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წინამდებარე

დოკუმენტი

ინფორმაციას

გვაძლევს

ადრეული/

ბავშვობის ასაკში ქორწინების შესახებ საქართველოში და გვთავაზობს რეკომენდაციებს ამ საზიანო პრაქტიკის პრევენციასა და
აღმოფხვრასთან დაკავშირებით.

მიმოხილვა მომზადდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA)

საქართველოს ოფისის მხარდაჭერით, გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისათვის“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის ფინანსური ხელშეწყობით.

პუბლიკაციაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და
შესაძლოა, არ გამოხატავდეს გაეროს მოსახლეობის ფონდის და
შვედეთის მთავრობის მოსაზრებებს.
ავტორი: ჯოანა პარეს ჰოარე
ინგლისურიდან ტექსტი თარგმნა: თამარ ნეფარიძემ
დოკუმენტში გამოყენებულია 2018 წელს განხორციელებული

„საქართველოს მრავალკლასტერული ინდიკატორული კვლევის“
(MICS) სტატისტიკური მონაცემები და 2017 წელს გაეროს

მოსახლეობის ფონდის მიერ ადრეული ქორწინების თემაზე

ჩატარებული ფართო-მასშტაბიანი თვისებრივი კვლევის მიგნებები.
ვიზუალის კონცეფცია: UNFPA/ForSet
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ადრეული/ბავშვობის ასაკში
ქორწინება საქართველოში
(მიმოხილვა)
„მთელ მსოფლიოში, გოგონები გენდერულ სტერეოტიპებს უპირისპირდებიან და თავს აღწევენ
ტრადიციულ როლებს, რომელსაც საზოგადოება მათ
თაობების განმავლობაში კარნახობდა. უფრო და
უფრო მეტი ადამიანი ეწინააღმდეგება ბავშვობის
ასაკში ქორწინებას და ამ პრაქტიკის დასრულებას
ემხრობა. ისინი მხარს უჭერენ გოგონების უფლებას,
დაამთავრონ სკოლა და იცხოვრონ ძალადობისა თუ
ზიანისგან თავისუფალ გარემოში.“
– ნატალია კანემი, გაეროს მოსახლეობის ფონდის
(UNFPA) აღმასრულებელი დირექტორი
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ადრეული/ბავშვობის ასაკში
ქორწინება
„ბავშვის გაჩენის გარდა, ყველაფერს შევცვლიდი. ალ-

ბათ, ჩემს კარიერას მივხედავდი უფრო მეტად. ჩემს
თავს დავუთმობდი უფრო მეტ დროს.“

ორი ადამიანის ოფიციალური ან არაოფიციალური
კავშირი, სადაც, ერთი მათგანი მაინც 18 წელს

მიუღწეველია.1 იმის გამო, რომ 18 წლამდე პირი ჯერ
კიდევ ბავშვია, იგულისხმება, რომ მას გააზრებული
არ

შეუძლია.

ეს

კი

იმას ნიშნავს, რომ ბავშვობის ასაკში ქორწინებას

განიხილავენ, როგორც, ფაქტობრივად, იძულებით
ქორწინებას და ეს ადამიანის, ასევე, ბავშვის უფლე-

ბების დარღვევად უნდა იქნას მიჩნეული. ბავშვობის
ასაკში ქორწინებება გენდერული ძალადობის ერთ-

ერთ ყველაზე გავრცელებულ ფორმად რჩება საქართველოში.2 აღნიშნული პრაქტიკა გენდერულ უთა-

ნასწორობასა და სიღარიბესთან არის დაკავშირებული,
თუმცა ბავშვობის ასაკში ქორწინების გამომწვევი

ფაქტორები არაერთგვაროვანია და განსხვავდება
სოციალური,

ეკონომიკური,

გეოგრაფიული

კულტურული პირობებიდან გამომდინარე.
ბავშვობის

ასაკში

ქორწინება

და

გენდერულად

განპირობებული ფენომენია, რომელიც გოგონებსა

და ბიჭებზე სხვადასხვაგვარ ზეგავლენას ახდენს.
საერთო ჯამში, დაქორწინებული ბიჭების რაოდენობა

მთელ მსოფლიოში გაცილებით დაბალია, ვიდრე
გოგონებისა;
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საქართველოშიც

იგივე

დაუცველები არიან ოჯახში და სექსუალური ძალა-

დობისგან. ისინი ხშირად იზოლირებულები არიან და
ნაკლები კონტაქტი აქვთ მეგობრებსა და ოჯახთან.

დაორსულების შემთხვევაში, დაქორწინებულ მოზარდებს ხშირად აქვთ გართულებები ორსულობისა და

მშობიარობის დროს, რადგანაც მოზარდობის ასაკში

არის. დაქორწინების შედეგად, როგორც ბიჭებს,

ადრეული, ანუ ბავშვობის ასაკში ქორწინება, ეს არის

მიღება

ურთიერთობაში მყოფი არასრულწლოვანი გოგონები

გოგონას ორგანიზმი ბავშვის გაჩენისთვის მზად არ

— ადრეულ ქორწინებაში მყოფი ქალი, თბილისი.

გადაწყვეტილების

ადრეულ ქორწინებაში და შესაბამისად, უთანასწორო

სიტუაციაა.

ასევე გოგონებს, განათლების მიტოვება უხდებათ და

ისინი სამუშაო გარემოში ერთვებიან ან/და საოჯახო
ვალდებულებების შესრულება უწევთ.

ბავშვობის ასაკში ქორწინების საკითხთან დაკავშირებით სხვადასხვა საერთაშორისო შეთანხმება,
კონვენცია და სამოქმედო პროგრამა არსებობს. მათ

შორისაა: ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა
ფორმის

აღმოფხვრის

შესახებ

კონვენცია

(1979);

ბავშვის უფლებათა კონვენცია (1989), სტამბოლის
კონვენცია (2011),3 მოსახლეობისა და განვითარების

საერთაშორისო კონფერენციის (ICPD) სამოქმედო
პროგრამა

და

საერთაშორისო
ნაირობიში

მოსახლეობისა

კონფერენციის

გაკეთებული

და

განვითარების

25-ე

განცხადება:

წლისთავზე
„პირობის

შესრულების დაჩქარება“. აღნიშნული საერთაშორისო
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ინსტრუმენტები ისეთ საკითხებს მოიცავს, როგორიცაა:

საზიანო პრაქტიკებისა და ტრადიციების დასრულება,
გოგონების

მოზარდობის
ქორწინების

მიმართ

ასაკში,

ასაკი,

ძალადობა

თანხმობა

ქორწინების

ბავშვობისა

და

ქორწინებაზე,

რეგისტრაცია,

მეუღლის არჩევის თავისუფლება. ბავშვობის ასაკში
ქორწინების საზიანო პრაქტიკის დაძლევა მდგრადი
განვითარების მიზნების5 ერთ-ერთი ამოცანაა, რაც
ადასტურებს, რომ მისი აღმოფხვრა მნიშვნელოვანია

გენდერული თანასწორობის მისაღწევად და ყველა

ადამიანის მდგრადი და თანასწორი განვითარების
უზრუნველსაყოფად.
წინამდებარე

დოკუმენტი

ინფორმაციას

რეკომენდაციები

გვა-

ძლევს ბავშვობის ასაკში ქორწინების შესახებ სა-

ქართველოში და რეკომენდაციებს გვთავაზობს ამ
საკითხის

მოგვარებასთან

დაკავშირებით.

დოკუ-

მენტში მიმოხილულია ეროვნული კანონმდებლობა
და ქვეყნის მიერ რატიფიცირებული სხვადასხვა
საერთაშორისო

ქორწინებასთან

სტანდარტი

ბავშვობის

დაკავშირებით,

ასევე

ასაკში

გაანალი-

ზებულია ამჟამად არსებული პრაქტიკები და მიდგომები

ამ

მიმართულებით

და

წარმოდგენილია

სტატისტიკური ინფორმაცია აღნიშნულ პრაქტიკის
პრევალენტობასთან

დაკავშირებით.

დოკუმენტი

გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მიერ 2014
წელს

გამოქვეყნებული

კვლევის

განახლებულ

ინფორმაციას შეიცავს, რომელიც საქართველოში
ადრეული/ბავშვობის

ასაკში

ქორწინებასთან

და-

კავშირებული სამართლებრივი ჩარჩოს და ლიტ-

ერატურის მიმოხილვას, ასევე ადრეულ ქორწინებაში

მყოფი მეუღლეებთან, თემის წარმომადგენლებსა
და

ექსპერტებთან

გამართულ

ფოკუს ჯგუფებს ეფუძნებოდა.
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ინტერვიუებსა

წარმოდგენილ გან-

ახლებულ ვერსიაში გამოყენებულია
განხორციელებული
ტერული

„საქართველოს

ინდიკატორული

ტისტიკური

მონაცემები

კვლევის“

და

და

2017

2018 წელს

მრავალკლას(MICS)

წელს

სტა-

გაეროს

მოსახლეობის ფონდის მიერ ჩატარებული ფართომასშტაბიანი თვისებრივი კვლევის მიგნებები.7

პოლიტიკა
● საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი

ცვლილებების

თანახმად,

რომელიც

ქორწინების

მინიმალურ ასაკად 18 წელს ადგენს გამონაკლისების
გარეშე, საზოგადოების ინფორმირებულობის დონ-

ის ამაღლება ქორწინების კანონიერი ასაკის და აღნიშნული კანონის დარღვევის შემთხვევაში დაწესებული სასჯელების შესახებ.8

● არსებული კანონების აღსრულების გაძლიერება

შესაბამისი ოფიციალური პირების: მოსამართლეების,
სამოქალაქო რეგისტრაციის თანამშრომლების, პოლიციელების, მასწავლებლების, სოციალური მუშაკების
და სხვათა გადამზადების გზით.

● ახალგაზრდებისადმი კეთილგანწყობილი, მაღა-

ლი

ხარისხის

სქესობრივი

და

რეპროდუქციული

ჯანდაცვის

სპეციალისტების

ჯანმრთელობის ინკლუზიური სერვისების მიწოდების
უზრუნველყოფა

და

მხრიდან სტიგმის შემცველი მიდგომებისა და პრაქტიკების აღმოფხვრის მიმართულებით მუშაობა.

● ახალგაზრდა თაობის აღჭურვა მტკიცებულებაზე

დაფუძნებული ინფორმაციით სქესობრივი და რეპრო-

დუქციული ჯანმრთელობის, ასევე რეპროდუქციული
უფლებების, გენდერული თანასწორობის და ჯანსაღი
ცხოვრების წესის პრინციპების შესახებ, ფორმალური

ან/და არაფორმალური საგანმანათლებლო არხების
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მეშვეობით.
●

თანასწორობის და ქალთა გაძლიერების მიზნით.

