რო დო კუ მენ ტე ბის გა კე თე ბა - „სა ბუ თე ბი რომ მო ამ ზა დო, იმ დე ნი 
შრო მა სჭირ დე ბა, მარ ტი ვად არ იძ ლე ვი ან. შე იძ ლე ბა, სა ერ თოდ უა რი გითხ რან... 
არა ნა ი რი უფ ლე ბა ჩვენ არ გვაქვს. მე ორი წლის წინ გა ვა კე თე სა ბუ თე ბი. ტყვარ-
ჩელ შია ახ ლა ყვე ლა ფე რი და იქ ჩა ვე დით. რამ დე ნი მე ვი ყა ვით. მან ქა ნა ვი ქი რა ვეთ. 
მი ვე დით ად გილ ზე. იმ დე ნი ხალ ხი იყო, ვერც შე ვაღ წი ეთ. სრუ ლი ქა ო სი ა, ვე რა ვის-
გან ნორ მა ლურ პა სუხს ვერ მი ი ღებ... მთე ლი დღე ვი დე ქით რიგ ში. ვი ცა დეთ, ხუთ 
სა ათ ზე მუ შა ო ბა დამ თავ რდაო და ამ დენ ხალხს ძაღ ლი ვით კა რე ბი ცხვირ წინ მოგ-
ვი ხუ რეს“ (ე. ს., ქა ლი, 62 წ., იგპ, ქუ თა ი სი).



20 მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის მო ნი ტო რინ გი
მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის სა მი თვის მო ნი ტო რინ გი ცხად ყოფს, რომ მე დი ის გავ ლე ნა 
აფხა ზე თის ირ გვლივ პო ლი ტი კურ სი ტუ ა ცი ა ზე ძა ლი ან სუს ტია იმი ტომ, რომ ის, 
პრაქ ტი კუ ლად, არ ინ ტე რეს დე ბა აფხა ზე თის თე მით. ად გი ლი არ ჰქო ნია აგ რე სი ულ 
და და პი რის პი რე ბის ეს კა ლა ცი ის გა მომ წვევ მა სა ლებს. მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის შე და
რე ბით მე ტი ინ ტე რე სი გა მო იწ ვია ენ გუ რის ხიდ თან გამ შვე ბი პუნ ქტის გა და კეტ ვამ 
ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბის წინ, რაც სა კი თხის ნე იტ რა ლი ზე ბის შემ დეგ ისევ მი ნელ და. 
აფხა ზეთ ში მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კუ რი მოვ ლე ნე ბის მი მართ არ ჩევ ნე ბის მო ახ ლო ე ბის 
პა რა ლე ლუ რად შე სამ ჩნე ვი იყო თე მის შე და რე ბით გა აქ ტი უ რე ბა. 

არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე დრო უ ლი რე ა გი რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა
აფხა ზუ რი მხა რის მხრი დან ად მი ნის ტრა ცი ულ საზ ღვარ ზე არ სე ბუ ლი გამ შვე ბი პუნ-
ქტის და კეტ ვის პერ მა ნენ ტუ ლი საფ რთხე და გა და ად გი ლე ბის შეზ ღუდ ვა უკი დუ რე
სად ნე გა ტი უ რად აი სა ხე ბა ადა მი ან თა ყო ფა სა და ადა მი ა ნურ უსაფ რთხო ე ბა ზე. არ
სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა ამ ყო ფებს ადა მი ა ნებს უკი დუ რე სად მოწყ ვლად და სტრე სულ 
გა რე მო ში, საფ რთხეს უქ მნის მო სახ ლე ო ბის ფი ზი კურ, ეკო ნო მი კურ უსაფ რთხო ე
ბას, უხე შად ლა ხავს ადა მი ა ნის უნი ვერ სა ლურ უფ ლე ბებს და იწ ვევს ისე დაც მძი მე 
მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი მო სახ ლე ო ბის კი დევ უფ რო გა ღა რი ბე ბას, ფსი ქო ე მო ცი ურ 
სტრესს, უი მე დო ბას. შე სა ბა მი სად, ეს აღ რმა ვებს მო სახ ლე ო ბის უკ მა ყო ფი ლე ბას და 
აგ რე სი ას, რაც გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში ნე გა ტი უ რად აი სა ხე ბა კონ ფლიქ ტის 
მშვი დო ბი ან გა დაწყ ვე ტა ზე და ქარ თულ ა ფხა ზურ ურ თი ერ თო ბებ ზე, ნდო ბის აღ
დგე ნის სა კითხ ზე და ქმნის ფი ზი კუ რი და პი რის პი რე ბე ბის რე ა ლურ სა შიშ რო ე ბას.

ად რე უ ლი გაფ რთხი ლე ბის რე ა გი რე ბის სტრა ტე გი ე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი

სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს:

 პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ბერ კე ტე ბის გა მო ყე ნე ბის გზით, გას წი ონ ძა ლის
ხმე ვა, რომ უბიძ გონ აფხა ზე თის დე ფაქ ტო მთავ რო ბას, და იც ვან სა ერ თა შო რი სო 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თლის პრინ ცი პე ბი და არ და უშ ვან ეთ ნი კუ რად ქარ თვე ლი 
მო სახ ლე ო ბის, რო მე ლიც ცხოვ რობს და მოგ ზა უ რობს მათ მი ერ კონ ტრო ლი რე
ბად ტე რი ტო რი ა ზე, გა და ად გი ლე ბის შეზ ღუდ ვის გზით, ადა მი ა ნის ფუნ და მენ
ტუ რი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა; 

 გან ხორ ცი ელ დეს სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან ად მი ნის ტრა ცი ულ 
საზ ღვარ ზე გა და ად გი ლე ბის მკაც რი მო ნი ტო რინ გი და შე ფა სე ბა, ადა მი ა ნის უფ
ლე ბა თა ნორ მე ბის დაც ვის, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი და გენ დე რუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის გათ
ვა ლის წი ნე ბის სა გან ზე. ადა მი ა ნის უფ ლე ბის დარ ღვე ვის ყვე ლა გა მოვ ლე ნილ 
ფაქტს მი ე ცეს ფარ თო რე ზო ნან სი და ჩა ირ თოს ჟე ნე ვის დის კუ სი ე ბის დღის 
წეს რიგ ში.  

 გას წი ონ ძა ლის ხმე ვა აფხა ზურ მხა რეს თან შე თან ხმე ბის მი საღ წე ვად, რომ გამ
შვე ბი პუნ ქტის გა და კეტ ვა/ გა და ად გი ლე ბის შეზ ღუდ ვა მოხ დეს წი ნას წარ დად გე
ნილ ვა დებ ში და მო ქა ლა ქე ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით; 

 ინ ცი დენ ტე ბის პრე ვენ ცი ი სა და მათ ზე რე ა გი რე ბის მე ქა ნიზ მის მო ნა წი ლე ებ მა 



21 პარ ტნი ო რებ თან ერ თად (ომ ბუდ სმე ნი, შე სა ბა მი სი სახე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ
რე ბი, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, სა დამ კვირ ვებ ლო მი სი ა, ქარ თუ ლი და 
აფხა ზუ რი უფ ლე ბა დამ ცა ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი) მი აღ წი ონ შე თან ხმე ბას აფხა ზურ 
მხა რეს თან გა და ად გი ლე ბის თვის ერ თი ა ნი სტან დარ ტე ბისა და ნორ მე ბის და ნერ
გვის თა ო ბა ზე და მოხ დეს აღ სრუ ლე ბის მკაც რი კონ ტრო ლი, რა თა აღიკ ვე თოს 
გა და ად გი ლე ბი სას მო სახ ლე ო ბის თვით ნე ბუ რი/ შერ ჩე ვი თი შე ფერ ხე ბე ბის პრაქ
ტი კა.  

 სა ერ თა შო რი სო აქ ტო რე ბის ხელ შე წყო ბით, ჟე ნე ვის დის კუ სი ე ბი წა რი მარ თოს 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე და ადა მი ა ნურ უსაფ რთხო ე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ
გო მით და გას ცდეს უსაფ რთხო ე ბის მხო ლოდ ძა ლის არგა მო ყე ნე ბის პა რა დიგ მას 
და კონ ფლიქ ტის პო ლი ტი კურ ას პექ ტებს; 

 ქარ თულ და აფხა ზურ უფ ლე ბა დამ ცველ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბი
სას, პრი ო რი ტე ტი მი ა ნი ჭონ ისე თი მოქ მე დე ბე ბის და პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე
ლე ბას, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია ორი ვე მხა რეს კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი 
ადა მი ა ნე ბის  გაძ ლი ე რე ბა ზე და ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი რე ა ბი ლი ტა ცი ის კენ, გენ
დე რუ ლად სპე ცი ფი კუ რი უსაფ რთხო ე ბის ხა რის ხის შეს წავ ლის, მა თი უფ ლე ბე
ბის დაც ვი სა და მათ წი ნა შე მდგო მი პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტის ად ვო კა ტი რე
ბის კენ. 

სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებს:

სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბულ პო ლი ტი კურ სპექტრს, რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბას, ისე 
ოპო ზი ცი ურ პარ ტი ებს: გა მო ი ჩი ნონ მაქ სი მა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა პო ლი ტი კუ რი 
რი ტო რი კის თუ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის წარ მო ე ბი სას, რაც არ და ა ზი ა ნებს კონ ფლიქ
ტის ზო ნა სა და გამ ყოფ ხაზ ზე მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბის ისე დაც რთულ ყო ფას.

 ომ ბუდ სმე ნის აპა რა ტი (სა სურ ვე ლია აფხა ზურ მხა რე ზეც) იქ ნას ჩარ თუ ლი გამ
შვებ პუნ ქტზე გა და ად გი ლე ბის შეზ ღუდ ვით და კავ ში რე ბუ ლი ცალ კე უ ლი მო ქა
ლა ქე ე ბის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის ფაქ ტე ბის დოკუ მენ ტი რე ბის, შეს წავ ლის და 
მათ ზე რე ა გი რე ბის პრო ცეს ში.

