
გა მო ცე მა მომ ზად და პროგ რა მის „გენდერული თა ნას წო რო ბის ხელ
შეწყო ბი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში” ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც ხორ ცი ელ დე ბა 
გა ე როს სა ა გენ ტო ე ბის: გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის (UN Women); გა
ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის (UNDP) და გა ე როს მო სახ ლე ო ბის ფონ
დის სა ქარ თ ვე ლო ში (UNFPA) მი ერ. პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბას მხარს 
უჭერს შვე დე თის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო (Sida).

 
ამ პუბ ლი კა ცი ა ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი 

არ წარ მო ად გენს გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის (UN Women); გა ე როს 
გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის (UNDP) და გა ე როს მო სახ ლე ო ბის ფონ დის 
(UNFPA) ოფი ცი ა ლურ პო ზი ცი ას.

რა არის სქე სობ რი ვი მომ წი ფე ბა

ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მი მთე ლი სი ცოცხ ლის 
გან მავ ლო ბა ში იც ვ ლე ბა. ეს ცვლი ლე ბე ბი 
გან სა კუთ რე ბით შე სამ ჩ ნე ვია სქე სობ რი ვი 
მომ წი ფე ბის პე რი ოდ ში, რო ცა გო გო ნა ან ვა ჟი 

მო წი ფუ ლო ბის კენ პირ ველ ნა ბი ჯებს დგამს. გო გო ნებს 
სქე სობ რი ვი მომ წი ფე ბა ძი რი თა დად ბი ჭებ ზე ად რე 
ეწყე ბათ (9-13 წლის ასაკ ში), ვა ჟის თ ვის კი ნორ მა ლუ რია 
მი სი 11-14 წლის ასაკ ში დაწყე ბა.



უნ და აღი ნიშ ნოს, რო იმ სქე სობ რი ვი მომ წი ფე ბის და საწყი სი, ინ ტენ სი ვო ბა და და სას რუ
ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ა. მკაც რად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ასა კობ რი ვი ჩარ ჩო ე ბი არ არ სე ბობს. 
თუმ ცა, თუ იგი გო გო ნებ ში 8 წლამ დე და ვა ჟებ ში 10 წლამ დე და იწყო, ან 14 წელს გა დას ც
და, აუცი ლებ ლად მი მარ თეთ ექიმ  ს პე ცი ა ლისტს.

10დან 20 წლამ დე ასა კის ინ დი ვი დე ბი მო ზარ დე ბად ით ვ ლე ბი ან. მო ზარ დი უკ ვე აღარ 
არის ბავ შ ვი, მაგ რამ არც მოზ რ დი ლი ა. მო ზარ დო ბის პე რი ოდს ცვლი ლე ბა თა მთე ლი წყე ბა 
ახა სი ა თებს – გარ და გა რეგ ნო ბი სა, იც ვ ლე ბა მო ზარ დის მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბა, მი სი ფსი ქი
კა, ემო ცი უ რი მხა რე.

მას თა ნად გო მა სჭირ დე ბა

ორ გა ნიზ მ ში მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბე ბის გა მო, მო ზარ დიც და მი სი მშო ბე ლიც გარ კ ვე უ ლი 
პრობ ლე მე ბის წი ნა შე დგე ბა. კერ ძოდ, თავს იჩენს:

 ად ვი ლად გა ღი ზი ა ნე ბა დო ბა;
 გუ ნე ბა გან წყო ბი ლე ბის მო უ ლოდ ნე ლი ცვლი ლე ბე ბი;
 გან ც და, რომ ახ ლობ ლებს მი სი არ ეს მით;
 უხერ ხუ ლო ბი სა და ზოგ ჯერ მარ ტოდ ყოფ ნის შეგ რ ძ ნე ბა.

მო ზარ დი გან სა კუთ რე ბით მგრძნო ბი ა რეა ყვე ლაფ რის მი მართ, რაც მის ირ გ ვ ლივ ხდე
ბა, ზედ მე ტად ემო ცი უ რია და ხში რად შე იძ ლე ბა და უ ფიქ რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი
ღოს.

თქვე ნი თა ნად გო მა მათ ამ პე რი ოდ ში ყვე ლა ზე მე ტად სჭირ დე ბათ. უფ რო ახ ლოს იყა
ვით თქვენს შვი ლებ თან. ხში რად ესა უბ რეთ, მო უ ყე ვით თქვე ნი გა მოც დი ლე ბის შე სა ხებ, 
იყა ვით მი სი მე გო ბა რი. ეცა დეთ, მის მი ერ გა დად გ მულ ნე ბის მი ერ ნა ბიჯს გა გე ბით მო ე
კი დოთ.

ორ გა ნიზ მ ში მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბე ბის გა მო, მო ზარ დიც და მი სი მშო ბე ლიც გარ კ ვე უ ლი 

 გუ ნე ბა გან წყო ბი ლე ბის მო უ ლოდ ნე ლი ცვლი ლე ბე ბი;

 უხერ ხუ ლო ბი სა და ზოგ ჯერ მარ ტოდ ყოფ ნის შეგ რ ძ ნე ბა.