ადგილობრივ/მუნიციპალურ დონეზე მუშაობის

გაძლიერება მოზარდებისა და ახალგაზრდებისთვის

განვითარების შესაძლებლობების შექმნის მიზნით,
რათა ახალგაზრდებმა, განსაკუთრებით კი ყველაზე
მოწყვლადმა მოზარდებმა და ახალგაზრდებმა,

აქ-

ტიურად იმოქმედონ თავიანთი მისწრაფებების და
შესაძლებლობების რეალიზებისთვის.
●

სახელმწიფო და მუნიციპალურ ბიუჯეტებში ადე-

კვატური ფინანსური რესურსების გამოყოფა მოზარდებისა და ახალგაზრდული პროგრამებისთვის.

● ადგილობრივ თვითმმართველობაში ქალების და

ახალგაზრდების მონაწილეობის ხელშეწყობა.
●

მულტისექტორული მიდგომის გამოყენებით „ქცე-

ვის ცვლილებაზე ორიენტირებული საკომუნიკაცო

სტრატეგიის“ (COMBI) განხორციელება გენდერული
თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და

ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის ხელმძღვანელობით, რათა

●

დადებითი ცვლილების ხელშემწყობი პირების

გამოვლენა, წახალისება და წარმოჩენა, როგორიცაა
ოჯახის

წევრები,

რომლებიც

თავად

გოგონები,

ადვოკატირებას

უწევენ

მამაკაცები,

გოგონების

პოტენციალის რეალიზებას და ქორწინების გადადე-

ბას, ასევე საგანმანათლებლო აქტივისტები, რომლებიც მოუწოდებენ გოგონებს, სკოლაში სწავლა განაგრძონ.
●

სასკოლო და არასასკოლო გარემოში რეპრო-

დუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების შესახებ

ინფორმაციის მიწოდების პრიორიტეტად ქცევა იმ-

გვარად, რომ ეს გოგონებისთვის სარგებლის მომტანი
იყოს, სტიგმატიზების გარეშე.
●

პროფესიული

განათლების

შესაძლებლობების

გაუმჯობესება გოგონებისა და ბიჭებისთვის, კონკუ-

რენტუნარიანობის და დასაქმებისთვის შესაფერისი
უნარების განვითარების ხელშესაწყობად ადგილობრივ შრომის ბაზარზე.

შესაძლებელი გახდეს ადრეული/ბავშვობის ასაკში

●

განვითარების მიზნების შესაბამისად.

შექმნა, რომ განათლების მიღება განაგრძონ და

ქორწინების საზიანო პრაქტიკის აღმოფხვრა მდგრადი

პირების, მამაკაცებისა და ბიჭების - მამების, ძმების,

ქმრების, თანატოლებისა და ვაჟიშვილების, ასევე,

მშობლების, სასულიერო პირების და ჯანდაცვის მომ-
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მაგალითად,

მათთვის

უფრო

ახლოს

შესაძლებლობის

სერვისებზე.

● მოზარდი გოგონების სოციუმში მყოფი საკვანძო

მიმწოდებლების

მუშაობა,

მოზარდებთან

ხელი მიუწვდებოდეთ ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო

პროგრამა

სახურების

დაქორწინებულ

ჩართვა

გენდერული

● უსაფრთხო სივრცეების უზრუნველყოფა, როგორი-

ცაა

სპეციალურად

ახალგაზრდებისა

და

მოზარ-

დებისთვის გამოყოფილი ცენტრები, სადაც ახალგაზრდები - განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა ქალები
და გოგონები - ერთმანეთს შეხვდებიან, სოციალურ

ურთიერთობებს დაამყარებენ, არაფორმალურ გან-

ათლებას მიიღებენ; მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი
ადგილების

შექმნისას

გათვალისწინებული

სამართლებრივი და
ეროვნული კონტექსტი

იყოს

გენდერული, ეთნიკური, ენობრივი და შემოსავლების
დონის თავისებურებები.
●

საკომუნიკაციო კამპანიის გამოყენება იმ სოცი-

ალური ნორმების ცვლილებისთვის, რომელიც სახლში

საქართველომ

რეოტიპულ გენდერულ როლებს აძლიერებს.

(CEDAW) და გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციების

ან/და ფართო საზოგადოებაში დამკვიდრებულ სტე-

რატიფიცირება

წყობა.

● კვლევა, თუ რა ზეგავლენას ახდენს ადრეული/

ბავშვობის ასაკში ქორწინება ზრდასრული ინტიმური

პარტნიორის მხრიდან ძალადობაზე (IPV) და კავგამოვლენა

ადრეულ/ბავშვობის

ასაკში

ქორწინებასა და ინტიმური პარტნიორის მხრიდან
ძალადობას შორის.
●

ადრეული/ბავშვობის

ინდიკატორების

ასაკში

ინტეგრირება

ქორწინების

ეროვნულ

დონეზე

განხორციელებულ წლიურ შინამეურნეობის კვლევებში.

● კავშირების გაძლიერება კვლევასა და მტკიცე-

ბულებაზე დაფუძნებულ პოლიტიკასა თუ პროგრამირებას შორის.

მიმართ

დისკრი-

1994

წელს,

ხოლო

სტამბოლის

მოსახლეობისა და განვითარების საერთაშორისო

თვისებრივი, კომპლექსური კვლევების ხელშე-

შირების

ქალთა

კონვენციისა - 2017 წელს მოახდინა. ამას გარდა,

კვლევა და ცოდნის დაგროვება
●

გაეროს

მინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ

კონფერენციის სამოქმედო პროგრამის (ICPD PoA)
საფუძველზე, ქვეყანამ პროგრესული ხედვა შეიმუშავა
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების,

ასევე ქალთა გაძლიერების და გენდერული თანასწორობის
და

ხელშესაწყობად,

განვითარების

რაც

პროგრამების

მოსახლეობის

ქვაკუთხედებს

წარმოადგენს. მეორე მხრივ, „მოსახლეობისა და
განვითარების საერთაშორისო კონფერენციიდან 25-ე

წლისთავზე ნაირობიში გაკეთებული განაცხადით:

„პირობის შესრულების დაჩქარება“ განმტკიცებულია
მთავრობის

მიერ

აღებული

ვალდებულება,

რომ

გაზარდოს ინვესტირება გეგმების სრულყოფილად

და დაჩქარებულად განხორციელებისთვის, მხარი
დაუჭიროს

კონკრეტულ

ნაბიჯებს,

რომელშიც

შედის ქალების და გოგონების მიმართ გენდერული
ძალადობის და საზიანო პრაქტიკების აღმოფხვრა.

საქართველომ ასევე ხელი მოაწერა 2030 წლის

მდგრადი განვითარების დღის წესრიგს, ე.წ. „მდგრადი
განვითარების
მთავრობამ

მიზნებს“

ეროვნულ

(SDGs),

შესაბამისად,

კანონმდებლობასა

და

პოლიტიკაში კონკრეტული მიზნების, აქტივობების
და

ინდიკატორების

ინტეგრირება

მოახდინა.

მათ შორისაა 2018-2020 წწ ადამიანის უფლებების
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ეროვნული სამოქმედო გეგმის „გენდერული თანა-

ის ამაღლებას შეუწყო ხელი.10

დებულება

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის და შინაგან

სწორობის“

თავში

საზიანო

გათვალისწინებული
პრაქტიკების

ვალ-

აღმოფხვრის

მიზნით, ბავშვობის ასაკში ქორწინების ჩათვლით.
თეორიულად, აღნიშნული ინიციატივები, ქვეყანაში

არსებულ კანონმდებლობასთან ერთად - კერძოდ,

სამოქალაქო კოდექსი, სისხლის სამართლის კოდექსი და კანონი „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის,
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახ-

მარების შესახებ“ (2006წ.) - ბავშვთა უფლებების
დაცვას უნდა უზრუნველყოფდეს. პრაქტიკულად კი,
როგორც პირველადი და შემდგომ 2017 წლის თვი-

სებრივი კვლევის ინტერვიუებით გამოვლინდა, განხორციელების

მექანიზმების,

სტრატეგიების

და

მონიტორინგის ნაკლებობა ნიშნავს, რომ აღნიშნული
ინსტრუმენტები ეფექტურად არ ფუნქციონირებს.
„საქართველოში

რატიფიცირებული

გვაქვს

ბავ-

დებულებებს უქმნის სახელმწიფოს. კანონმდებლობა

შესაბამისობაში რომც არ იყოს, კონვენცია უფრო
მაღალ დონეზეა და ამით უნდა ვისარგებლოთ.“

განმავლობაში,

ბავშვობის

ასაკში

ქორწინების საკითხის სახელმწიფო პოლიტიკაში პრიორიტეტად ასახვის მიმართულებით მნიშვნელოვანი

პროგრესი მოხდა. სახალხო დამცველის გენდერული

თანასწორობის დეპარტამენტის აპარატმა 2016 წელს

ანგარიში მოამზადა ბავშვობის ასაკში ქორწინების
შესახებ, სადაც ეს საკითხი გენდერული თანასწორობის

ჩარჩოში იქნა განხილული და როგორც მთავრობის,
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შესაბამისი

ნაბიჯები

გადადგეს ადრეული/ბავშვობის ასაკში ქორწინების
პრევენციისა და აღმოფხვრის მიმართულებით. მა-

გალითად, 2015 წლიდან მოყოლებული, განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ
მითითება

მისცა

სკოლებს,

დაეკონკრეტებინათ

მოსწავლეების მიერ სკოლის მიტოვების მიზეზები,
მათ

შორის,

მიზეზები.11

ქორწინებასთან

სამინისტრო

ასევე

დაკავშირებული

თანამშრომლობს

გაეროს მოსახლეობის ფონდთან, რათა ეროვნული
სასწავლო გეგმა და სასკოლო საგნების სტანდარტები

გადაიხედოს და მათში შევიდეს ისეთი თემები,

როგორიცაა საზიანო პრაქტიკები, პუბერტატი, რეპშიდსი და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები,
გენდერული თანასწორობა და სხვ. ჯერჯერობით,

ბიოლოგიისა და სამოქალაქო განათლების სასწავლო

გეგმა გადაიხედა I-IX კლასებისთვის, ასევე შემუშავდა
სახელმძღვანელოები I-VII კლასებისთვის.12„სახელ-

ში ქორწინებასთან მიმართებით აღნიშნავს, რომ

2014 წლის ძირითადი კვლევის გამოქვეყნებიდან

ასევე

სამინისტროებმა

მწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა“ ბავშვობის ასაკ-

— ექსპერტი9

წლის

საქმეთა

როდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები, აივ/

შვის უფლებათა კონვენცია და ეს გარკვეულ ვალ-

ხუთი

განათლების, მეც-

ნიერების, კულტურისა და სპორტის, ასევე შრომის,

საზოგადოების

ინფორმირებულობის

დონ-

აუცილებელია

სქესობრივი

და

რეპროდუქციული

ხელმისაწვდომობის

გაუმჯობესება.13

ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ ინფორმაციაზე

შედეგად, გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და სხვა
საერთაშორისო მოქმედი პირების მხრიდან განხორციელებული

ადვოკატირებისა

და

ინფორ-

მირებულობის ამაღლების ღონისძიებებთან ერთად,
უკეთ იქნა გააზრებული ბავშვობის ასაკში ქორწინების

ფენომენი საქართველოში. ამ ფონზე, რამდენიმე სხვა
სამთავრობო დეპარტამენტმა თუ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციამ - ქალების და ბავშვთა

უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ჩათვლით

ქორწინდება, მაგრამ ოფიციალურად ხელს მხოლოდ

ორიტეტად დაისახა.