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებს:

  მო ახ დი ნონ ძა ლის ხმე ვის კონ სო ლი დი რე ბა და მო უ წო დონ თა ვი ანთ პარ ტნი ორ 
ორ გა ნი ზა ცი ებს ად გი ლობ რივ, ეროვ ნულ და სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე, მი ი ღონ 
ყვე ლა ზო მა იმ სირ თუ ლე ე ბის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად, რა საც გა ნიც დის ად მი ნის
ტრა ცი უ ლი საზ ღვრის გას წვრივ მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბა და გა უ წი ონ ყვე ლა 
შე საძ ლო დახ მა რე ბა თუ მხარ და ჭე რა. 
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კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ 
ხაზ თან და დევ ნილ თა 
და სახ ლე ბებ ში 
ქალ თა მი მართ ოჯა ხუ რი 
ძა ლა დო ბის მას შტა ბე ბის 
და მას ზე რე ა გი რე ბის 
არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის 
ეფექ ტი ა ნო ბის
კვლე ვა

2019 წლის ოქ ტომ ბერ ნო ემ ბრის პე რი ოდ ში ფონ დი „სო ხუ მის“ მო ნი ტო რე ბის მი ერ 
გან ხორ ცი ელ და აფხა ზე თის გამ ყოფ ხაზ თან და დევ ნილ თა და სახ ლე ბებ ში ქალ თა 
მი მართ ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მო სახ ლე ო ბის აზ რის კვლე ვა. 

აღ ნიშ ნულ თე მა ზე მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა გა მო იწ ვია კვლე ვა ში 
მო ნა წი ლე რეს პონ დენ ტე ბის მხრი დან არა ერ თხელ და ფიქ სი რე ბულ მა შე ხე დუ ლე
ბამ, რომ აფხა ზეთ ში ან სა ქარ თვე ლოს კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე ნე ბის
მი ე რი პო ლი ტი კუ რი და ძა ბუ ლო ბა, რთუ ლი სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ფო
ნი პირ და პირ გავ ლე ნას ახ დენს ქა ლე ბის მდგო მა რე ო ბა ზე ოჯახ ში, რაც ხში რად 
ვლინ დე ბა მათ მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბულ ფი ზი კურ, ფსი ქო ლო გი ურ და სხვა ტი
პის ძა ლა დო ბა ში.      

მო ნი ტო რინ გის მთა ვარ მი ზანს წარ მო ად გენ და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ და 
დევ ნილ მო სახ ლე ო ბა ში ქალ თა მი მართ ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის სა კი თხის აქ ტუ ა ლო
ბის და მას შტა ბე ბის შეს წავ ლა; მო ნი ტო რინ გის სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში ძა ლა დო ბის 
მაპ რო ვო ცი რე ბე ლი მი ზე ზე ბის და ძა ლა დო ბის ყვე ლა ზე ხში რად გა მო ყე ნე ბუ ლი 
ფორ მე ბის გა მოვ ლე ნა; სა მიზ ნე ლო კა ცი ებ ში ძა ლა დო ბის გან დაც ვის არ სე ბულ სერ
ვი სებ ზე მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ამ  სერ ვი სე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო
მო ბის სა კი თხის შეს წავ ლა; და მო ნი ტო რინ გის შე დე გად მო პო ვე ბულ მო ნა ცე მებ ზე 
დაყ რდნო ბით ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის და მას ზე რე ა გი რე ბის ეფექ
ტი ა ნი სტრა ტე გი ე ბის და რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა.   

მე თო დო ლო გია - მო ნა ცე მე ბი შეგ როვ და რა ო დე ნობ რი ვი და თვი სებ რი ვი მე თო დის 
გა მო ყე ნე ბით, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ინ ტერ ვი უ ე ბის ჩა ტა რე ბის და ან კე ტე ბის შევ სე ბის 
გზით. მთლი ა ნო ბა ში გა მო ი კი თხა 208 ადა მი ა ნი, აქე დან 152 ქა ლი და 56 კა ცი. ან კე
ტი რე ბის მე თო დით გა მო ი კი თხა 120 ქა ლი და 50 მა მა კა ცი, ხო ლო ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
ინ ტერ ვიუ ჩა უ ტარ და 32 ქალს და 6 მა მა კაცს. ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბის ლო კა ცი
ე ბად  გა ნი საზ ღვრა ქუ თა ი სი, წყალ ტუ ბო, ხურ ჩა/ კო კი, ორ სან ტი ა, გან მუ ხუ რი, შამ
გო ნა, კა ხა თი (ზუგ დი დის მუ ნი ციპა ლი ტე ტი), და ფა ხუ ლა ნი/ წყო უ ში (წა ლენ ჯი ხის 



23 მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი). კვლე ვის შე დე გად გა მო კი თხულ თა 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 გა მო ი ყუ რე ბა: 

მო ნა წი ლე თა ასა კი (დი აგ რა მა #1):

მო ნა წი ლე თა სო ცი ა ლუ რი სტა ტუ სი

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე ობ და 94 დევ ნი ლი, 72 სა ქარ თვე ლოს კონ ტრო ლი რე ბად კონ
ფლიქ ტის „გამ ყოფ ხაზ თან“ მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნი და  გა ლის ტე რი ტო რი ა ზე დაბ რუ
ნე ბუ ლი 42 ადა მი ა ნი, რო მე ლიც სის ტე მა ტი უ რად გა და ად გილ დე ბა გამ ყო ფი ხა ზის 
გას წვრივ  (იხ. დი აგ რა მა #2).

 



24 ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის აქ ტუ ა ლო ბა და მას შტა ბე ბი

კვლე ვის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ ოჯახ ში ძა ლა დო ბა კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე
ბუ ლი და დევ ნი ლი მო სახ ლე ო ბის თვის, გან სა კუთ რე ბით კი კონ ფლიქ ტის გამ ყო ფი 
ხა ზის ორი ვე მხა რეს მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის თვის, კვლავ ძა ლი ან რთულ და ტა
ბუ და დე ბულ პრობ ლე მად რჩე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პრობ ლე მის სიმ წვა ვეს და 
აქ ტუ ა ლო ბას გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა, კერ ძოდ კი 85% აღი ა რებს და ძა ლა
დო ბის ფაქ ტე ბის ფარ თო მას შტა ბებ ზე სა უბ რობს, ძა ლა დო ბის რე ა ლუ რი სტა ტის
ტი კა ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტის ტი კის მიღ მა ა, პრობ ლე მა კი ოჯა ხის შიგ ნით იმა ლე ბა 
და ქა ლის პი რად და გა უმ ჟღავ ნე ბელ ტრა გე დი ად რჩე ბა.

ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ დგას გა ლის რა ი ონ ში მცხოვ რე ბი 
მო სახ ლე ო ბის თვის, კერ ძოდ მა თი უმ რავ ლე სო ბა  86,7% მი იჩ ნევს, რომ პრობ ლე მა 
„ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რი“ ან უბ რა ლოდ „აქ ტუ ა ლუ რი ა“. პრობ ლე მას „ძა ლი ან აქ ტუ ა
ლურს“ ან „აქ ტუ ა ლურს“ მი იჩ ნევს დევ ნი ლი მო სახ ლე ო ბის 90% და სა ქარ თვე ლოს 
მი ერ კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე, „გამ ყო ფი ხა ზის“ მიმ დე ბა რე სოფ ლებ ში 
მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის 83,4% (იხ. დი აგ რა მა #3). მათ გან, ვინც ოჯახ ში ძა ლა
დო ბას გავ რცე ლე ბულ პრობ ლე მად მი იჩ ნევს, უმე ტე სო ბა  96% ქა ლია და 82,8%  
კა ცი.  

დი აგ რა მა #3

  

პრობ ლე მის სიმ წვა ვე  დას ტურ დე ბა თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბი თაც, სა დაც  კონ
ფლიქ ტის „გამ ყო ფი ხა ზის“ მიმ დე ბა რე სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი რეს პონ დენ ტე ბის უმ
რავ ლე სო ბამ აღ ნიშ ნა, რომ ძა ლა დო ბა მა თი ყო ველ დღი უ რო ბის ნა წი ლი ა, რომ ლის 
გამ ჟღავ ნე ბა და სა კითხ ზე ხმა მაღ ლა სა უ ბა რი არ არის მი ღე ბუ ლი მათ რე ა ლო ბა ში. 
აღი ნიშ ნა, რომ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბი ისე დაც უუფ ლე ბო მდგო მა რე ო ბა ში 
მყოფ მო სახ ლე ო ბას, გან სა კუთ რე ბით ქა ლებს, კი დევ უფ რო უმ ძი მებს და გა უ საძ
ლისს უხ დის ყო ფას. 



25 «
„სა უ ბე დუ როდ, ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის მას შტა ბე ბი ვრცე ლი ა, რო ცა ძა ლა დო-
ბის მო საგ ვა რებ ლად მე სა მე მხა რეს ითხო ვენ, ესე ი გი იქ უკ ვე სრუ ლი კრი ზი-
სი ა. ქარ თვე ლი ქა ლი ბო ლო წუ თამ დე იტანს ყვე ლა ფერს და მხო ლოდ მა შინ 
უხ მობს სხვას და სახ მა რებ ლად, თუ ამის იქით მე ტი საშ ვე ლი და ხსნა არ არის“ 
(გ. დ., ქა ლი, 54 წლის, კო კი). 

«
„ხმა მაღ ლა რო მე ლი ქა ლი გეტყ ვის, ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ვა რო, სო ფელ ში - 
მით უმე ტეს, ამ თე მა ზე არა ვინ სა უბ რობს, მაგ რამ ყვე ლამ ყვე ლა ფე რი იცის, 
ხში რია ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბი, მაგ რამ ვინ ამო ი ღებს ხმას?! პი რი ქით, ყვე ლა 
მა ლავს, ქა ლიც და კა ციც“ (ხ. გ., ქა ლი, 61 წლის, შამ გო ნა). 