მო ზარ დი გან სა კუთ რე ბით მგრძნო ბი ა რეა ყვე ლაფ რის მი მართ, რაც მის ირ გ ვ ლივ ხდე
ბა, ზედ მე ტად ემო ცი უ რია და ხში რად შე იძ ლე ბა და უ ფიქ რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი

თქვე ნი თა ნად გო მა მათ ამ პე რი ოდ ში ყვე ლა ზე მე ტად სჭირ დე ბათ. უფ რო ახ ლოს იყა
ვით თქვენს შვი ლებ თან. ხში რად ესა უბ რეთ, მო უ ყე ვით თქვე ნი გა მოც დი ლე ბის შე სა ხებ, 
იყა ვით მი სი მე გო ბა რი. ეცა დეთ, მის მი ერ გა დად გ მულ ნე ბის მი ერ ნა ბიჯს გა გე ბით მო ე

თა ნა ტო ლე ბის ზე გავ ლე ნა
შე სა ნიშ ნა ვი ა, რო დე საც მე გო ბა რი კარ გი საქ ცი ე ლის მა გა ლითს გაძ ლევს, რო ცა სა

ერ თო ინ ტე რე სე ბი გიჩ ნ დე ბათ სპორ ტ ში, მუ სი კა ში, რო ცა გეხ მა რე ბა წარ მა ტე ბას მი აღ
წიო სხვა დას ხ ვა სფე რო ში, თუნ დაც სიყ ვა რულ ში... მაგ რამ მე გო ბარ მა ასე ვე შე იძ ლე ბა 
მო ახ დი ნოს უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა, გი ბიძ გოს არ და უ ჯე რო მშობ ლებს, უხე შად მო ეპყ
რო ვინ მეს, და ამ ყა რო სქე სობ რი ვი კავ ში რი, რო დე საც არ ხარ ამის თ ვის მზად ან მი ი ღო 
ნარ კო ტი კე ბი.

ირ გ ვ ლივ უამ რა ვი ახალ გაზ რ და ტრი ა ლებს. შენ მათ თან ერ თად ატა რებ დროს, და დი
ხარ სხვა დას ხ ვა თავ შეყ რის ად გი ლებ ში, გყავს მე გობ რე ბი, მაგ რამ ზოგ ჯერ არ გინ და 
გა ა კე თო ის, რა საც ისი ნი აკე თე ბენ. 

მე გობ რის გან ხში რად გა ი გებ: „მიდი! ჩვენ ყვე ლა ვა კე თებთ ამას!” – სა ნამ შენც იმა
ვეს გა ა კე თებ, შე ჩერ დი და და ფიქ რ დი. ღირს კი იმა ვეს კე თე ბა? რო გორ უნ და მო იქ ცე, 
თუ კი უარის თქმა გინ და?

გახ სოვ დეს, გარ შე მო უამ რა ვი შე ნი თა ნა ტო ლი ა, ვინც ლი დერს ეძებს, რა თა აჰ ყ ვეს 
მის მი ერ ნათ ქ ვამ უარს. შენ შე გიძ ლია იყო ეს ლი დე რი!

ბევ რი თა ნა ტო ლი შენ მი მართ პა ტი ვის ცე მით გა ნიმ ს ჭ ვა ლე ბა. რა ტომ? მათ ზე 
შთა ბეჭ დი ლე ბას მო ახ დენს ის, რომ და მო უ კი დე ბე ლი პი როვ ნე ბა ხარ და არა უბ
რა ლოდ ბრბოს ნა წი ლი. უფ რო მე ტიც, ამ გ ვა რი საქ ცი ე ლი სა კუ თა რი თა ვის პა ტი
ვის ცე მას შეგ მა ტებს.

„როდესაც შენს პო ზი ცი ას იცავ, თით ქოს სა კუ თარ თავს აძ ლევ ხმას 
და მარ თა ლი ხარ სა კუ თარ რწმე ნას თან, ეს კი ყო ველ თ ვის სა სი ა მოვ ნო ა”.

თქვი უარი

შენ გარ შე მო უამ რა ვი ნარ კო მა ნი, მწე ვე ლი თუ ალ კო ჰო ლის მოყ ვა რუ ლი ტრი ა ლებს, 
მაგ რამ სი მარ თ ლე თუ გა ინ ტე რე სებს, ყვე ლა ზე ჭკვი ა ნე ბი ასეთ ადა მი ა ნებ თან მე გობ
რო ბას ერი დე ბი ან. რა ტომ? იმი ტომ, რომ მათ კარ გად იცი ან რა ზი ა ნის მო ტა ნა შე უძ
ლია ნარ კო ტი კებს, ალ კო ჰოლ სა თუ თამ ბა ქოს მა თი ორ გა ნიზ მის თ ვის. შენც იყა ვი ერთ
ერ თი მათ გა ნი, უთხა რი უარი მავ ნე ჩვე ვებს. ამით შენ სა კუ თარ ჯან მ რ თე ლო ბა სა და 
მო მა ვალს უცხა დებ თან ხ მო ბას!