შვილი

- ბავშვობის ასაკში ქორწინების აღმოფხვრა პრი14

მოგვიანებით აწერს (მაგალითად, როცა პირველი
უჩნდებათ),

რა

დროისთვისაც

მეუღლეები უკვე 18 წლის ასაკს აღწევენ.18

„ბავშვთა კეთილდღეობის სტრატეგიაში ეს საკითხი

მოზარდი

დასმულიც კი არ არის. ამ პრობლემაზე არავინ არ ლა-

„პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ სახელმწიფომ

ბავშვებზე და ა.შ., მაგრამ 16 წლიდან თუ დაქორწინდა,

ნების შესახებ, რადგანაც

პარაკობს. ლაპარაკობენ ბავშვთა სიღარიბეზე, ქუჩის
ბავშვად აღარც მიიჩნევენ.“ — ექსპერტი

შეიძლება საერთოდ ვერ გაიგოს ადრეული ქორწიარ ხდება ქორწი-ნების

რეგისტრაცია, განსაკუთრებით სოფლად. საერთოდ,
როდესაც ქალს დაერქმევა „გათხოვილი“, ეს ითვლება

2017 წლის დასაწყისში ძალაში შევიდა ცვლილება
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1108-ე მუხლში,

რაც იმას ნიშნავს, რომ ქორწინების მინიმალური

ასაკი 18 წელია, გამონაკლისების გარეშე.15 მანამდე,
სამოქალაქო კოდექსით დაშვებული იყო 16 ან 17

საკმარისად და თავს არავინ არ იწუხებს, რომ სახ-

ელმწიფოსთან ჰქონდეს ურთიერთობა. ამიტომაც

სახელმწიფომ არც კი იცის, რომ ასეთი საქორწინო
კავშირები საერთოდ შედგა.“ — ექსპერტი

დაქორწინება

1989-2007 წლებში განხორციელდა კვლევა, რომლის

ბართვით. სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე

ახდენდა კანონი ქორწინების მინიმალური ასაკის

წლის

მოზარდების

კანონიერად

მშობლების (2015 წლამდე), ან სასამართლოს ნემუხლი ითვალისწინებს, რომ 16 წლამდე

ასაკის

მიუღწეველ ბავშვთან თანაცხოვრება თავისუფლების
აღკვეთით ისჯება სამ წლამდე ვადით.

16

2014 წელს

ცვლილება შევიდა სისხლის სამართლის კოდექსში,

რის შედეგად იძულებითი ქორწინება დასჯადი გახდა,
არარეგისტრირებული ქორწინების ჩათვლით.

17

საქართველოს

სახელმწიფოსა

და

საქართველოს

მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის გაფორმებული

საკონსტიტუციო შეთანხმების საფუძველზე, სახელმწიფომ უნდა აღიაროს მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ შესრულებული ქორწინება. თუმცა,
რეალობაში, მხოლოდ საქართველოს სამოქალაქო

რეესტრის ოფისში რეგისტრირებული სამოქალაქო
ქორწინება არის სამართლებრივად აღიარებული.

როგორც ბევრ სხვა სახელმწიფო კონტექსტში, საქართველოში

ბევრი

წყვილი

საეკლესიო

წესით

ფარგლებშიც

გაანალიზდა,

თუ

რა

ზეგავლენას

შესახებ დაბალ და საშუალოშემოსავლიან ქვეყნებში.
აღნიშნული კვლევის მიხედვით, იმ ქვეყნებში, სადაც

კანონით, ქორწინებისთვის 18 წელი მკაცრად იყო

დადგენილი, როგორც მინიმალური ასაკი, ყველაზე
ეფექტურად ხდებოდა მოზარდებს შორის შვილის
გაჩენის მაჩვენებლების შემცირება (რაც, შეიძლება,
ბევრ

კონტექსტში

იქნას

გათვალისწინებული

-

საქართველოს ჩათვლით - როგორც ბავშვობის ასაკში ქორწინების მაჩვენებლებთან მიახლოებული
მნიშვნელობა).19

იმედია, საქართველოში ახალი

საკანონმდებლო ჩარჩო მსგავს შედეგს მოიტანს.
თუმცა, ამჟამად საზოგადოების ინფორმირებულობის
დონე დაბალია სამოქალაქო კოდექსსა და სისხლის
სამართლის კოდექსში შეტანილი აღნიშნული ცვლილებების შესახებ და, ზოგ შემთხვევაში, პოლიცია

ბავშვობის ასაკში ქორწინების შემთხვევებს თვალს
9

არიდებს.20 სამოქალაქო, რელიგიურ და ჩვეულებით

არასრულწლოვან პაციენტს სამედიცინო მომსახურება

შესახებ, თუ როდის შეიძლება და როდის უნდა

მომადგენლის თანხმობით“.24

კანონებს

შორის

არსებული

ბუნდოვანება

იმის

მოხდეს ქორწინება, ნიშნავს, რომ ბევრმა ადამიანმა
არც კი იცის, თუ როდის შეუძლიათ ახალგაზრდებს
კანონიერად

დაქორწინება.

ან,

როგორც

ერთ-

ერთმა ახალგაზრდა მონაწილემ აღნიშნა 2017 წელს
განხორციელებული თვისებრივი კვლევის ჩატარების

დროს, „მაშინაც კი, როცა დაწერილი კანონი არსებობს,

ამას ყურადღებას არავინ არ აქცევს. სანქციები არ
არის ისეთი მკაცრი, როგორიც წესით უნდა იყოს“
(ფოკუს ჯგუფი 14-15 წლის ქორწინებაში არმყოფ
გოგონებსა ბიჭებს შორის თბილისში).

21

აღნიშნული

გაურკვევლობა სასულიერო პირებს შორისაც არის,
რომლებიც რელიგიურ ქორწინებას ასრულებენ. 2017
წლის თვისებრივი კვლევის დროს გამოკითხული
ბევრი

რელიგიური

წინამძღოლი

დარწმუნებული

იყო, რომ ისინი ცერემონიებს არ შეასრულებდნენ,
თუ

საქმე

არასრულწლოვან

გოგონას

ეხებოდა,

თუმცა, ზოგიერთ მათგანს ნაკლებად ესმოდა, თუ რას
ნიშნავდა ეს რეალურად.22

გაეწევა მხოლოდ მშობლის ან კანონიერი წართუმცა, მე-40 მუხლის

მე-2 პუნქტი რამდენიმე გამონაკლისს ითვალისწინებს
14-დან 18 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის, ვი-

საც შეუძლია კონსულტაციისთვის მიმართოს ჯანდაცვის

პროვაიდერს

„სქესობრივად

გადამდები

დაავადების ან ნარკომანიის მკურნალობის, კონტრაცეფციის არაქირურგიული მეთოდების შესახებ
კონსულტაციის

მიღების

ან

ვნურად შეწყვეტის მიზნით.“

25

ორსულობის

ხელო-

ამ შემთხვევაში, პაც-

იენტს ინფორმირებული თანხმობის

უფლება აქვს

და მას შეუძლია რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებული

სერვისები

კონფიდენციალურად

მიიღოს. საქართველოში მეანებს, გინეკოლოგებს და

რეპროდუქტოლოგებს (გადამზადებულ ექიმებს) შე-

უძლიათ სერვისების მიწოდება და კონსულტაციის
გაწევა ოჯახის დაგეგმვის შესახებ. თუმცა, 2017 წლის
თვისებრივი

კვლევის

მიხედვით,

როგორც

წესი,

სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის
სერვისების მისაღებად მხოლოდ დაქორწინებული
გოგონები

მიდიან,

რადგანაც

არსებობს

სტიგმა

ქორწინებამდე სექსის თაობაზე და ასევე, გოგონები

ოჯახის დაგეგმვა და
რეპროდუქციული უფლებები
სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უფლება

ყველა

მოქალაქისთვისაა

გარანტირებული

„ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ და „პაციენტის

უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონებით.23
„პაციენტის

უფლებების

შესახებ

კანონის“

41-ე

მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით, „16 წლამდე ასაკის
10

შიშობენ, რომ მათი ექიმთან ვიზიტის შესახებ ოჯახის
წევრები გაიგებენ.26

„ოჯახი გაიგებს და გოგონამ არ იცის, რა მოჰყვება

ამას. რა იქნება, თუ დიდი ჩხუბი, ან „ომი“ დაიწყება?
ასევე, მშობლები ურთიერთობას ჩაუშლიან და როცა

გოგონა ამ ყველაფერს გაიაზრებს, მას ურჩევნია,
საერთოდ აღარ მივიდეს ექიმთან.“ — 17 წლის გოგონა
შიდა ქართლიდან27

2017

წლის

თვისებრივი

კვლევით

გამოვლინდა,

რომ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი

როცა ეს მაჩვენებელი 106 იყო ქართველ, 141 კი

სამედიცინო, მათ შორის, სქესობრივი და რეპრო-

მცხოვრები ქალები, რომლებსაც მხოლოდ საბაზისო

გოგონები დამატებით დაბრკოლებებს აწყდებოდნენ
დუქციული

ჯანმრთელობის

სერვისების

მიღების

მხრივ, უმეტესწილად კი ენობრივი ბარიერის გამო.

ქალაქში მაცხოვრებლებთან შედარებით, სოფლად
მცხოვრებ გოგონებს ასევე ნაკლებად მიუწვდებათ
ხელი

სქესობრივ

და

რეპროდუქციულ

ლობის სერვისებზე, მათი სიმცირის გამო.