«
„თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმ ფაქტს, რომ ვცხოვ რობთ სრულ გა ნუ კი თხა ო ბა ში, 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბი გა ლის სოფ ლებ ში ძა ლი ან ხში რი ა, მა მა კა ცე ბი 
ისე დაც ცო ტა ნი არი ან, ვინც არი ან, ისი ნი დღე და ღა მე ლო თო ბენ და იწყე ბენ 
მე რე ცოლ ზე გი ნე ბას და სულ კონ ფლიქ ტე ბი ა“ (მ დ., ქა ლი, 58 წლის, გა ლი). 

კითხ ვა ზე, ყო ფი ლან თუ არა თა ვად რეს პონ დენ ტე ბი ან მა თი ნაც ნო ბე ბი ოჯა ხუ რი 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პლნი, 51,2% უარ ყო ფი თად პა სუ ხობს და მხო ლოდ 30% აცხა დებს, 
რომ ძა ლა დო ბის ფაქ ტებს ად გი ლი ჰქო ნია მა თი ან მა თი ნაც ნო ბე ბის ცხოვ რე ბა ში  
(იხ. დი აგ რა მა #4). აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბი კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებს ფაქტს, 
რომ სა ზო გა დო ე ბა, მათ შო რის თა ვად ქა ლე ბი არ არი ან მზად, ხმა მაღ ლა ისა უბ რონ 
აღ ნიშ ნულ პრობ ლე მა ზე და გან სა კუთ რე ბით ძა ლა დო ბის პი რად გა მოც დი ლე ბა ზე. 
ზო გა დად მიჩ ნე უ ლი ა, რომ სა ზო გა დო ე ბა ში, სა დაც მყა რა დაა ფეს ვგად გმუ ლი ტრა
დი ცი უ ლი და სტე რე ო ტი პუ ლი გენ დე რუ ლი რო ლე ბი და და ბა ლია სა ზო გა დო ე ბის 
ცნო ბი ე რე ბის დო ნე გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა კი თხებ ზე, ნაკ ლე ბად სა უბ რო ბენ 
ქალ თა ძა ლა დო ბა ზე. თუმ ცა თა ვად ფაქ ტი, რომ რეს პონ დენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის სიმ წვა ვეს აღი ა რებს და სა კუ თა რი სო ცი უ მის თვის 
აქ ტუ ა ლურ პრობ ლე მად თვლის, უკ ვე წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯია და ამ სო ცი ა ლუ რი 
ბო რო ტე ბის მი მართ სა ზო გა დო ე ბის შე უ რი გებ ლო ბის რე ა ლურ წი ნა პი რო ბას ქმნის.   

დი აგ რა მა #4



26 ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ფორ მე ბი და მი ზე ზე ბი

ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა უბ რი სას, კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი და დევ ნი ლი მო
სახ ლე ო ბა ხში რად უს ვამ და ხაზს მის გან მა პი რო ბე ბელ მი ზე ზებს და ხელ შემ წყობ 
ფაქ ტო რებს. გა მო კი თხულ თა დი დი ნა წი ლი მი ზე ზად ყო ველ დღი ურ სტრესს ასა ხე
ლებ და, რო მელ შიც უწევს გამ ყო ფი ზო ლის მიმ დე ბა რე სოფ ლებ ში მცხოვ რებ მო სახ
ლე ო ბას ყოფ ნა; „გამ შვე ბი პუნ ქტის“ ჩა კეტ ვაც  ოჯა ხებ ში და ძა ბუ ლო ბის ერ თერთ 
ფაქ ტო რად არის მიჩ ნე უ ლი. რეს პონ დენ ტებ მა ხა ზი გა უს ვეს გა და ად გი ლე ბას თან 
და კავ ში რე ბულ სირ თუ ლე ებს, რომ ლე ბიც, თა ვის მხრივ, წარ მო შო ბენ ეკო ნო მი კურ, 
ყო ფით, ფსი ქო ლო გი ურ პრობ ლე მებს, რაც უმე ტეს შემ თხვე ვა ში ქა ლის მხრებ ზე გა
და დის; მა მა კა ცე ბის მხრი დან ალ კო ჰო ლის და ნარ კო ტი კუ ლი ნივ თი ე რე ბე ბის ხში რი 
მოხ მა რე ბა ასე ვე და სა ხელ და ოჯა ხუ რი კონ ფლიქ ტის ერ თერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს 
მი ზე ზად.  

«
„კა ცი კაცს არ გავს და ქა ლი ქალს... ყვე ლა ფე რი და კარ გუ ლი ა, პა ტი ვის ცე მაც, 
სიყ ვა რუ ლიც, რო გორ იარ სე ბონ და რო გორ ამო ივ სონ კუ ჭი, ამა ზეა ხალ ხი გა-
და სუ ლი და ძა ლა დო ბის გა რე შე ამ ქვე ყა ნა ში ცხოვ რე ბა არ გა მო დის“ (თ. ი., 
ქა ლი, 64 წლის, გან მუ ხუ რი, გალ ში გა და დის). 

«
„ყველ გან არის ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბა, ენ გურს იქით კი ვი თა რე ბა კი დევ უფ რო 
რთუ ლი ა. ქა ლე ბის მდგო მა რე ო ბა ყო ველ დღე მძიმ დე ბა. ფი ზი კურ შრო მას არა-
ვინ ახ სე ნებს, კა ცის სა კე თე ბელ საც რომ ქა ლი აკე თებს, ეს ძა ლა დო ბა არაა?!  
ამა ზე ვის მოს თხო ვოს ქალ მა პა სუ ხი?“ (ი. პ., ქა ლი, 71 წლის, ფა ხუ ლა ნი, გალ-
ში გა და დის). 

«
„კონ ფლიქ ტისპი რა ზოლ ში მას შემ დეგ, რაც გამ შვე ბი პუნ ქტე ბი გა და კე ტეს, 
მთე ლი სო ფე ლი ჩაკ ვდა და მა მა კა ცე ბი თავს, ძი რი თა დად, და ლე ვით ირ თო ბენ. 
ძა ლი ან ხში რია ძა ლა დო ბა, ისე თი ხში რი, რომ  მიკ ვირს კი დეც, რამ გა ა გი ჟა ეს 
ხალ ხი... ოც და ა თი წე ლი რომ ხმა არ გა მო სუ ლა, ისეთ ოჯა ხებ ში ხდე ბა კონ-
ფლიქ ტი. სი ტუ ა ცი აა ისე თი, ადა მი ა ნებს, არც ქალს და არც კაცს, ნერ ვე ბი არ 
უვარ გათ“ (ქ. ე., 65 წლის, ქა ლი, ხურ ჩა).

«
„ნა ბა კევ ში ვცხოვ რობ, ძი რი თა დად, გა დავ დი ვარ -გად მოვ დი ვარ... ჩე მი ახ ლო-
ბე ლი კა ცი სულ სვამ და და  ცოლ მა რომ ვე რა ფე რი მო ი ფიქ რა, ღვი ნით სავ სე 
ბო ცა გა და უქ ცი ა. ისე თი ამ ბა ვი ატყ და ამა ზე, რე ზი ნის შლან გით უცე მია ცო-
ლი.  მთე ლი სო ფე ლი ამ ამ ბავს ყვე ბო და“ (მ.კ., ქა ლი, 56 წლის, ნა ბა კე ვი).    

«
„რა ღა ცით უნ და და კავ დნენ ახალ გაზ რდე ბი. პლან მა სა ერ თოდ რა დღე ში ჩა-
აგ დო ბავ შვე ბი! სოფ ლე ბი ამ მცე ნა რით გავ სე ბუ ლი ა. იმ პო ტენ ცი ას იწ ვევს, 
პირ ველ რიგ ში და ამის გა მო იქ მნე ბა ოჯახ ში კონ ფლიქ ტე ბი“ (ე. თ., 68 წლის,  
გა ლი).



27 კვლე ვის დროს შე ვე ცა დეთ, უფ რო დე ტა ლუ რად შეგ ვეს წავ ლა ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
ყვე ლა ზე ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი ფორ მე ბი, ძა ლა დო ბის შე საძ ლო მი ზე ზე ბი და 
შე დე გე ბი. ძა ლა დო ბის გა მომ წვევ სამ ყვე ლა ზე მთა ვარ მი ზე ზად გა მო კი თხულ თა 
უმ რავ ლე სო ბა მი იჩ ნევს „უ მუ შევ რო ბას და მა ტე რი ა ლურ პრობ ლე მებს ოჯა ხებ ში“ 
– 64,12%, ხო ლო „მენ ტა ლი ტე ტი, სტე რე ო ტი პე ბი და ოჯა ხებ ში ძა ლა დო ბის ჩვე უ
ლი პრაქ ტი კა“ და  „ალ კო ჰო ლიზ მი და ნარ კო მა ნი ა“ თა ნაბ რად გა ნა წილ და გა მო კი
თხულ თა 51,7% შო რის (დე ტა ლუ რად იხ. ცხრი ლი #1). 