ჯანმრთე-

მარტო ვერ მივლენ ექიმთან, იმიტომ, რომ რუსული

არ იციან, ქართული არ იციან, საკუთარი ენაც კი არ
იციან და რა უნდა აკეთონ ექიმთან. უფროსებმა ცოტა
რუსული და ცოტა ქართული იციან.“

—ადრეულ ქორწინებაში მყოფი ქალი, ეთნიკური
უმცირესობის წარმომადგენელი

12 კვირის განმავლობაში, რაც ლიცენზირებულ საექიმის

მიერ

უნდა

მოხდეს, ქალის წერილობითი თანხმობით. კანონი
დამატებით სამართლებრივ მოთხოვნებს აწესებს

ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტისთვის 12 კვირის

შემდეგ.28 როგორც უფრო ადრე განხორციელებული
„რეპროდუქციული

ჯანმრთელობის

კვლევის“

(RHS 2010) შედეგებთან თანხვედრით, 2018 წელს
შესრულებული
რული

„მრავალინდიკატორული

კვლევის“

(MICS)

მონაცემები

კლასტე-

მიუთითებს,

რომ აბორტის მაჩვენებელი გაცილებით მაღალია

აზერბაიჯანელ ქალებს შორის, ვიდრე სხვა ეთნიკური
ჯგუფის წარმომადგენლებს შორის - 499 აბორტი
ბოლო

ხუთი

წლის

ქონებრივ კვინტილს წარმოადგენენ, ასევე უფრო

მეტი ალბათობით იკეთებენ აბორტს, ვიდრე ქალაქში
მცხოვრები, უკეთესი განათლების მქონე და უფრო
მდიდარი ქალები.30

2018 წლის „მრავალინდიკატორულმა კლასტერულმა

დაქორწინებული ქალებისთვის კარგად იყო ცნობილი
კონტრაცეფციის თანამედროვე მეთოდები, თუმცა, ეს

მაჩვენებელი ყველაზე დაბალი იყო (91.3 პროცენტი)
15-19 წლის დაქორწინებულ გოგონებს შორის.31 2018
წლის MICS კვლევამ ასევე გამოავლინა, რომ 15-19

წლის დაქორწინებულ ქალებს შორის მხოლოდ 13.8

პროცენტი იყენებდა კონტრაცეფციის თანამედროვე
მეთოდებს,

კანონით დაშვებულია ორსულობის შეწყვეტა პირველი
დაწესებულებაში,

განათლება აქვთ მიღებული და ყველაზე ღარიბ

კვლევამ“ (MICS) აჩვენა, რომ კვლევაში მონაწილე

„[ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებიდან] გოგონები

მედიცინო

სომეხ ქალებს შორის, ყოველ 1000 ქალზე.29 სოფლად

განმავლობაში

15-49

წლის

ეთნიკურად აზერბაიჯანელ ქალებს შორის მაშინ,

ხოლო

20-24

წლის

დაქორწინებულ

ქალებს შორის ეს მაჩვენებელი 33.8 პროცენტი
იყო.

კონტრაცეფციის

თანამედროვე

მეთოდების

გამოყენება, საერთო ჯამში, ყველაზე მაღალი იყო

ქართველ ქალებს შორის (34.2 პროცენტი), ხოლო
ყველაზე

დაბალი

-

ეთნიკურად

აზერბაიჯანელ

ქალებს შორის (19.5 პროცენტი).32 15-19 წლის დაქორწინებულ ქალების 37.2 პროცენტი აღნიშნავდა, რომ
თანამედროვე

კონტრაცეპტივების

მიმართ

მათი

საჭიროებები დაკმაყოფილებული არ იყო და ეს

მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი გახლდათ 15-დან
49 წლამდე დაქორწინებულ ყველა ქალს შორის.33
მნიშვნელოვანია, რომ MICS კვლევის მეშვეობით ასევე
შეგროვდა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენად
იღებდნენ ქალები ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას

რეპროდუქციულ ჯანდაცვასთან დაკავშირებით, ან
რამდენად ჰქონდათ სქესობრივ კავშირზე უარის
შესაძლებლობა: სხვა ნებისმიერ ასაკობრივ ჯგუფთან
11

შედარებით, 15-19 წლის დაქორწინებული ქალები

2017

ისინი საკუთარ, ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას

წავლებელს

ყველაზე ნაკლები ალბათობით იტყოდნენ, რომ: ა)
იღებდნენ

ცეპტივების

სქესობრივ

ურთიერთობებზე,

გამოყენებასა

და

კონტრა-

ჯანდაცვაზე

(66

პროცენტი); და ბ) მათ შეეძლოთ ეთქვათ „არა“
თავიანთი ქმრის ან პარტნიორისთვის, თუ მათ
სქესობრივი კავშირის სურვილი არ ჰქონდათ (71
პროცენტი).
მჭიდროდ

34

სავარაუდოდ, აღნიშნული ფაქტორები

არის

დაკავშირებული

მნიშვნელოვან

წელს

განხორციელებული

თვისებრივი

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ბევრ მასიგივე

სტიგმატიზებული

მიდგომები

გააჩნია ქორწინებამდე სექსის მიმართ, როგორც
ფართო საზოგადოებას.36

ძირითადი კვლევისთვის

გამოკითხულ ადრეულ ქორწინებაში მყოფ მეუღლეებს

შორის, დაქორწინების დროს ძალიან ცოტამ თუ
იცოდა რამე რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და
ოჯახის დაგეგმვის შესახებ.

სოციალურ ზეწოლასთან, რომ დაქორწინების შემდეგ
რაც შეიძლება მალე უნდა დაორსულდნენ.35 ძირითად

ადრეული/ბავშვობის ასაკში
ქორწინება საქართველოში

კვლევაში მონაწილე ადრეულ ქორწინებაში მყოფმა
ქალებმა აღნიშნეს, რომ ისინი დაქორწინებისთანავე,
ან ძალიან მალე დაორსულდნენ და რომ კონტრა-

ცეპტივების გამოყენების საკითხი ბავშვის გაჩენამდე
არ დამდგარა.

2017 წლის თვისებრივი კვლევის და 2018 წლის MICS

„თუ გოგონა გათხოვებისთანავე არ დაორსულდა,
ეს პრობლემად მიიჩნევა, მაშინვე იწყებენ ექიმის

ძებნას და რძლის მკურნალობას; შვილი მაშინვე
უნდა იყოლიოს - ამაზე შეკითხვაც არ უჩნდებათ.“ —
ექსპერტი

საქართველოში, სქესობრივი და რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის

საკითხების

გორც

იქნა

გეგმაში

ინტეგრაცია

ზემოთ

სამინისტრო

გაეროს

ახლა

სკოლის

სასწავლო

მიმდინარეობს.

აღნიშნული,

მოსახლეობის

რო-

განათლების
ფონდთან

ერთად მუშაობს, რომ გადაიხედოს სამოქალაქო
განათლების და ბიოლოგიის საგნის სტანდარტები და

სახელმძღვანელოები, რეპროდუქციული უფლებების
და ჯანმრთელობის საკითხების ინტიგრირების მიზნით.
12

კვლევის განხორციელებით - სადაც კონკრეტული

შეკითხვები შედიოდა ბავშვობის ასაკში ქორწინების

შესახებ - მნიშვნელოვნად გამდიდრდა არსებული
მონაცემები
ასაკში

საქართველოში

ქორწინების

ადრეული/ბავშვობის

შესახებ,

მისი

მასშტაბის,

მოტივების და შედეგების ჩათვლით. მანამდე, მონაცემების ნაკლებობის გამო, ეს საკითხი ნაკლებად

განიხილებოდა (და ეს ნაკლოვანებაც ამის შედეგი
იყო),

ასევე

მიიჩნეოდა,

რომ

ბავშვობის

ასაკში

ქორწინება, უპირატესად, „უმცირესობებში“ არსებული
პრაქტიკა იყო საქართველოში.
2018

წლის

MICS

კვლევის

ფარგლებში,

შეგ-

როვდა მონაცემები ყველა ქორწინების თუ არარეგისტრირებული

კავშირის

და

არა

მხოლოდ

ოფიციალური ქორწინებების შესახებ. შესაბამისად,
თანამედროვე

მონაცემები

და

სარწმუნო

შე-

ფასებები გაკეთდა იმ გოგონების (და ვაჟების) პრო-

n
.

14%

13.9%

2010

2018

13

0.5%

13.9%

ცენტული ოდენობის შესახებ, რომლებიც ამჟამად

0.1 პროცენტს შეადგენდა. 20-24 წლის ქალების 13.9

კავშირში იმყოფებიან, ასევე იმ ზრდასრულების

0.3 პროცენტი - 15 წლის ასაკამდე. შედარებისთვის,

დაქორწინებულები არიან, ან არარეგისტრირებული
პროცენტული

რაოდენობის

შესახებ,

რომლებიც

ბავშვობის ასაკში დაქორწინდნენ. MICS კვლევა მტკიცებულებას გვაწვდის, რომ საქართველოში ბავშვობის

ასაკში ქორწინება გენდერულად განპირობებული

ფენომენია: კვლევაში მონაწილე 15-19 წლის გოგონების 11.2 პროცენტი უკვე დაქორწინებული იყო,

ან არარეგისტრირებულ ქორწინებაში იმყოფებოდა,
ვაჟების შემთხვევაში კი ეს მაჩვენებელი მხოლოდ
14

პროცენტი 18 წლის მიღწევამდე დაქორწინდა, ხოლო
20-დან 24 წლამდე მამაკაცების 0.5 პროცენტი 18
წლამდე დაქორწინდა.37
ადრეული/ბავშვობის

შესაბამისად, სამწუხაროდ,

ასაკში

ქორწინების

პრევა-

ლენტობის მაჩვენებელი საქართველოში, როგორც
ჩანს, ჯერ კიდევ უცვლელი რჩება, 2010 RHS-ის

მონაცემებთან შედარებით. MICS კვლევის ბოლო
მონაცემები

ასევე

ადასტურებს,

რომ

ევროპულ

ქვეყნებს შორის საქართველოში, მოლდოვასა (12

პროცენტი) და თურქეთთან ერთად (15 პროცენტი),

უფრო ხშირად სოფლად ხდება - სადაც 20-დან 24

ქორწინების მაჩვენებლები, რაც ზეგავლენას ახდენს

დაქორწინდა - ვიდრე ქალაქებში (8 პროცენტი).

ჯერ კიდევ ყველაზე მაღალი რჩება ბავშვობის ასაკში
გოგონებსა და ქალებზე.38

MICS კვლევის მონაცემებიდან, ასევე, 2017 წელს
განხორციელებული

თვისებრივი

კვლევიდან

ნათელია, რომ საქართველოში ბავშვობის ასაკში

ქორწინების მხრივ არსებული სიტუაცია ერთგვაროვანი

აჩვენებს,

არ

არის.

რომ

MICS

ბავშვობის

კვლევის

ასაკში

მონაცემები
ქორწინება

წლამდე ასაკის ქალების 25 პროცენტი 18 წლამდე
ყველაზე დიდი ალბათობით, ეს პრობლემა უფრო
მეტად ორ ყველაზე დაბალ ქონებრივ კვინტილში

მოხვედრილი გოგონების წინაშე შეიძლება დადგეს,
რაც ბავშვობის ასაკში ქორწინებასა და სიღარიბეს

შორის კავშირზე მეტყველებს: 15-დან 19 წლამდე
ასაკის გოგონების 24.9 პროცენტმა ყველაზე დაბალი
ქონებრივი

კვინტილიდან

აღნიშნა,

რომ

ისინი
15

დაქორწინებულები იყვნენ, ან არარეგისტრირებულ

ნიშნავს, რომ მოზარდების შემთხვევაში ყველაზე

ნებრივი კვინტილიდან იმავე ასაკობრივი ჯგუფის

გოგონებს შორის ხდება.