თქვე ნი აზ რით, რა არის ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის ძი რი თა დი მი ზე ზი  
(გა მო ყა ვი 3 ყვე ლა ზე მთა ვა რი მი ზე ზი)

სულ
%

უმუ შევ რო ბა და მა ტე რი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი ოჯახ ში 64.12

ალ კო ჰო ლი/ ნარ კო მა ნია 51.76

მენ ტა ლი ტე ტი, ზო გი ერთ ოჯახ ში არ სე ბუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი და 
ტრა დი ცი ე ბი 51.76 

სა ზო გა დო ე ბის და ბა ლი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა სა კუ თარ უფ ლე ბებ სა 
და დაც ვის მე ქა ნიზ მებ ზე 44.12

ცუ დი სა ცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბი 32.94

ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბა 24.71

ნა თე სა ვე ბის, მე ზობ ლე ბის ჩა რე ვა ოჯა ხურ ცხოვ რე ბა ში 15.88

ნე ბის მი ე რი ფორ მის და ძა ბუ ლო ბა გამ ყოფ ხაზ თან 11.18

გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბი თაც დას ტურ დე ბა:

«
„ჩვე ნი ტრა დი ცი ე ბი ისე თი ა, ქა ლი მა მა კა ცის მო ნა ა, თუ ვინ მე ამის წი ნა აღ-
მდეგ წა ვი და ის აუ ცი ლებ ლად პა სუ ხად იღებს ცე მას. ვერ გა ი გო ჩვენ მა სა ზო-
გა დო ე ბამ, რომ ქა ლი არ არის მო ნა და ნივ თი. ეს არის მთა ვა რი მი ზე ზი“ (ლ. 
დ., ქა ლი, 37 წლის, ქუ თა ი სი). «
„მი ზე ზი ის არის, რომ სხვა ნა ი რად გა ვი ზარ დეთ, სხვა ნა ი რი აზ როვ ნე ბით მო-
ვე დით, მთე ლი ცხოვ რე ბა რომ ეს მის მა მა კაცს, შენ ხარ უფ რო სი და ქა ლი შე ნი 
მო ნა უნ და იყო სო, იმ ადა მი ა ნის ტვინს რა გარ დაქ მნის?! ერ თი თვე და ერ თი 
წე ლი რას ეყო ფა?! ინ ფორ მი რე ბა სჭირ დე ბა სა ზო გა დო ე ბას, სწო რი ინ ფორ მი-
რე ბა, რა საც არა ვინ აკე თებს“ (მ. გ., ქა ლი, 54 წლის, ქუ თა ი სი). «
„გალ ში რო ჩახ ვი დე, წი ნა სა უ კუ ნე ში გე გო ნე ბა თა ვი, არა ფე რი არ არის შეც-
ვლი ლი, არც კა ნო ნი იცის ხალ ხმა და არც ქა ლის უფ ლე ბე ბი. ყო ველ მე ო რე 
ოჯახ შია კონ ფლიქ ტი, მაგ რამ არა ვინ ამ ბობს, ძა ლა დო ბა ხდე ბა ო. მარ ტო ყვი-
რი ლით არ მთავ რდე ბა ყვე ლა ფე რი, ერ თი -ორ ჯერ ალ ბათ ყვე ლა ქა ლის თვის 
შე მო უ ლა წუ ნე ბი ათ.  მე ო რე დღეს, ვი თომ არა ფე რი“ (მ. ბ., ქა ლი, 62 წლის, 
ორ სან ტი ა, ცხოვ რობს გალ ში).



28 «
„უ მუ შევ რო ბა არის ყვე ლაფ რის სა თა ვე, თუ ელე მენ ტა რულ მო თხოვ ნებს ვერ 
და აკ მა ყო ფი ლებ ოჯახ ში, ბავ შვის თვის და მა ტე ბით კან ფეტს ვერ იყი დი,  რო-
გორ უნ და იყო კარგ ხა სი ათ ზე?! ერ თი პა ტა რა ნა პერ წკა ლი და კონ ფლიქ ტი 
იწყე ბა“ (ხ. ბ., კა ცი, 42 წლის, წყალ ტუ ბო, ასე ფიქ რობს და ახ ლო ე ბით 8 რეს-
პონ დენ ტი). 

ძა ლა დო ბის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბულ ფორ მად გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა და 
თა ნა ბა რი რა ო დე ნო ბით  ფი ზი კურს და ფსი ქო ლო გი ურს მი იჩ ნევს  35,9%, ეკო
ნი მი კურს  25,3% უს ვამს ხაზს. რაც შე ე ხე ბა სექ სუ ა ლურ ძა ლა დო ბას, მას ზე გა
მო კი თხულ თა მხო ლოდ 3%მა მი უ თი თა. ეს ნათ ლად წარ მო ა ჩენს, თუ რამ დე ნად 
ტა ბუ და დე ბუ ლია ძა ლა დო ბის აღ ნიშ ნულ ფორ მა ზე სა უ ბა რი და უხერ ხუ ლო ბას იწ
ვევს რეს პონ დენ ტებ ში. ეს გარ კვე ულ წი ლად უკავ შირ დე ბა პრობ ლე მის არა საკ მა რის 
აღი ა რე ბას და მის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის და ცნო ბი ე რე ბის და ბალ დო ნეს.  
გარ და ამი სა, სა ზო გა დო ე ბის იმ ადათ წე სებ საც, რომ ლე ბიც ქა ლი სა და მა მა კა ცის 
გან სხვა ვე ბულ ქცე ვას ად გე ნენ, აქ ტი ურ სა და აგ რე სი ულს კა ცის თვის, ხო ლო მე ო რე 
მხრივ  მორ ჩილს, მომ თმენს და დამ თმობს  ქა ლის თვის.  

«
„სა დაც ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბა ა, უნ და ჩათ ვა ლო, რომ იქ ყვე ლა ნა ი რი ძა ლა დო-
ბა გა მო ი ა რა ქალ მა, მათ შო რის სექ სუ ა ლუ რიც. მაგ რამ ხმა მაღ ლა მხო ლოდ 
ფი ზი კურ ძა ლა დო ბა ზე სა უბ რო ბენ. ეს ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის სტე რე ო ტი პე ბის 
ბრა ლი ა. ძა ლი ან ძნე ლია ამ წრის გარ ღვე ვა, ამას წლე ბი სჭირ დე ბა, რომ პრობ-
ლე მა აღი ა როს ჩვენ მა სა ზო გა დო ე ბამ“ (მ. გ., ქა ლი, 32 წლის,  ქუ თა ი სი). 

«
„ხმა მაღ ლა ვინ სა უბ რობს ძა ლა დო ბა ზე?! ფსი ქო ლო გი ურ ძა ლა დო ბა ზე შე იძ-
ლე ბა უფ რო ისა უბ რო, სექ სუ ლურ ძა ლა დო ბა ზე სა ერ თოდ ვინ ამო ი ღებს ხმას?  
ან რა აზ რი აქვს სა ერ თოდ ამ თე მა ზე სა უ ბარს? რა შე იც ვლე ბა? არა ფე რი... 
ისევ ჩემს ოჯახ ში მოხ დეს ეს ყვე ლა ფე რი, მირ ჩევ ნი ა, ვიდ რე ქვეყ ნის გა სარ ჩე-
ვად საქ მე გა ვი ხა დო. ასე თი აზ რი სა ვარ მე“ (მ. კ., ქა ლი, 38 წლის, ფა ხუ ლა ნი). 

სა ვა რა უ დოდ, ოჯახ ში ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე სა ჯა როდ სა უბ რის გან თა ვის შე კა
ვე ბა გან პი რო ბე ბუ ლია იმ ფაქ ტო რი თაც, რომ დღეს სა ზო გა დო ე ბის ნა წი ლი კვლავ 
ლო ი ა ლუ რია და შემ წყნა რე ბე ლი ქა ლის მი მართ ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის მი მართ და 
ზო გი ერთ რეს პონ დენ ტთან სა უბ რი სას გა მო იკ ვე თა კი დე ვაც, რომ მა თი ნა წი ლი მზა
და ა, გა ა მარ თლოს ქმა რი, ან ცდი ლობს, იპო ვოს მი ზე ზი,  თუ რა ტომ იმ სა ხუ რებს 
ქა ლი ძა ლა დო ბას. რეს პონ დენ ტე ბის ნა წი ლი ქალს მო უ წო დებს, გა გე ბით და მოთ მი
ნე ბით მო ე კი დოს ქმრის საქ ცი ელს და და უთ მოს მას ოჯა ხის შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით.  

«
„რა ქნან ამ მა მა კა ცებ მა, არა ფე რი სა მუ შაო არა აქვთ. ცო ლე ბი კი ითხო ვენ, 
სულ პრე ტენ ზი ე ბი აქვთ, ნას ვამ კაცს თუ ხუთ ჯერ და უ ძა ხებ უმაქ ნი სო  ო, ისიც 
გა გიჟ დე ბა და მე რე და არ ქმე ვენ ამას ძა ლა დო ბას... ქა ლებ საც თავ შე კა ვე ბა 
მარ თებთ“ (ვ. გ., ქა ლი, 53 წლის, ხურ ჩა - ანა ლო გი უ რი მო საზ რე ბა გა მოთ ქვა 
ხუთმა  ადა მი ან მა). 



29 «
„ძა ლი ან ხში რია ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბა, ეს ყვე ლა ოჯახ ში და ყვე ლა 
ცოლ -ქმარს შო რის ხდე ბა, მაგ რამ აქ მარ ტო მა მა კა ცე ბი არ არი ან დამ ნა შა ვე-
ე ბი, ქა ლე ბიც ხში რად ძა ლა დო ბენ ფსი ქო ლო გი უ რად, რო ცა ზედ მეტს ითხო ვენ 
მა მა კა ცე ბის გან, მე რე ისი ნიც პრობ ლე მას რომ ვერ აგ ვა რე ბენ, ფი ზი კუ რი ძა-
ლა დო ბით პა სუ ხო ბენ“ ( ვ. ფ., ქა ლი, 43 წლის,  ორ სან ტი ა). «
„გალ ში ვინც გა და დის, ყვე ლა და მე თან ხმე ბა, რომ იქა ურ სოფ ლებ ში ძა ლა დო-
ბა ყვა ვის, ყვე ლა ფორ მით, ყვე ლა ასა კის ოჯახ ში, მე რომ ქა ლი ვარ 67 წლის 
ასაკ ში, თქვენ გგო ნი ათ, არ ვყო ფილ ვარ ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი?! გა და მი ტა-
ნია და გა და მიყ ლა პია და ოჯა ხი შე ვი ნარ ჩუ ნე“ (დ. გ., ქა ლი, 71 წლის, ორ სან-
ტი ა, გა და დის გალ ში).«
„ა ხალ გაზ რდე ბი უკ ვე აღარ ით მე ნენ მე უღ ლის გან გი ნე ბა საც კი. ეს ერ თი 
მხრივ კარ გი ა, სა კუ თა რი უფ ლე ბა უნ და იცო დეს ყვე ლა ქალ მა, მაგ რამ  იმ დე ნი 
ოჯა ხი რომ ინ გრე ვა, გა ნა ეს მი სა ღე ბი ა? ცო ტა თუ არ მო ით მი ნე, ახ ლა  ყვე-
ლა ფერს ძა ლა დო ბა ჰქვია და მა შინ აღარ შეგ ვრჩე ბა ოჯა ხე ბი“ (ა.კ., ქა ლი, 49 
წლის, გან მუ ხუ რი).  

კითხ ვა ზე, თუ ვინ არის მეტ წი ლად ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ოჯახ ში, გა მო კი თხულ
თა 77% მი იჩ ნევს რომ  ცო ლი. 11,2% თვლის, რომ ხან დაზ მუ ლი ადა მი ა ნე ბი, 8%ის 
აზ რით  ბავ შვი, 3% უთი თებს  ქმა რი, და მხო ლოდ 0,6%  შშმ პი რი. სა გუ ლის ხმო ა, 
რომ გა მო კი თხულ თა 77% თვლის, რომ ძა ლა დო ბას ოჯახ ში ახორ ცი ე ლებს კა ცი. 
მეტ ნაკ ლე ბი თა ნა ფარ დო ბით გა ნა წილ და აზ რი ოჯა ხის სხვა წევ რებ ზე, მაგ, რძა ლი  
7%, დე დამ თი ლი, ცო ლი და დე და  იდენ ტუ რად  4,7% და მა მა 1,8%.  

ძა ლა დო ბის ფაქ ტებ ზე რე ა გი რე ბა

კვლე ვის ფარ გლებ ში შეს წავ ლილ იქ ნა სა კი თხი, თუ რამ დე ნად  უზი ა რე ბენ ადა მი ა
ნე ბი ვინ მეს ინ ფორ მა ცი ას მათ ზე ან მათ ნაც ნო ბებ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ძა ლა დო
ბის შე სა ხებ და ვის მი მარ თა ვენ დახ მა რე ბის თვის. 

გა მო იკ ვე თა, რომ რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბა, კერ ძოდ კი 48,2% არ სა უბ რობს 
ძა ლა დო ბის ფაქ ტებ ზე, თუმ ცა 40,6%მა აღ ნიშ ნა  კი. გა მო კი თხუ ლე ბი ძა ლა დო ბის 
ფაქ ტებ ზე მეტ წი ლად სა უბ რო ბენ ნა თე სა ვებ თან, მშობ ლებ თან ან ახ ლობ ლებ თან 
 16,5%, პო ლი ცი ას და სახ მა რებ ლად მი მარ თა  13,5%მა, არა სამ თავ რო ბო ორ გა
ნი ზა ცი ას   9,41%მა. გა მო კითხ ვამ ნათ ლად აჩ ვე ნა, რომ მო სახ ლე ობის ძა ლი ან 
მცი რე ნა წი ლი სა უბ რობს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გა მოც დი ლე ბა ზე და თუ სა უბ რო ბენ, 
უპი რა ტე სო ბას ისევ ვიწ რო და ახ ლო ბელ თა წრე ში სა უ ბარს ანი ჭე ბენ. 

გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა უბ რი სას აღ ნიშ ნავ და, რომ ძა
ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბი პო ლი ცი ას თან და კავ ში რე ბას თავს არი დე ბენ, რად გან 



30 ამას ყოვ ლად უსარ გებ ლოდ თვლი ან  „მქო ნია ოჯახ ში კონ ფლიქ ტიც, ძა ლა დო ბაც, 
მაგ რამ პო ლი ცი ის თვის არ მი მი მარ თავს, მშობ ლებს და ვუ ძა ხე და ისი ნი და მეხ მარ-
ნენ. ახ ლა ნორ მა ლუ რი სი ტუ ა ცია მაქვს. პო ლი ცია ვერ და გი ლა გებს ოჯახს და ვერც 
ქმარ თან ვერ შე გა რი გებს. რა აზ რი აქვს მა შინ პო ლი ცი ის გა მო ძა ხე ბას.“ - (ს. ჯ. 
ქა ლი 39 წლის. წყალ ტუ ბო).

ზო გი ერ თი თვლის, რომ პო ლი ცი ის გა მო ძა ხე ბა მის მდგო მა რე ო ბას კი დევ უფ რო 
გა არ თუ ლებს  „და სახ მა რებ ლად შე იძ ლე ბა მი მარ თო ახ ლო ბელს, მშო ბელს, და-
ნარ ჩენს - ნაკ ლე ბად.  პო ლი ცი ას თან ურ თი ერ თო ბა არა ვის სურს. შე იძ ლე ბა კი დევ 
უფ რო გამ წვავ დეს სი ტუ ა ცი ა. მო ძა ლა დე კი დევ უფ რო აგ რე სი უ ლი ხდე ბა და ისევ 
ქა ლი ვარ დე ბა ცუდ დღე ში“ (ს. ფ., ქა ლი, 52 წლის, ფა ხუ ლა ნი).

სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი მენ ტა ლი ტე ტი, სა დაც ძა ლა დო ბა ოჯა ხის ში და პრობ
ლე მაა და სირ ცხვი ლია მას ზე სა ჯა როდ სა უ ბა რი, ასე ვე და სა ხელ და მი ზე ზად იმი სა, 
თუ რა ტომ არ მი მარ თავს მსხვერ პლი პო ლი ცი ას და სახ მა რებ ლად  „მსხვერ პლი არ 
მი მარ თავს პო ლი ცი ას... მი ზე ზი მენ ტა ლო ბა და ტრა დი ცი უ ლი მიდ გო მე ბი ა. გან სა-
კუთ რებით რთუ ლია ქა ლის მდგო მა რე ო ბა ენ გურს იქით. გა ლის სოფ ლებ ში ხალ ხი 
ისე ცხოვ რობს, არა ნა ი რი ინ ფორ მა ცია არა აქვს. არა ვინ მათ ზე არ ზრუ ნავს. ძა ლა-
დო ბა ყვე ლა ოჯახ შია და თვი თონ ქა ლე ბი ცდი ლო ბენ ამის და ფარ ვას“ (ზ.ლ., ქა ლი, 
61 წლის, შამ გო ნა).

«
„პო ლი ცი ას თან ურ თი ერ თო ბა არა ვის სურს. სო ფელ ში რომ პო ლი ცია მო გად-
გე ბა, არ არის ლა მა ზი. ყვე ლა ერი დე ბა ასეთ ურ თი ერ თო ბას. პო ლი ცი ის გა-
მო ძა ხე ბამ დე, გა ცილ დი და შე ნი გზა იპო ვე, ასე უკე თე სი ა“ (რ. ყ., ქა ლი, 50 
წლის, ფა ხუ ლა ნი).

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა უბ რი სას გა მო იკ ვე თა, რომ მე სა მე პი რის ინი ცი ა ტი ვა, დახ მა რე
ბა გა უ წი ოს მსხვერპლს, თა ვად მსხვერ პლის მხრი დან ნე გა ტი უ რად აღიქ მე ბა, რაც 
აბ რკო ლებს ირ გვლივ მყოფთ სხვის ოჯახ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის შე სა ხებ პო ლი
ცი ის ინ ფორ მი რე ბას  „სო ფელ ში ერ თი შემ თხვე ვა მახ სოვს, გა სულ წელს მოხ და. 
მე ზო ბელ მა გა მო ი ძა ხა პო ლი ცი ა, ახ რჩობ და ცოლს და შე ე შინ და, რა მე არ მოხ დე სო. 
ახ ლა არც ერთ მე ზო ბელს არ ელა პა რა კე ბა ეს ქა ლი. ასე თე ბი ვართ ჩვენ. შე ნი საქ მე 
არ არი სო,  ასე გეტყ ვი ან“  (ზ. გ., ქა ლი, 61 წლის, ორ სან ტი ა).

ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ გა მო კი თხულ თა ნა წილ მა აღ ნიშ ნა ფსი ქო ლო გის რო ლი და 
მნიშ ვნე ლო ბა ოჯახ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მო საგ ვა რებ ლად, თუმ ცა ამა ვე 
დროს ხა ზი გა უს ვა, რომ სა ზო გა დო ე ბა და თა ვად ქა ლე ბი არ არი ან მზად,  სა კუ თარ 
პრობ ლე მებ ზე ესა უბ რონ ფსი ქო ლოგს  „ჩვენ თან ფონ დი „სო ხუ მის“ ფსი ქო ლო გი 
და დის და იუ რის ტიც... მე ძა ლი ან მჭირ დე ბო და იმ პე რი ოდ ში ფსი ქო ლო გი. რთუ ლი 
პე რი ო დი მქონ და ოჯახ ში და ჩე მი მდგო მა რე ო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ვი უმ ჯო ბე სე... 
მაგ რამ ფსი ქო ლოგს ვერ უხ სე ნებ ჩვენ თან ქა ლებს, რცხვე ნი ათ... ფსი ქო ლო გის და-
სახ მა რე ბე ლი რა მჭირ სო?!“ (მ. ბ., ქა ლი, 61 წლის, ხურ ჩა).  



31 ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა ნათ ლად უთი თებს სა ზო გა დო ე ბას თან მუ შა ო
ბის სა ჭი რო ე ბას, თა ვად ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის 
და ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რდის მი მარ თუ ლე ბით.  რა თქმა უნ და, ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პლი ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნი შე იძ ლე ბა გახ დეს, უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის თუ 
მა ღა ლი ცნო ბი ე რე ბის დო ნის მქო ნე, თუმ ცა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ზეა მეტ წი ლად და
მო კი დე ბუ ლი ის, თუ რამ დე ნად შე უძ ლია ადა მი ანს ძა ლა დო ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, 
მას ზე რე ა გი რე ბა და აღ მოფხ ვრა. სწო რედ ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბის გა მო ბევ რმა 
ქალ მა არ იცის, რომ არის ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი, ან თუ იცის, არ იცის, დაც ვის რა 
მე ქა ნიზ მე ბი არ სე ბობს და ვის შე უძ ლია მი მარ თოს დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად. კვლე ვის 
ფარ გლებ ში გა მო კი თხულ თა 60,5% აღ ნიშ ნავს, რომ სმე ნია სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ზე 
„ქალ თა მი მარ თ/ო ჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ კვე თის,  ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა დაც ვი
სა და დახ მა რე ბის შე სა ხებ“, მაგ რამ არ იც ნობს მის ში ნა არსს. კა ნო ნის არ სე ბო ბის 
შე სა ხებ სა ერ თოდ არ გა უ გია გა მო კი თხულ თა 24,7%ს. კა ნო ნის და მი სი ში ნა არ სის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას ფლობს მხო ლოდ 15,9%. 

ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ასე თი და ბა ლი დო ნე და სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ ინ
ფორ მა ცი ის არ ქო ნა ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის ზრდის ერ თერ თი რისკფაქ ტო რია და, 
ბუ ნებ რი ვი ა, ხელს უწყობს ქა ლე ბის პა სი უ რო ბას, წინ აღუდ გნენ მათ მი მართ გან
ხორ ცი ე ლე ბულ ძა ლა დო ბას.
  

დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბის და მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის
შე სა ხებ მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა

კვლე ვის დროს მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, გა მო კი თხულ თა მხო ლოდ 
32,4% ფლობს ინ ფორ მა ცი ას მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რის არ სე ბულ სერ ვი სებ ზე, ხო
ლო 66,5% უთი თებს, რომ იც ნობს მხო ლოდ ზო გი ერთ მათ განს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
რეს პონ დენ ტთა 60,6%ისთვის ცნო ბი ლია ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე სა ხებ. ეს აიხ სნე ბა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის მხრი დან აქ ტი უ რი მუ შა ო ბით და მო სახ ლე ო ბას თან პირ და პი რი და უშუ ა ლო 
კავ ში რით. სა ხელ მწი ფო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თავ შე საფ რე ბის შე
სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას ფლობს გა მო კი თხულ თა 44,7%, ხო ლო კრი ზი სუ ლი ცენ ტრე ბის 
შე სა ხებ 12,9%. ცხე ლი ხა ზის თა ო ბა ზე იცის გა მო კი თხულ თა 11,2%მა. ყვე ლა ზე 
ნაკ ლე ბად იც ნობს მო სახ ლე ო ბა მსხვერ პლის მხარ და ჭე რის მუ ნი ცი პა ლურ სერ ვი
სებს და პროგ რა მებს (3,5%) და სა ხელ მწი ფო იუ რი დი უ ლი სამ სა ხუ რის მხრი დან შე
თა ვა ზე ბულ მომ სა ხუ რე ბას (2.3%).   

ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბულ წყა როდ გა მო კი თხულ თა 61,8% ტე
ლე ვი ზი ას ასა ხე ლებს. 27% სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას სა ჯა რო ად გი ლებ ში 
გან თავ სე ბუ ლი გან ცხა დე ბე ბი დან ეც ნო ბა, ხო ლო 8,8% არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი
ზა ცი ებ თან შეხ ვედ რე ბის დროს იგებს. მხო ლოდ 3%მა აღ ნიშ ნა, რომ მსხვერ პლის 
მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბი დან 
გა ი გო. 

სა გუ ლის ხმო ა, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, ფლობს თუ არა მო სახ ლე ო ბა ინ ფორ მა ცი
ას მხარ და ჭე რის სერ ვი სე ბის შე სა ხებ, საკ მა ოდ დიდ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს ამ  



32 სერ ვი სე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბა. გა მო კი თხულ თა 78% თვლის, რომ არ სე ბუ ლი 
სერ ვი სე ბი არა საკ მა რი სად ხელ მი საწ ვდო მია მო სახ ლე ო ბის თვის, ხო ლო 17% მი იჩ
ნევს, რომ სა ერ თოდ არ არის ხელ მი საწ ვდო მი. მხო ლოდ 4% თვლის, რომ მათ მი
უწ ვდე ბათ ხე ლი სერ ვი სე ბი სად მი. აქ სა ინ ტე რე სოა პა სუ ხე ბის გა და ნა წი ლე ბა რეს
პონ დენ ტთა ად გილ მდე ბა რე ო ბის მი ხედ ვით. მა გა ლი თად, გალ ში ან გამ ყო ფი ხა ზის 
სი ახ ლო ვეს მდე ბა რე სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის თვის სერ ვი სე ბი სად მი 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის პრობ ლე მა გა ცი ლე ბით მწვა ვედ დგას, ვიდ რე სა ქარ თვე ლოს 
მი ერ კონ ტრო ლი რე ბად დიდ ქა ლა ქებ ში მცხოვ რებ თათ ვის (იხ. დი აგ რა მა #5).   

დი აგ რა მა#5

აღ ნიშ ნუ ლი დას ტურ დე ბა თვი სებ რი ვი მო ნა ცე მე ბი თაც:

«
„ხელ მი საწ ვდო მი შე იძ ლე ბა იყოს თბი ლის ში, ქუ თა ის ში, ზუგ დიდ ში მცხოვ რე ბი 
ქა ლის თვის. სოფ ლებ ში აბა რა სა კი თხა ვი ა, რაც უფ რო პე რი ფე რი ებ ში მი დი-
ხარ, მით მე ტია სტე რე ო ტი პე ბი, არ უნ დათ არაფ რის გა გო ნე ბა, აბა რო გორ 
წარ მო გიდ გე ნი ათ, რო მე ლი ქა ლი ად გე ბა ფა ხუ ლა ნი დან და ზუგ დიდ ში ივ ლის 
ფსი ქო ლოგ თან, ან სხვა სერ ვი სე ბის მი სა ღე ბად? წარ მო უდ გე ნე ლი ა...“ (ს. ფ., 
ქა ლი, 65 წლის, ფა ხუ ლა ნი).

«
„სოფ ლად მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის თვის მარ თლაც ნაკ ლე ბია ხელ მი საწ ვდო-
მო ბა და იძუ ლე ბუ ლნი არი ან, მო ით მი ნონ ეს მდგო მა რე ო ბა. მათ არ აქვთ არც 
შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცია და არც გამ ბე და ო ბა, ხმა აი მაღ ლონ“ (ს. კ., ქა ლი, 49 
წლის, ხურ ჩა).



33 «
„მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბი ხელ მი საწ ვდო მია უფ რო ქა ლა ქად მცხოვ რე ბი მო-
სახ ლე ო ბის თვის, რად გან ხში რად სო ფელ ში ინ ტერ ნეტ ზეც არ მი უწ ვდე ბათ ხე-
ლი, არც სხვა ღო ნის ძი ე ბე ბი ტარ დე ბა, რაც მათ ინ ფორ მი რე ბას მო ახ დენს“ (მ. 
ვ., ქა ლი, 32 წლის, გან მუ ხუ რი). 

კითხ ვა ზე, თუ რო მელ 3 ძი რი თად მი ზეზს და ა სა ხე ლებ დნენ, რაც აფერ ხებს მხარ
და ჭე რის სერ ვი სე ბი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბას, ყვე ლა ზე ხში რად ხა ზი გა ეს ვა უნ
დობ ლო ბას  42,4%.  41,2%ს მი აჩ ნი ა, რომ არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბი არ გა მო ხა ტავს 
მსხვერ პლის სა ჭი რო ე ბებს, ხო ლო 40% თვლის, რომ ინ ფორ მა ცი ის არარ სე ბო ბა უშ
ლის ხელს მსხვერ პლს/სა ვა რა უ დო მსხვერპლს, მი მარ თოს შე სა ბა მის მომ სა ხუ რე ბას. 
ტე რი ტო რი უ ლი სი შო რე (37,6%) და ფი ნან სუ რი სახ სრე ბის არარ სე ბო ბა, რო გორც 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი ზე ზი, და სა ხელ და 29,5%ის მი ერ.

«
„მე ვი ცი, რომ არ სე ბობს თავ შე სა ფა რი, მაგ რამ ეს არა ფერს მე უბ ნე ბა. არ ვი-
ცი, რო გორ უნ და მოხ ვდეს იქ მსხვერ პლი, მაქ სი მუმ რამ დე ნი ხა ნი შე უძ ლია იქ 
ცხოვ რე ბა. ან  შვი ლე ბის უსაფ რთხო ე ბა ზე ვინ ზრუ ნავს ამ დროს. ეს დე ტა ლე-
ბი თუ არ იცის ქალ მა, ის ვერ გა რის კავს და ვერ მი ი ღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას. 
ეს უნ და ვი ცო დეთ, ეს აუ ცი ლე ბე ლია თუნ დაც იმი სათ ვის, რომ ვინ მეს დახ მა-
რე ბა შეს თა ვა ზო“ (ლ. ს., ქა ლი, 47 წლის, ორ სან ტი ა).

«
„ძა ლი ან კარ გი იქ ნე ბა, რომ არ სე ბობ დეს სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბი, სა დაც 
დე ტა ლუ რად იქ ნე ბა გა წე რი ლი ყვე ლა სერ ვი სი. მე, მა გა ლი თად, არ ვი ცო დი, 
იუ რი დი უ ლი დახ მა რე ბის ბი უ რო ძა ლა დო ბის მსხვერ პლსაც თუ ემ სა ხუ რე ბო-
და. ხომ შე იძ ლე ბა ეს ინ ფორ მა ცი ე ბი ერ თად იყოს თავ მოყ რი ლი,  უფ რო მე ტი 
გან მარ ტე ბე ბი არ სე ბობ დეს“ (მ. ბ., ქა ლი, 37 წლის, ფა ხუ ლა ნი).

გა მო კი თხულ თა ნა წილ მა მი უ თი თა, რომ მხარ და ჭე რის არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის შე
სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის არა საკ მა რი სი გავ რცე ლე ბა, გან სა კუთ რე ბით მუ ნი ცი პა ლუ რი 
სერ ვი სე ბის შე სა ხებ, გარ კვე ულ წი ლად გან პი რო ბე ბუ ლია იმი თაც, რომ ისი ნი ვერ 
უზ რუნ ველ ყო ფენ სერ ვი სით სარ გებ ლო ბის მსურ ველ თა დაკ მა ყო ფი ლე ბას და გან
გებ არ ავ რცე ლე ბენ ინ ფორ მა ცი ას მის შე სა ხებ  „ზოგ ჯერ მგო ნი ა, რომ არც უნ დათ 
ეს ინ ფორ მა ცია ყვე ლამ იცო დეს. მა გა ლი თად, მე რი ას რომ დახ მა რე ბის პროგ რა მა 
აქვს, ეს რომ ბევ რმა გა ი გოს, ბევ რი მო ი თხოვს დახ მა რე ბას და ეს  არ აწყობთ.  ცო-
ტა გა ი გებს, ცო ტა მო ი თხოვს და იმ ცო ტას და ეხ მა რე ბი ან“ (ზ. ლ., კა ცი, 44 წლის, 
ორ სან ტი ა). 