ქორწინებაში იმყოფებოდნენ, ყველაზე მაღალი ქო-

გოგონების მხოლოდ 0.5 პროცენტთან შედარებით.

ფაქტორია: 18 წლამდე დაქორწინებული 20-24 წლის
ქალების 46.5 პროცენტს მხოლოდ დაწყებითი ან

არასრული საშუალო სკოლა ჰქონდა დამთავრებული
მაშინ, როცა ამავე ჯგუფის 3.1 პროცენტი უმაღლეს

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლობდა, ან
სწავლა უკვე დასრულებული ჰქონდა.39

აღმოჩნდა, რომ სამი ძირითადი ეთნიკური ჯგუფიდან

აზერბაიჯანელი (20-24 წლის ქალების 37.6 პროცენ-

ტი უკვე დაქორწინებული იყო 18 წლის ასაკში) და
ქართველი (12.4 პროცენტი) გოგონები უფრო მეტად
დგანან ბავშვობის ასაკში ქორწინების რისკის წინაშე,

ვიდრე სომეხი გოგონები (18 წლამდე 4.5 პროცენტი
იყო

დაქორწინებული).

თუმცა,

მნიშვნელოვანია

აღინიშნოს, რომ 18 წლამდე დაქორწინებული 20-24
წლის აზერბაიჯანელი და სომეხი ქალების შესახებ

კვლევით მიღებული შედეგები 25-49 ასაკობრივი
ჯგუფის

შეუწონელ

შემთხვევებს

ეფუძნება,

რაც

იმას ნიშნავს, რომ ეს მაჩვენებლები შეიძლება

დამაჯერებელი არ იყოს. ბავშვობის ასაკში ქორწინების მაჩვენებლები ასევე რეგიონების მიხედვითაც
განსხვავდება

და

ყველაზე

მაღალი

მონაცემი

კახეთში (20-24 წლის ქალების 34.5 პროცენტი დაქორ-

წინებული იყო 18 წლის ასაკისთვის), ქვემო ქართლსა

(23.1 პროცენტი) და შიდა ქართლში (21.3 პროცენტი)
ფიქსირდება.

პრევალენტობის

ყველაზე

დაბალი

მაჩვენებლები ოთხ რეგიონში გამოიკვეთა: თბილისში

(4.9 პროცენტი), აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში
(13.9 პროცენტი), მცხეთა-მთიანეთსა (14.2 პროცენტი)
და სამცხე-ჯავახეთში (14.3 პროცენტი).

40

საქართველოში

ქორწინების

და ბავშვის გაჩენა
16

გარეშე

ორსულობა

სტიგმატიზებულია, რაც იმას

მეტი ორსულობა და მშობიარობა დაქორწინებულ

2018 წლის MICS კვლევის

შედეგად მოზარდებს შორის შვილოსნობის შესახებ

მიღებული მონაცემების დახმარებით უკეთ შეიძლება
გავიგოთ ბავშვობის ასაკში ქორწინების საკითხი
საქართველოში. 20-24 წლის ასაკობრივი ჯგუფის
სოფლად მცხოვრები

მეტი ქალი

აღნიშნავდა,

რომ მათ 18 წლის ასაკამდე იმშობიარეს,

ქალაქში

მცხოვრებები იმავე ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენლებ ქალებთან შედარებით:

10.8 და 3.6 პრო-

ცენტი, შესაბამისად. დაწყებითი ან არასრული საშუალო განათლების მქონე 20-24 წლის ქალების მეტ

რაოდენობას ჰყავდა ბავშვი გაჩენილი 18 წლამდე, ისევე როგორც კახეთსა (22.5 პროცენტი) და

შიდა ქართლში (16.1 პროცენტი) მცხოვრებ იმავე
ასაკობრივი

კატეგორიის

აზერბაიჯანელი

(16.3

ქალებს.

პროცენტი)

ეთნიკურად

და

ქართველი

ქალების (5.4 პროცენტი) შემთხვევაში უფრო მეტი იყო
18 წლამდე მშობიარობის შემთხვევა, ვიდრე სომეხ
ქალებს შორის (1.9 პროცენტი).41
საერთო

ჯამში,

დამკვიდრებულ

აღნიშნული
აღქმებს

მონაცემები

უპირისპირდება,

ადრე

რომ

ბავშვობის ასაკში ქორწინება მხოლოდ „უმცირესობების

პრობლემაა“

საქართველოში.

მაგალითად,

ის მოსაზრება, რომ რისკის წინაშე განსაკუთრებით
რელიგიური

(მუსლიმი)

უმცირესობების

წარმომა-

დგენელი გოგონები დგანან, სტატისტიკით გამყარე-

ბული არ არის და მიუხედავად იმისა, რომ ეს
მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია აზერბაიჯანელ გო-

გონებს შორის, ეთნიკურად ქართველი გოგონების
მნიშვნელოვანი რაოდენობაც ამ მდგომარეობაშია.

როგორც 2017 წლის თვისებრივ კვლევაშია აღნიშნუ-

ლი, „[ბავშვობის ასაკში ქორწინება] არ ახასიათებს

მხოლოდ რომელიმე კონკრეტულ ეთნიკურ ჯგუფს

ან ტრადიციას, და მისი ძირითადი ხელშემწყობი

ფაქტორი უთანასწორო გენდერული ნორმები და
დისკრიმინაციული

გენდერული

ურთიერთობებია,

რომლებიც ქვეყნის ყველა ეთნიკურ ჯგუფს ახასიათებს როგორც სოფლად, ასევე ქალაქებში“.42

17

სკოლის მიტოვება

„გოგო რომ დაიბადება ოჯახში, სულ უმეორებენ: შენ

როგორც ზემოთ დეტალურადაა აღწერილი, MICS

ჭურჭის რეცხვა; და არავინ ეუბნება, რომ დაწეროს, ან

კვლევის მონაცემები წარ-მოადგენს მტკიცებულებას,

რომ განათლების დაბალ დონესა და ბავშვობის
ასაკში ქორწინებას შორის ძლიერი კავშირი არ-

უნდა გათხოვდე, ისწავლე საჭმლის კეთება, დაგვა,
წიგნი წაიკითხოს“ — ადრეულ ქორწინებაში მყოფი
ქალი, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი

სებობს. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საშუალო

პირველადი კვლევისა და 2017 წლის თვისებრივი

მაჩვენებლები

ადრეულ

საფეხურის

ზედა

კლასებში

უფრო

სკოლის

მაღალია

მიტოვების

ბიჭებს

შორის,

ვიდრე გოგონების შემთხვევაში: 2018 წლის MICS
კვლევის თანახმად, 15-17 წლის ასაკის ბიჭების 13.6

პროცენტი სკოლაში აღარ დადიოდა, ხოლო 15-17

წლის ასაკის გოგონებს შორის ეს მაჩვენებელი 8.2
პროცენტი იყო.

43

ამის გათვალისწინებით, 2017 წლის

თვისებრივი კვლევით გამოვლინდა, რომ სიღარიბე
ხშირად კავშირშია გენდერული უთანასწორობიდან
გამომდინარე ფესვგადგმულ შეხედულებებთან, რაც
მნიშვნელოვან ბარიერებს უქმნის იმ გოგონებს,
რომლებსაც

საშუალო

სკოლის

დამთავრება

და

უმაღლესი განათლების მიღება სურთ. ბევრ ოჯახში
მშობლებს მიაჩნიათ, რომ
პრიორიტეტული,

რადგან

ბიჭების განათლებაა

გოგონების

ძირითადი

ფუნქცია ცხოვრებაში დაქორწინება და ბავშვების
გაჩენა არის მაშინ, როცა ბიჭებმა თავიანთი მომავალი
ოჯახები უნდა არჩინონ.44

ეს უკვე ბავშვობის ასაკში

ქორწინების გამომწვევი ფაქტორი ხდება, რადგანაც
ზოგიერთი გოგონა სკოლაში სწავლას თავს ზუსტად

იმიტომ ანებებს, რომ დაქორწინდეს. 2018 წლის MICS

კვლევის თანახმად, სკოლის მიტოვების გაცილებით
მაღალი

მაჩვენებლებია

ჯგუფის

წარმომადგენელ

აზერბაიჯანელ

მოზარდ

გოგონებსა და ბიჭებს შორის, ვიდრე სხვა ეთნიკური
მოზარდებში.

ასევე,

სკოლაში არ დადის უფრო მეტი ბიჭი და გოგონა
ყველაზე დაბალი ქონებრივი კვინტილიდან.
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კვლევის

ფარგლებში

ქორწინებაში

მონაწილე
მყოფი

ექსპერტებთან,

მეუღლეებსა

და

საზოგადოების წევრებთან გამართული ინტერვიუები
იმ არგუმენტს ამყარებს, რომ

სკოლის მიტოვებასა

და ადრეულ ასაკში ქორწინებას შორის ძლიერი
კავშირი არსებობს. განსაკუთრებით, სოციალურად
დაუცველ ოჯახებში, გოგონებმა შეიძლება სკოლა
ფინანსური

მიზეზების

გამო

მიატოვონ,

მაგრამ

სწავლის შეწყვეტის შემდეგ მათ წინაშე არსებული
ერთადერთი

პერსპექტივა

დაქორწინებაა.

ასევე

აღსანიშნავია, რომ მათ შეიძლება სკოლა მიატოვონ,

როცა დაინიშნებიან, მაგრამ დანიშნულ გოგონას
განათლების მიღება შეუძლია განაგრძოს რეალურად

დაქორწინებამდე მხოლოდ მაშინ, თუ მომავალი
ქმარი ამის „ნებას მისცემს“.

დაქორწინებულ გოგონებს მნიშვნელოვანი ბარიერები

ეღობებათ წინ, თუ ისინი განათლების მიღებას
კვლავ დააპირებენ. ის, თუ რამდენად შესძლებენ
ისინი

სწავლის

თავიანთ

ქმრების

გაგრძელებას,

„ნებართვაზე“,

დამოკიდებულია
მაგრამ

ასევე

იმაზე, სკოლა დართავს თუ არა დაბრუნების ნებას.
ერთმა

მასწავლებელმა

აღნიშნა,

რომ

სკოლის

ადმინისტრაცია და სხვა მოსწავლეების მშობლები
ხშირად უარზე არიან, რომ დაქორწინებულმა გოგონამ

სკოლაში სიარული განაგრძოს იმიტომ, რომ ამით

მან შეიძლება სხვა გოგოები „გააფუჭოს“, რადგანაც

ივარაუდება, რომ ეს გოგონა სქესობრივად აქტიური
იქნება.46

46.5%

3.1%
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„როცა ახალგაზრდები ქორწინდებიან, ბიჭები გო-

ქორწინების შემთხვევები სოციალურ სამსახურებში

გრძელების უფლებას მისცემენ, სწავლაში დაეხმა-

2017 წლის თვისებრივი კვლევით დადგინდა, რომ

გონებს ჰპირდებიან, რომ სკოლაში სწავლის გარებიან, რომ თვითონ ბიჭები მიიყვანენ სკოლაში და
ა.შ. თუმცა, რეალობაში ისე ხდება, რომ ბიჭი სკოლის
ასაკის გოგონაზე დაქორწინდება და მერე საკუთარი

დანაპირები ავიწყდება, რის გამოც გოგონა სკოლაში
აღარ დადის.“ — 17 წლის ვაჟი, კახეთი47
მშობლებისთვის,

რომლებიც

თავიანთ

საქართველოს

მასწავლებლები ხშირად იზიარებენ მოზარდების
ურთიერთობების და ქორწინებამდე სექსის მიმართ
არსებულ უარყოფით შეხედულებებს, რის გამოც იმ

მოსწავლეებმა, ვისაც ასეთი ურთიერთობა აქვს,
ქორწინება

შეიძლება

გადაწყვიტონ.50

სწორედ

ამიტომ, განათლების სამინისტროს მხრიდან კონშვილებს

სკოლაში არ ატარებენ, ადმინისტრაციული სასჯელია
გათვალისწინებული.

გადაამისამართონ.49

ადმინისტრა-

სტრუქციული

ქმედებები

მნიშვნელოვანია,

რათა

მოსწავლეების მიერ სკოლის მიტოვება თავიდან
იქნას აცილებული.

ციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 172-ე მუხლის

თანახმად, მშობლის მხრიდან „ბავშვის აღზრდისა
და სწავლების, ან მის მიმართ სხვა მოვალეობათა

შეუსრულებლობა გამოიწვევს გაფრთხილებას, ან
ადმინისტრაციულ დაჯარიმებას“.48
ინფორმაცია

აღსრულების

არსებობს
თაობაზე.

აღნიშნული
ზოგ

თუმცა, ცოტა
სახდელების

მშობელს

მიაჩნია,

დარღვევის

დროსაც

რომ გარე უწყებებს უფლება არა აქვთ, ჩაერიონ
ოჯახის

საქმეებში

კანონის

კი. როგორც ერთ-ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა

2014 წელს: „მშობლები ამბობენ, რომ „ეს ჩემი
ქალიშვილია და რასაც მინდა, იმას გავაკეთებ, არავის

“ერთ-ერთ
აცხადებს,

სტატიაში

რომ

„თუ

განათლების

მშობელი

სამინისტრო

შვილს

სკოლას

დაატოვებინებს, ჩვენ ვერაფერს გავაკეთებთ“. ბავ-

შვის უფლებათა კონვენციაში ნათქვამია, რომ მშო-

ბლებმა შეიძლება დაარღვიონ ბავშვის უფლებები,

მაგრამ მთავრობამ მისი უფლებები უნდა დაიცვას.
პრობლემა მაშინ წარმოიშობა, როცა მთავრობის

წარმომადგენელი ამბობს, რომ მათ ამ პრობლემასთან
დაკავშირებით არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ”. —
ექსპერტი

არ შეუძლია, ჩაერიოს“. “ამგვარი შეხედულებების
მიმართ სოციალური მხარდაჭერა გოგონებზე დიდ

ზეგავლენას ახდენს, რადგანაც ეს კიდევ აძლიერებს
უთანასწორობებს

და

უსამართლობას

ოჯახებს

შიგნით. 2017 წლის თვისებრივი კვლევით ასევე
დადგინდა, რომ დასწრების არასრულად აღრიცხვა და
არასათანადო კოორდინაცია სკოლებს, სოციალური
მომსახურების

სააგენტოსა

სამინისტროს შორის

და

შინაგან

საქმეთა

ნიშნავს, რომ სკოლები ვერ

ასრულებენ თავიანთ მისიას, რომ ბავშვობის ასაკში
20

სიღარიბე
2017 წლის თვისებრივი კვლევა და 2018 წლის MICS

კვლევა იმ დასკვნას ამყარებს, რომ საქართველოში
ბავშვობის ასაკში ქორწინებას სიღარიბე იწვევს.
გოგონებისთვის

ადრეულ

ასაკში

დაქორწინება

სასურველი გამოსავალია ეკონომიკურ სიდუხჭირეში
მცხოვრები ოჯახებისთვის.

ამას გარდა, სახლში არსებული დაძაბულობის და

სირთულეების გამო გოგონებისთვის ადრეულ ასაკში

დაქორწინება შე-იძლება არასაიმედო სიტუაციიდან
თავის დაღწევის საშუალებას ნიშნავდეს.
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“ცოლ-ქმრული ცხოვრება დიდი პასუხისმგებლობაა,

სწავლა არ აინტერესებს, ისინი მათ დაქორწინებას

დვა. მაშინ ამას მე ვერ ვხვდებოდი. საერთოდ

ის არის, რომ უნდათ შვილები შესაძლო ამორალური

მართლაც „უღელია“ და ძალიან რთულია მისი ზი-

ვერ ვხვდებოდი, რა ხდებოდა ჩემს თავს. ოჯახშიც
ასეთი დაძაბული სიტუაცია მქონდა და ამასთანაც

ვაკავშირებ. ალბათ, ისიც იყო, რომ გავექეცი ამ
პრობლემას. იმდენად ჩავიკეტე ამ ჩემს ახალ ოჯახში,
გარეთ გამოსვლაც აღარ მინდოდა”.

— ადრეულ ქორწინებაში მყოფი ქალი
2017

წლის

თვისებრივ

კვლევაში

მონაწილე

სადაც ნაჩვენებია, რომ ოჯახებმა გოგონები ადრეულ

ასაკში დააქორწინეს, რათა „ერთით ნაკლები სარჩენი

ჰყოლოდათ“, ან სადაც მოზარდებმა დაქორწინება
ამჯობინეს, ან ასე გადაწყვიტეს, რათა სახლში სითავი

დაეღწიათ,

ასევე,

„უკეთესი

კვება“ ჰქონოდათ, როგორც აღნიშნა სამოქალაქო
საზოგადოების

ერთ-ერთმა

ცხოვრების წესისგან დაიცვან. ამგვარად, მათ მი-

აჩნიათ, რომ ქორწინება ერთადერთი სათანადო
გამოსავალია ამ სიტუაციიდან.“ — ინტერვიუ მასწავლებლებთან, სამცხე-ჯავახეთი.52

თუმცა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ადრეულ

რესპონდენტებმა მრავალი მაგალითი მოიყვანეს,

ღარიბისთვის

გადაწყვეტენ და ამის განმაპირობებელი ფაქტორი

ასაკში შვილების დაქორწინება ასევე შეიძლება

ერთგვარი საშუალება იყოს უზრუნველყოფილი ოჯა-

ხებისთვის, რომ ორ ოჯახს შორის კავშირი უფრო
გამყარდეს და მათი ეკონომიკური სტაბილურობა
გარანტირებული იყოს.53

დაუწერელი ტრადიციები და ნორმები

წარმომადგენელმა.

ბავშვობის ასაკში ქორწინების გამომწვევი ფაქ-

თავიანთი ქალიშვილების ფინანსური უზრუნველყოფა

დიციები და ნორმები, რომელიც ამ საზიანო პრა-

კვლევაში მონაწილე დედებმა განაცხადეს, რომ
მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო მათი ადრეულ ასაკში

დაქორწინებისთვის. უმუშევრობის მაღალი დონე და

იმის შეგრძნება, რომ ძალიან ცოტა სხვა ალტერნატივა
არსებობდა,

ახალგაზრდებს

სწავლისთვის

თავის

დანებებისკენ უბიძგებდა. სკოლის მიტოვების შემდეგ

კი ქორწინება „ერთადერთ ვარიანტად“ მიიჩნევა,
განსაკუთრებით გოგონებისთვის.51

„მე მგონი, ადრეულ ასაკში ქორწინების მთავარი მიზეზი ფინანსური პრობლემებია. ამ ასაკში მოზარდები

იმედგაცრუებას გრძნობენ, სწავლისგან არაფერს არ

მოელიან. ფაქტობრივად, მათ უმეტესობას სწავლა საერთოდ არ უნდა. თუ მშობლები ხედავენ, რომ ბავშვს
22

ტორი

ქტიკის

ასევე

შეიძლება

გამყარებას

იყოს

უწყობს

დაუწერელი

ხელს.

2017

ტრა-

წლის

თვისებრივმა კვლევამ გამოავლინა, რომ თუკი ადრე
საქართველოში

გოგონების

ნაწილს

იძულებით

აქორწინებდნენ, დღეს, რიგ შემთხვევებში, ადრეული

ქორწინება მათი არჩევანია. მიზეზი უნდა ვეძებოთ
კონტექსტში, რომელიც დიდწილად განპირობებულია
სოციალური ნორმებით, რომელიც ქორწინებამდე

ურთიერთობებს გმობს (განხილულია ქვემოთ) და
შემწყნარებელია იმ გოგონების მიმართ, რომლებიც

ადრე ქორწინდებიან, რათა თავი აარიდონ „ჩარჩენას“.
კვლევის მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ 22 წელი
ქალის

ქორწინებისთვის

მიიჩნეოდა,

ხოლო

26

უკვე

წლის

„დაგვიანებულად“
ასაკში

კი

მათ

„შინაბერად“ მოიხსენიებდნენ. ამგვარ შეხედულე-

თბილისიდან აღნიშნა, რომ ის ბავშვობაში მოიტაცეს

დაკავშირებული

რესპონდენტებმა აღნიშნეს, რომ მოტაცების შიშის

ბებს ასევე ახალგაზრდა ქალების შვილოსნობასთან
ვარაუდები

ამტკიცებს,

ასევე

ისიც, რომ მამაკაცები უფრო ახალგაზრდა ცოლებს

ამჯობინებენ, ხოლო სადედამთილოებს 18 წლამდე

ასაკის რძლები სურთ იმის გამო, რომ მათ უფრო
მარტივად „გამოზრდიან“. ამავდროულად, გოგონები

და ახალგაზრდა ქალები თავისზე უფროს მამაკაც
პარტნიორებს ეძებენ (როგორც წესი, ორი ან სამი

წლით უფროსს) იმ მოსაზრებით, რომ მამაკაცი უკვე

„შემდგარი“ უნდა იყოს და ოჯახის რჩენა შეეძლოს
დაქორწინებამდე, რაც ერთგვარი მუხრუჭის როლს
ასრულებს ვაჟების ბავშვობის ასაკში დაქორწინების
თვალსაზრისით.54 გარდა ამისა, აღნიშნული ნორმები

მჭიდრო კავშირშია გენდერულ უთანასწორობასა და
გავრცელებულ შეხედულებასთან, რომ ქორწინება და

და დააქორწინეს, ხოლო რამდენიმე რეგიონიდან სხვა

გამო მათმა მშობლებმა გოგონებს სკოლაში სწავლა
შეაწყვეტინეს.57

„კანონი უკვე ცვლის რაღაცას, ამ სიტუაციაშიც კი.