კითხ ვა ზე, თუ რა უნ და გა უმ ჯო ბეს დეს და რო მე ლია ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სერ
ვი სი, გა მო კი თხულ თა უმ რავ ლე სო ბამ ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად ხა ზი გა უს ვა მო სახ ლე ო
ბის უფ რო მე ტი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის სა ჭი რო ე ბას  მხარ და ჭე რის არ სე ბულ სერ ვი
სებ ზე  44,7% და სპე ცი ა ლუ რი ფსი ქო ლო გი უ რი და სა რე ა ბი ლი ტა ციო პროგ რა მე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას, რო გორც მსხვერ პლთათ ვის, ასე ვე მო ძა ლა დე ე ბის თვის  41,18%. 
მუ შა ო ბა სტე რე ო ტი პე ბის მსხვრე ვა ზე და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის გაზ რდა
ზე, სერ ვი სე ბის ტე რი ტო რი უ ლი და ფარ ვის არე ა ლის გაზ რდა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის 



34 რო ლის გაძ ლი ე რე ბა, ასე ვე იყო ხაზ გას მუ ლი, რო გორც პრი ო რი ტე ტუ ლი სა კი თხე ბი 
(იხ. ცხრი ლი #2). 

ცხრი ლი #2

მხარ და ჭე რის რო მე ლი სერ ვი სია ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი %

მო სახ ლე ო ბის მე ტი ინ ფორ მი რე ბა არ სე ბულ სერ ვი სებ ზე მსხვერ პლთა 
მომ სა ხუ რე ბის კუ თხით (სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცლე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი 
თავ შეყ რის ად გი ლებ ში, სკო ლებ ში, სა ტე ლე ვი ზიო და რა დი ორ გო ლე ბი, 
გან ცხა დე ბე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ ში, შეხ ვედ რე ბი და სხვა)   

44.7

სპე ცი ა ლუ რი ფსი ქო ლო გი უ რი და სა რე ა ბი ლი ტა ციო პროგ რა მე ბი 
მსხვერ პლის თვის და მუ შა ო ბა მო ძა ლა დეს თან 41,18

მუ შა ო ბა სა ზო გა დო ე ბას თან ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი ქა ლის მი მართ 
და მო კი დე ბუ ლე ბის შე საც ვლე ლად (სტე რე ო ტი პე ბი სა და სტიგ მე ბის 
მსხვრე ვა)

31,18

გა ი ზარ დოს იმ და წე სე ბუ ლე ბე ბის რიცხ ვი, რომ ლე ბიც ახორ ცი ე ლე ბენ 
მხარ და ჭე რას და მომ სა ხუ რე ბას რა ი ო ნე ბის მი ხედ ვით 24,12

გაძ ლი ერ დეს მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის რო ლი ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის წი ნა აღ
მდეგ ბრძო ლის საქ მე ში 22,35

და ი ნერ გოს „ქალ თა და გო გო ნა თა (მსხვერ პლთა და პო ტენ ცი ურ მსხვერ
პლთა, გან სა კუთ რე ბით გამ ყოფ ხაზ თან მცხოვ რებ თა) სა ჭი რო ე ბე ბის 
შე ფა სე ბის “ სა ვალ დე ბუ ლო პრაქ ტი კა

22,76

ძა ლა დო ბის რის კფა ტო რე ბის შემ ცვე ლი ძა ლა დობ რი ვი ქცე ვე ბის მი ზე
ზე ბის უფ რო ღრმად შეს წავ ლა 17,06



35 ძა ლა დო ბის შე დე გე ბი მსხვერ პლზე

კვლე ვის შე დე გად ნათ ლად გა მო იკ ვე თა, თუ რამ დე ნად დი დი გავ ლე ნა აქვს ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბას მსხვერ პლის ფსი ქო სო ცი ა ლურ მდგო მა რე ო ბა ზე, რაც ხში რად ვლინ დე ბა 
ქა ლის ფსი ქო ლო გი უ რი ჯან მრთე ლო ბის გა უ ა რე სე ბა ში, ასე ვე არ ცთუ იშ ვი ა თად ფა
ტა ლუ რა დაც სრულ დე ბა. გა მო კი თხულ თა ნა წილ მა აღ ნიშ ნა, რომ  მათ ირ გვლივ ბევ
რი ფაქ ტი ა, რო ცა ოჯახ ში კონ ფლიქ ტე ბის და ძა ლა დო ბის შე დე გად ად გი ლი ჰქონ და 
პარ ტნი ო რის მხრი დან ქა ლის მკვლე ლო ბას ან ისე თი შემ თხვე ვე ბი, რო ცა დათ რგუ ნუ
ლი და სტრეს ში ჩა ვარ დნი ლი ქა ლე ბი მი მარ თა ვენ თვით მკვლე ლო ბას.  ამას მოწ მობს 
სო ფელ შამ გო ნა ში მომ ხდა რი საკ მა ოდ გახ მა უ რე ბუ ლი შემ თხვე ვა, რო დე საც  32 წლის 
ქალ მა, სა მი შვი ლის დე დამ, სი ცოცხ ლე თვით მკვლე ლო ბით და ას რუ ლა.8 ახ ლობ ლე
ბის მი ერ გავ რცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, ქა ლი ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლი 
იყო, მე უღ ლე სის ტე მა ტუ რად სცემ და. თუმ ცა არც ძა ლა დო ბის მსხვერპლს და არც 
ოჯა ხის წევ რებს პო ლი ცი ის თვის ამის შე სა ხებ არ მი უ მარ თავთ, რაც კი დევ ერ თხელ 
მი უ თი თებს, რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ძა ლა დო ბის მხი ლე ბა და მსხვერ პლის დახ მა
რე ბა  „ძა ლა დო ბა და კონ ფლიქ ტი შე იძ ლე ბა ფა ტა ლუ რად დამ თავ რდეს და ოჯახ ში 
უა რე სი ტრა გე დია დატ რი ალ დეს, ბავ შვე ბი დე დის და მა მის გა რე შე დარ ჩნენ. ეს სე-
რი ო ზუ ლი საფ რთხე ა. ასე თი ფაქ ტი ბევ რი გვაქვს. ამ სა კითხს სა ხელ მწი ფოს მხრი დან 
უფ რო სე რი ო ზუ ლი მი ხედ ვა უნ და“ (ფ. გ., ქა ლი, 57 წლის, ორ სან ტი ა). 
რეს პონ დენ ტთა თქმით, ძა ლა დო ბის შე დე გად უა რეს დე ბა მსხვერ პლის ფსი ქო ლო
გი უ რი მდგო მა რე ო ბა, რაც მის ჯან მრთე ლო ბა ზე აი სა ხე ბა და შრო მი სუ ნა რი ა ნო ბის 
დაქ ვე ი თე ბას იწ ვევს. მსხვერპლს აღარ აქვს ინი ცი ა ტი ვა, მუდ მი ვად და მო კი დე ბუ ლია 
სხვა ზე, უმე ტეს დროს სახ ლში ატა რებს და ნაკ ლებ სო ცი ა ლურ კონ ტაქტს ამ ყა რებს:

«
„ძა ლა დო ბა ზე რე ა გი რე ბის არარ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში ჩვენ მი ვი ღებთ ჯან-
მრთე ლო ბა და კარ გულ, ფსი ქი კუ რად გა უ წო ნას წო რე ბელ ქა ლებს, რომ ლე ბიც 
ვერ რე ა ლიზ დე ბი ან, თა ვი ანთ შე საძ ლებ ლო ბებს ვერ გა მო ი ყე ნე ბენ, ამი ტომ 
ყვე ლა ფე რი, მათ შო რის დე მოკ რა ტი აც, იქ ნე ბა კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ“ (ფ. დ., 
ქა ლი, 58 წლის, ფა ხუ ლა ნი). 

ძა ლა დო ბის დროს ით რგუ ნე ბა ადა მი ა ნის ნე ბა, შე ლა ხუ ლია მი სი ხელ შე უ ხებ ლო ბა, 
ღირ სე ბა და თა ვი სუფ ლე ბა, ერ თად ან ცალ ცალ კე გა მო ხა ტუ ლი ყვე ლა ეს შე დე გი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სის გაფ ლან გვაა და ამუხ რუ ჭებს სა ზო გა დო ებ
რივ და, ზო გა დად, ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბას:

«
 „ცხად ზე ცხა დი ა, თუ ჩვენ ქა ლე ბი და ვა მო ნეთ, თუ ჩვენ ქა ლე ბი ძა ლა დო ბის 
ობი ექ ტად ვაქ ცი ეთ, ვერ და ვი ცა ვით, ეს იმას ნიშ ნავს, რომ ჩვენ ვერ მო ვა-
ხერ ხებთ სრულ ფა სო ვა ნი სა ხელ მწი ფოს შექ მნას, რაც არ უნ და ვე ცა დოთ, არ 
გა მოგ ვი ვა. და მო ნე ბუ ლი და უფ ლე ბა აყ რი ლი ქა ლე ბის სიმ რავ ლე სა ზო გა დო-
ე ბა ში იმას ნიშ ნავს, რომ ჩვენ სა ერ თოდ არ გვექ ნე ბა მო მა ვა ლი“ (ც. პ., ქა ლი, 
43 წლის, შამ გო ნა). 