მაგალითად, ვეკითხებოდი - რატომ არ გინდათ,
რომ

თქვენი

შვილები

ადრეულ

ასაკში

დაქორ-

წინდნენ? მპასუხობდნენ - აღარ გვეშინია, რომ მათ

მოიტაცებენო... მოტაცება უკვე კრიმინალია, კანონ-

დარღვევაა. ვინც მოტაცებას ფიქრობს, მანაც კარგად
იცის, რომ ასე მარტივად არ არის, მას მოუწევს

კანონის წინაშე პასუხისგება... ამიტომ, მოტაცება
ახლა იშვიათი შემთხვევაა.“ — ექსპერტი

შვილები ქალის მთავარი საზრუნავი უნდა იყოს.

ზოგ ოჯახში არსებული პატრიარქალური ნორმები
ნიშნავს, რომ შეიძლება, ქალიშვილს აზრი კი ჰკითხონ,
მაგრამ

დაქორწინების

დროს

მისი

მშობლები

გადაწყვეტენ, უმეტეს შემთხვევაში - მამა.

ეს

შეიძლება ბავშვობის ასაკში ქორწინების გამომწვევი
ფაქტორი იყოს, მაგრამ ასევე ბარიერიც ხდება

ახალგაზრდებისთვის, როცა მამები ასეთ წყვილს
დაქორწინებაზე უარს ეუბნებიან.55
თემებში,

გარიგებით

ქორწინება

აზერბაიჯანულ

კვლავ

ნორმას

წარმოადგენს, ზოგ შემთხვევებში კი მსგავს შეთანხმებას გოგონას თანხმობის გარეშე აღწევენ.56

მას შემდეგ, რაც საპატარძლოს მოტაცება (იძულებით

ქორწინებისთვის) სისხლის სამართლის კანონით

დარეგულირდა, მსგავსი შემთხვევები ბოლო წლებში
ძალიან შემცირდა და ახლა იშვიათად ხდება. ამის

გათვალისწინებით, 2017 წლის თვისებრივ კვლევაში
საცოლის მოტაცების რამდენიმე შემთხვევა მაინც

დაფიქსირდა; კვლევაში მონაწილე 23 წლის ქალმა

სოციალური მარგინალიზაცია
ბავშვობის

ასაკში

გამოწვეული იყოს

ქორწინება

ასევე

შეიძლება

საზოგადოებაში ზოგიერთი ეთ-

ნიკური და რელიგიური უმცირესობის ნაკლებად ინტეგრირების გამო. აღნიშნულ თემებში მცხოვრები

ბევრი გოგონა და ქალი ქართულად ვერ საუბრობს,
რაც მათ გარიყულობას კიდევ უფრო აღრმავებს
და კარიერის თვალსაზრისით, შესაძლებლობებსა
და

არჩევანს

ართმევს.

საცხოვრებელ

ადგილას

არსებული ენობრივი ბარიერი და არასათანადო
ინფრასტრუქტურა ასევე ნიშნავს იმას, რომ გოგო-

ნები, რომლებსაც დაქორწინება არ უნდათ, სირ-

თულეებს აწყდებიან ჯანდაცვის, განათლების, სამართალდამცავ და სხვა მხარდამჭერ სერვისებზე

ხელმისაწვდომობის მხრივ და ისინი, შეიძლება,
23

არც კი იცნობდნენ არსებულ კანონებს, რომელიც

თვისებრივი

მქონე დაქორწინებული გოგონებისთვის რთულია

ხელი იმავე სახის სერვისებზე, რომელიც ქალაქის

მათ დაიცავდა. ოჯახში ძალადობის გამოცდილების
მხარდამჭერ სერვისებზე წვდომა იმავე მიზეზების
გამო.

აღნიშნული სოციალური მარგინალიზაცია
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გენდერულ
რეულ
ეს

უთანასწორობას

ასაკში

ერთადერთი

ქორწინებას

აძლიერებს

იწვევს,

ალტერნატივა

ბედისწერაა“ გოგონებისთვის.

და

და

ად-

რამდენადაც

„გარდაუვალი

სამინისტრო უნდა ჩაერიოს. განათლება საჭიროა და
ინფორმირებულობის დონე უნდა ამაღლდეს. ეს აგრესიულად კი არ უნდა მოხდეს, არამედ გასართობი
რაც

ადგილობრივ

მოსახლეობას

დააინტერესებს. სხვა გზა არ არის. მე ვკითხე, რა

მოსწონდათ გოგონებს და რა ჰობი ჰქონდათ. მათგან

პასუხის მიღება ძალიან რთული იყო. მათ არ იცოდნენ,
რადგანაც ისინი მხოლოდ სატელევიზიო შოუებს

უყურებენ საღამოობით და მეგობრებთან არ დადიან.
არანაირი

ღონისძიება

არ

ტარდება,

რომელსაც

დაესწრებოდნენ. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ,

მათ ქართული ენა არ იციან და სახელმწიფოსთან
ურთიერთქმედება
შეგრძნება,

რომ

არ

ისინი

ხდება...
ჩვენი

არა

აქვთ

თემს წარმოადგენენ.“ — ექსპერტი

აჩვენებს სოფლად ცხოვრებასა და ბავშვობის ასაკში

დაქორწინებას შორის, რადგანაც სოფლად ბავშვობის
ასაკში დაქორწინების მაჩვენებლები სამჯერ უფრო
ურბანულ

ტერიტორიებზე

პროცენტი და 8 პროცენტი, შესაბამისად).
24

ზოგადად,

მოსახლეობისთვის
მცხოვრები
საშუალო

ხელმისაწვდომია.

გოგონებისთვის,

და

პრაქტიკულად

უმაღლესი

შეიძლება

ზედა

სოფლად

საფეხურის

განათლების

ძალიან

რთული

მიღება
იყოს

(არასათანადო მიწოდების, ან იმის გამო, რომ დიდ
მანძილებზე მგზავრობა არის საჭირო), რაც კიდევ

ბის მიღებას შეწყვეტენ. ასევე ძალიან შეზღუდულია
დასაქმების შესაძლებლობები. მათთვის რთულია

ჯანდაცვის მომსახურებებზე წვდომა, სქესობრივი
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების

ჩათვლით. ამას გარდა, რესპონდენტებმა აღნიშნეს,

რომ ჩვეულებები და ტრადიციები - მათ შორის ისინი,
რომლებიც გენდერულ როლებსა და ქორწინების

დამკვიდრებულ პრაქტიკებთან არის დაკავშირებული,
როგორიცაა მზითევი - უფრო ძლიერია სოფლად.60
ყველა ამ ფაქტორით შეიძლება აიხსნას ის, თუ რატომ

არის ასე უფრო მაღალი ბავშვობის ასაკში ქორწინების

მაჩვენებლები სოფლად, მარგინალიზებულ ტერიტორიებზე.

მოზარდების სექსუალობის კონტროლი
2017 წლის თვისებრივი კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნე-

MICS კვლევის მონაცემები ასევე აშკარა კავშირს

ვიდრე

რომ,

იმის

თანამოქალაქეები

არიან. ისინი ძალიან იზოლირებულ და დახურულ

მაღალია,

აღნიშნავს,

უფრო ზრდის იმის ალბათობას, რომ ისინი განათლე-

„ჩემი აზრით, ამ საკითხის გადაჭრაში განათლების

საშუალებებით,

კვლევა

სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას არ მიუწვდება
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(25

2017 წლის

ლოვანი მიგნება ის იყო, რომ ბევრ რესპონდენტს
-

მოზარდსა

ბავშვობის

და

ასაკში

უმეტესწილად

ზრდასრულს

ქორწინება

იმიტომ

ხდება,

-

მიაჩნდა,

რომ

საქართველოში

რომ

მოზარდებს

უყვარდებათ და დაქორწინებას ამჯობინებენ. თუმ-

ცა, ამგვარი არჩევანი სოციალურ კონტექსტში ხდე-

ბა, სადაც სტიგმა არსებობს მოზარდებს შორის

„ვიცით,

ასევე ქორწინების გარეშე ორსულობის მიმართ.

საქართველოსა თუ აზერბაიჯანში, არამედ მთელ

ურთიერთობებისა და ქორწინებამდე სექსის თაობაზე,
კვლევაში

მონაწილე

მოზარდები

სიარულის

საშუალებას,

საუბრობდნენ

იმაზე, რომ მათ არ აძლევდნენ პაემანზე თავისუფლად
ჰქონდათ,

რომ

ურთიერთობებში

საჯარო

გოგონებს

უფლება

სივრცეებში

ჩაბმულიყვნენ,

არ

სოციალურ

შესაბამისად,

რომ

კავკასიაში

ქალწულობას

დიდ

მნიშვნელობას ანიჭებენ და ეს ასეა არა მხოლოდ
კავკასიაში:
ცხოვრება,

ჩვენი

როგორც

ტრადიციაა
ჩვენ

და

სქესობრივი

ვიცით,

ქორწინების

კონტექსტში ხდება“ — ოჯახის წევრი ქალი, თბილისი63

გოგონები და ბიჭები სოციალურ მედიასა და ახალ

მოზარდების ორსულობა

შესანარჩუნებლად, რაც იმას ნიშნავს, რომ როცა

რა თქმა უნდა, ზოგ მოზარდს სქესობრივი კავშირი

რომ შეყვარებულები არიან“.61 მარტივად რომ ვთქვათ,

სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის

ტექნოლოგიებს

მიმართავდნენ

ურთიერთობების

ერთმანეთს შეხვდებოდნენ, ისინი „ფიქრობდნენ,
მოზარდები

„ირჩევენ“

დაქორწინებას

იმიტომ,

რომ ეს მათთვის ერთად ყოფნის და სქესობრივი
ურთიერთობების ერთადერთი გზაა.

„მე მგონი, როცა შეყვარებულებს ზღუდავენ, მშობლები
ამით მათ წააქეზებენ, რომ დაქორწინდნენ.“

ადრეული

ქორწინება,

როგორც

ჩანს,

სუალობის კონტროლთან არის დაკავშირებული, რაც

მჭიდროდ ეხმიანება იმას, თუ რა მნიშვნელობას ანიჭებენ ქალწულობას დაქორწინებამდე. შესაბამისად,
ტრადიციაც თავისებურად იწვევს ადრეულ ასაკში

ქორწინებას, რადგანაც ქორწინების გარდა, სხვა სახის
ურთიერთობები შესაძლებელი არ არის. გოგონებმა
შეიძლება „აარჩიონ“ დაქორწინება, მაგრამ ეს არის
მხრიდან

კონფორმიზმის,

სტიგმის შიშის შედეგია.

ან

ინფორმაციის

ნაკლებობა

სქესობრივად

აქტიურ გოგონებს შორის დაორსულების მაღალი ალბათობს ქმნის.