8  ახალი თაობა, 29 დეკემბერი, „ეკა მიქავას თვითმკვლელობის საქმეზე მისი მეუღლე ბაკურ 
სორდია დააკავეს“, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია
https://akhalitaoba.ge/2019/12/eka-miqavas-thvithmkvlelobis-saqmeze-misi-meughle-bakur-sordia-
daakaves/
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აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვა ცხად ყოფს, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გა მო კი თხულ თა უმ
რავ ლე სო ბა აღი ა რებს ძა ლა დო ბის ფარ თო  მას შტა ბებს სა კუ თარ სო ცი უმ ში, მას ზე 
სა უ ბა რი და ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბის მხი ლე ბა მი ღე ბუ ლი არ არის. ჯერ კი დევ ბევ
რის თვის ოჯახ ში ძა ლა დო ბა და ხუ რუ ლი და ტა ბუ და დე ბუ ლი თე მა ა, რომ ლის შე სა
ხებ ოჯა ხის ვიწ რო წრის გა რეთ სა უ ბარს არ მი ე სალ მე ბი ან. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე
ლო ვა ნია კვლე ვის სა მიზ ნე თი თო ე ულ თემ ში და გან სა კუთ რე ბით გალ ში მცხოვ რებ 
და კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ თან მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბას თან ცნო ბი ე რე ბის ამაღ
ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის უფ რო აქ ტი უ რად გან ხორ ცი ე ლე ბა.  აუ ცი ლე ბე ლია ოჯახ ში 
ძა ლა დო ბის პრობ ლე მის ირ გვლივ აქ ტი უ რი და ღია სა უბ რე ბის და წყე ბის წა ხა ლი სე
ბა და ძა ლა დო ბის მიმ ღებ ლო ბის კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ და ყე ნე ბა.  

აუ ცი ლე ბე ლია ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის კამ პა ნი ე ბის აქ ტი უ რად ჩა ტა რე ბა 
ცნო ბი ლი სა ხე ე ბის, თვით მმარ თვე ლო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის, სკო ლის დი რექ-
ტო რე ბის, მას წავ ლებ ლე ბის, თემ ში პა ტივ ცე მუ ლი ადა მი ა ნე ბის მო ნა წი ლე ო-
ბით, რომ ლებ მაც კრი ტი კუ ლი აზ რი უნ და და ა ფიქ სი რონ სა ზო გა დო ე ბა ში დამ-
კვიდ რე ბუ ლი ნორ მე ბი სა და სტე რე ო ტი პე ბის შე სა ხებ, დაგ მონ ოჯახ ში ძა ლა-
დო ბა და პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი წა ა ხა ლი სონ;

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ხე ლი სუფ ლე ბამ შე ი მუ შა ვოს ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის 
სტრა ტე გი ა, გან სა კუთ რე ბით კონ ფლიქ ტის გამ ყოფ ზოლ თან მცხოვ რე ბი მო-
სახ ლე ო ბის თვის, მათ შო რის მშობ ლე ბის, მას წავ ლებ ლე ბი სა და სა მარ თალ დამ-
ცა ვი ორ გა ნო ე ბი სათ ვის;

კვლე ვი სას ნათ ლად გა მო იკ ვე თა, რომ ოჯახ ში ძა ლა დო ბის გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი 
ურ თი ერ თკავ შირ შია ერ თმა ნეთ თან. არას ტა ბი ლუ რი და არაპ როგ ნო ზი რე ბა დი გა რე
მო, გა და ად გი ლე ბის ხში რი შეზ ღუდ ვა ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს ენ გუ რის ორი ვე 
მხა რეს გამ ყოფ ზოლ თან მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბის ყო ველ დღი ურ ყო ფა ზე და საფ
რთხის ქვეშ აყე ნებს მო სახ ლე ო ბის ეკო ნო მი კურ და სა სურ სა თო სტა ბი ლუ რო ბას. 
აღ ნიშ ნუ ლი, თა ვის მხრივ, მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის მო სახ ლე ო ბა ში და ძა ბუ ლო ბას, 
სტრესს, აგ რე სი ას, ას ტი მუ ლი რებს და ინ ტენ სი ურს ხდის მა მა კა ცე ბის მხრი დან ალ
კო ჰო ლის მი ღე ბისა და ნარ კო ტი კუ ლი ნივ თი ე რე ბე ბის ჭარ ბად გა მო ყე ნე ბის პრაქ
ტი კას. ეს კი ხშირ შემ თხვე ვა ში ვლინ დე ბა ოჯახ ში მოხ ში რე ბულ კონ ფლიქ ტებ სა და 
ძა ლა დო ბა ში. გარ და ამი სა, სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი ფაქ ტო რე ბი, უთა ნას წო
რო გენ დე რუ ლი რო ლე ბი, უმუ შევ რო ბა ასე ვე წარ მო ად გენს ძა ლა დო ბის გა მომ წვევ 
ფაქ ტო რებს.

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, აღ ნიშ ნულ ლო კა ცი ებ ში წა რი მარ თოს ქალ თა მი მართ 
ძა ლა დო ბის მი ზე ზე ბის, შე დე გე ბის და მსხვერ პლის თვის მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლის 
შე სა ხებ უფ რო სიღ რმი სე უ ლი კვლე ვი თი მუ შა ო ბა, რა თა მოხ დეს შე სა ბა მი სი 
და ეფექ ტი ა ნი პრე ვენ ცი ი სა და რე ა გი რე ბის მექ ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბა;
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მნიშ ვნე ლო ვა ნია ფე მი ცი დის შემ თხვე ვის გა ა ნა ლი ზე ბი სათ ვის შე იქ მნას 
სპე ცი ა ლუ რი ორ გა ნი, რო მელ საც და ე ვა ლე ბა ძა ლა დო ბის მსხვერ პლის პრე-
ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე მუ შა ო ბა და მსხვერ პლთა ფე მი-
ცი დის რის კ-ჯგუ ფის მი მართ დაც ვის ღო ნის ძი ე ბის ნე ბის მი ე რი წა რუ მა ტებ-
ლო ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა; 

აუ ცი ლე ბე ლი ა, შეგ როვ დეს მო ნა ცე მე ბი და სიღ რმი სე უ ლად გა ა ნა ლიზ დეს 
ძა ლა დო ბის მსხვერპლ ქალ თა შო რის თვით მკვლე ლო ბის ფაქ ტე ბი, მას ზე უფ-
რო ეფექ ტი ა ნი რე ა გი რე ბის სტრა ტე გი ის და გეგ მვის მიზ ნით. 

კვლე ვამ ასე ვე ცხად ყო, თუ რამ დე ნად და ბა ლია სა მიზ ნე რე გი ო ნებ ში, გან სა კუთ
რე ბით გა ლის რა ი ონ ში და ენ გურს აქეთ გამ ყოფ ხაზ თან სოფ ლებ ში მცხოვ რე ბი 
მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე ქალ თა მი მართ ძა ლა დო ბის სა კი თხებ ზე, 
ასე ვე ძა ლა დო ბის გან დაც ვის მე ქა ნიზ მებ ზე და  მხარ და ჭე რის არ სე ბულ სერ ვი სებ
ზე. აღ ნიშ ნუ ლი კი პირ და პირ გავ ლე ნას ახ დენს მო მარ თვი ა ნო ბის სიმ ცი რე ზე. კვლე
ვამ გა მო ავ ლი ნა, რომ ოჯახ ში ძა ლა დო ბი სას მსხვერ პლთა მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლი 
მი მარ თავს პო ლი ცი ას ან მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რის არ სე ბულ სერ ვი სებს. მო მარ
თვი ა ნო ბის ნაკ ლე ბო ბა, ერ თი მხრივ, გან პი რო ბე ბუ ლია  ინ ფორ მა ცი ის არარ სე ბო
ბით, თუ ვის, რო გორ და სად შე იძ ლე ბა მი მარ თოს მსხვერ პლმა, მე ო რე მხრივ კი 
გა მო იკ ვე თა არ სე ბუ ლი სერ ვი სე ბის მი მართ მა ღა ლი უნ დობ ლო ბის არ სე ბო ბა  ქა
ლებს არ სჯე რათ, რომ სა ხელ მწი ფო სა თა ნა დოდ გა ით ვა ლის წი ნებს მათ სა ჭი რო
ე ბებს და ამით მა თი მდგო მა რე ო ბა შემ სუ ბუქ დე ბა, რაც მი უ თი თებს უკე თე სი და 
უფ რო ხელ მი საწ ვდო მი სერ ვი სე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე, სა დაც ქა ლებს ყო ველ გვა რი 
საფ რთხის გა რე შე შე ეძ ლე ბათ ძა ლა დო ბის გა მოც დი ლე ბა ზე სა უ ბა რი და სა თა ნა დო 
დახ მა რე ბის მი ღე ბა.  

ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა მსხვერ პლთა მხარ და ჭე რის არ სე ბულ სერ ვი-
სებ ზე, სპე ცი ა ლუ რი მო ბი ლუ რი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ის ჩა ტა რე ბის და მო-
სახ ლე ო ბის თვის სა ინ ფორ მა ციო ბუკ ლე ტე ბის და ბრო შუ რე ბის უშუ ა ლოდ და-
რი გე ბის გზით. 

ფსი ქო ლო გი უ რი და სა რე ა ბი ლი ტა ციო პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, 
ფსი ქო ლო გე ბის მო ბი ლუ რი ჯგუ ფე ბის შექ მნა და პე რი ო დუ ლად (3 თვე ში ერ-
თხელ მა ინც) კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბულ და დევ ნილ ქა ლებ თან და გო გო-
ნებ თან მუ შა ო ბა, გან სა კუთ რე ბით კონ ფლიქ ტის გამ ყო ფი ზო ლის ორი ვე მხა-
რეს და დევ ნი ლე ბით კონ ცენ ტრი რე ბულ და სახ ლე ბებ ში;

მო ძა ლა დე ებ თან /პო ტენ ცი ურ მო ძა ლა დე ებ თან „ძა ლა დობ რი ვი ქცე ვის 
მარ თვის“ სა კი თხებ ზე მუ შა ო ბის და წყე ბა.  



გამოცემაზე მუშაობდნენ

ალლა გამახარია

ეკატერინე გამახარია

ხათუნა გოგუა

ლალი შენგელია

ლია კოსტავა

vbcfvfhsb|

m+ mesfbcb= vufkj,kbidbkbc 6

ntk| (431) 27 13 68

        597 40 51 46

tkajcnf| womansukhumi@gmail.com

dt,udthlb| www.fsokhumi.ge

atbc,emudthlb| www.facebook.com/fsokhumi/

reknehek-/evfybnfhekb ajylb @cj{evb#

გამოცემაში გამოთქმული მოსაზრებები, შესაძლოა, 
არ გამოხატავდეს დონორი ორგანიზაციის მოსაზრებებს

 გამოიცა გერმანიის
 საერთაშორისო
 ორგანიზაციის
მხარდაჭერით