ამგვარ შემთხვევაში, მოზარდების

ორსულობა ბავშვობის ასაკში ქორწინების გამომწვევი

ფაქტორია,

რადგანაც

ორსული

მოზარდი

ქორწინდება იმისათვის, რომ თავისი ორსულობის
თავი აარიდოს. როგორც ზემოთ იქნა განხილული,

მოზარდების, განსაკუთრებით კი გოგონების სექ-

მათი

შესახებ

„ლეგიტიმაცია“ მოახდინოს და სოციალურ გაკიცხვას

— 17 წლის გოგონა ქვემო ქართლიდან
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ამგვარად,

ქორწინებამდე აქვს და სექსუალობის, რეპროდუქციის,

სოციალური

სტიგმა - მათ შორის ჯანდაცვის პროვაიდერების
მხრიდანაც - ქორწინებაში არმყოფი გოგონებისთვის
სქესობრივ

და

რეპროდუქციულ

ჯანმრთელობის

სერვისებზე ხელმისაწვდომობას ძალიან ართულებს,

ხოლო სკოლებში სექსის, რეპროდუქციის და ურთიერთობების

შესახებ

ინფორმაციის

ამჟამად არაადეკვატურად ხდება.

მიწოდება

2018 წელს 15-დან 19 წლამდე მოზარდი დედების მიერ

გაჩენილი ბავშვების რაოდენობა საქართველოში
დაბადებული
ადგენდა.64

ყველა

ბავშვის

6.1

პროცენტს

შე-

გლობალურ დონეზე მტკიცებულება არ-

სებობს, რომ ორსულობა უარყოფით ზეგავლენას
ახდენს

ფიზიკურად

ორსულობასთან

მოუმწიფებელ

დაკავშირებული

სხეულზე;

გართულებებიც
25

1995

65.7
2018

32.3

26

მსოფლიოში 15-დან 19 წლამდე ასაკის გოგონებს

შორის სიკვდილობის წამყვანი მიზეზია.65 მოზარ-

დი დედების შვილებიც ასევე დაბადებისას გართულებების უფრო დიდი რის-კის წინაშე დგანან:

2018 წლის MICS კვლევის მიხედვით, უფრო მაღალია

მკვდრადშობადობის მაჩვენებელი 15-დან 19 წლამდე
ასაკის გოგონებს შო-რის, ვიდრე სხვა რომელიმე
ასაკობრივი ჯგუფის შემთხვევაში.66

ვფიქრობდი. ასე მეგონა, რომ დავქორწინდები და

მორჩა, ეს არის ჩემი სიცოცხლის ბოლო. მე მინდოდა

ნებაში

მე ძალიან კარგი მოსწავლე ვიყავი სკოლაში, აი,
რომ გავთხოვდი, მერე ვეღარც სწავლა გავაგრძელე.

კოლეჯის მერე მუშაობაც ვერ შევძელი, არ გამიშვა

ჩემმა მეუღლემ, არ სჭირდებოდა ჩემი მუშაობა. ეკონომიკურად არ იყო იმის საჭიროება, რომ მე მემუშავა.

ამან ძალიან დამოკიდებული გამხადა, აბსოლუტურად
— ადრეულ ქორწინებაში მყოფი ქალი,

ქორწინებაში მყოფმა მეუღლეებმა სინანული გამო18

განსაკუთრებით

წლამდე

ნანობდნენ

დაქორწინდნენ.
იმას,

რომ

ისინი

სწავლის

გაგრძელება ვეღარ შესძლეს და ადრეულ ასაკში
დაქორწინების

გამო,

განათლების

მიღებისა

და

კარიერის პერსპექტივები შეეზღუდათ. ერთადერ-

თი დადებითი რამ, რასაც ადრეულ ასაკში დაქორწინებული მეუღლეები აღნიშნავდნენ ადრეულ

ქორწინებასთან დაკავშირებით, მათი შვილები იყო.

ზოგი რესპონდენტის თქმით, მათ ცხოვრებას აზრი

მყოფი

წარმომადგენელი
ადრეულ

ქალი,

ასაკში

ეთნიკური

უმცირესობის

დაქორწინებული

გოგონები

ხშირად მეუღლის მშობლებთან ერთად ცხოვრობენ
ქორწინების საწყის ეტაპზე. ზოგი მათგანი დიდ

სტრესს და ზეწოლას განიცდის დედამთილისგან.

2017 წლის თვისებრივი კვლევის რესპონდენტები
საუბრობდნენ

ფსიქოლოგიურ

ზეწოლაზე,

რასაც

დაქორწინებული გოგონები განიცდიდნენ, რომლებიც
არ იყვნენ მზად ოჯახური ცხოვრებისა და საოჯახო
სამუშაოს

პირველადი კვლევისთვის გამოკითხულმა, ადრეულ
რომ

და არანაირი გრძნობაც არ მქონდა, არც ქორწინებაზე

არის ჩემთვის საჭირო სწავლა.“ — ადრეულ ქორწი-

იმაში, რომ ჩემი საკუთარი აზრი ჩამომყალიბებოდა.

ხატეს,

ვიყავი, მაგრამ მშობლებს უნდოდათ. არც მიყვარდა

ფიქრობდნენ, რომ მე უნდა დავქორწინდე და არ

„ადრეულმა ქორწინებამ ძალიან შემიშალა ხელი

თბილისი

„ვიყავი 16 წლის, რომ გავთხოვდი. მე თანახმა არ

სწავლა. ვერ ვისწავლე მშობლების დამსახურებით.

ბავშვობის ასაკში დაქორწინების
გამოცდილებები

უსუსური.“

მხოლოდ შვილების გამო ჰქონდა.

დიდი

ტვირთისთვის,

რასაც

მათგან

მოელოდნენ. მათ ასევე ისაუბრეს იმ დაქორწინებულ

გოგონებზე, რომლებსაც ქმრები და ქმრის მშობლები
მეგობრებსა

და

ოჯახის

წევრებთან

შეხვედრას

უშლიდნენ, ან შეზღუდული ჰქონდათ მობილური
ტელეფონების თუ სხვა ტექნოლოგიების გამოყენება,
ან

ზედამხედველობდნენ,

თუ

რა

ტანსაცმელი

ჩაეცვათ, ან სხვა სახით აკონტროლებდნენ. და-

ქორწინებულ გოგონებს ასევე შეზღუდული ჰქონდათ

გადაწყვეტილების

მიღების

შესაძლებლობა

მეუღლის მშობლების სახლებში, სადაც ფინანსურ

გადაწყვეტილებებს მამამთილები იღებდნენ მთელი
ოჯახის

სახელით

და

დედამთილ-მამამთილები

27

გაეროს მოსახლეობის ფონდის
(UNFPA) მუშაობა რელიგიურ
თემებთან

განსაზღვრავდნენ, გაეგრძელებინა თუ არა განათლების
წლის

მიღება

დაქორწინებულ

თვისებრივი

კვლევის

გოგონას.

2017

რესპონდენტებმა

ასევე ისაუბრეს იმაზე, რომ დაქორწინებული გოგონები

ფიზიკურ

და

სიტყვიერ

შეურაცხყოფას

განიცდიდნენ ქმრებისა და დედამთილებისგან, რისი

მიზეზიც ხშირად ის იყო, რომ ისინი თითქოს „ვერ
ასრულებდნენ“ საოჯახო ვალდებულებებს.67
განქორწინება

საქართველოში

გავრცელებული

პრაქტიკაა, მაგრამ სტიგმატიზებული რჩება ოჯახში
ძალადობის

შემთხვევების

დროსაც

კი;

ბევრი

ქალი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს „ქორწინების
სიწმინდეს“, და სირცხვილის თუ სტიგმის ეშინიათ,
თუკი მოძალადე ქმარს მიატოვებენ. მოლოდინი

იმისა, რომ გოგონა თავისი ქმრის ოჯახთან ერთად
იცხოვრებს

დაქორწინების

შემდეგ

და

რომ

ვაჟიშვილები მემკვიდრეობას მიიღებენ იმას ნიშნავს,

რომ ხშირად გოგონასთვის შეუძლებელია მშობლების
სახლში დაბრუნება განქორწინების შემთხვევაში.

სამუშაოს და ფინანსური დამოუკიდებლობის ნაკლე-

ბობაც ასევე ბარიერს წარმოადგენს ქალებისა და
გოგონებისთვის, რომ ძალადობრივ ურთიერთობას
თავი დააღწიონ.68
კვლევაში

თუმცა, 2017 წლის თვისებრივ

მონაწილე

რესპონდენტებს

მიაჩნდათ,

რომ ბავშვობის ასაკში ქორწინება, უფრო დიდი
ალბათობით,

განქორწინებით

დასრულდებოდა,

სხვა ქორწინებებთან შედარებით. ამის მიზეზად კი
ქორწინებისთვის
და

მოზარდების

მოუმწიფებლობას

კონფლიქტებს

ადრეულ

მოუმზადებლობას

ასახელებდნენ,
ასაკში

ასევე,

დაქორწინებულ

გოგონებსა და მისი მეუღლის მშობლებს შორის,
განსაკუთრებით კი დედამთილებთან.69

გაეროს

მოსახლეობის

ფონდი

რელიგიათაშორის

საბჭოსა და მუსლიმ რელიგიურ წინამძღოლებთან
თანამშრომლობს,
გახდა

საზიანო

მნიშვნელოვანი
ფონდი

რის

შედეგადაც

პრაქტიკების

კუთხით.

ადვოკატირებას

დიალოგის მხარდაჭერას

გაეროს

და

შესაძლებელი

პრევენცია

სხვა

მოსახლეობის

რელიგიათშორისი

განაგრძობს. ამ კუთხით,

ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის
საკითხები უკვე დიალოგის დღის წესრიგშიც არის
შეტანილი.

ქვემო

ქართლის

რეგიონის

ყველა

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელ მუსლიმ რელი-

გიურ ლიდერებთან ხუთი საინფორმაციო სესია გაიმართა (სადაც მუსლიმი აზერბაიჯანელების დიდი
ეთნიკური უმცირესობა ცხოვრობს), რითაც ერთგვარი

ფორუმი შეიქმნა ქალთა მიმართ ძალადობისა და
ბავშვობის

ასაკში

სახილველად,

ქორწინების

ასევე

საკითხების

ინფორმაციის

გან-

მიწოდების

მიზნით საკანონმდებლო ჩარჩოსა და არსებული

სერვისების შესახებ. აღნიშნულმა სესიებმა შედეგად
უპრეცედენტო მხარდაჭერა მოიტანა

რელიგიური

ლიდერების მხრიდან ბავშვობის ასაკში ქორწინების
პრევენციისთვის, ასევე თემების წასახალისებლად,

რათა აღნიშნული საზიანო პრაქტიკების მიმართ
მიდგომები შეცვლილიყო. ამის შედეგად, სრულიად

საქართველოს მუსლიმთა სამმართველომ ძლიერი
ოფიციალური განცხადება გააკეთა, რომელიც მუსლიმ
ლიდერებს

მოუწოდებს,

რომ

მხარი

დაუჭირონ

ადრეულ/ბავშვობის ასაკში ქორწინების და ქალთა
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გენიტალიური

დასახიჩრების/კვეთს

აღმოფხვრას,

რაც აზიანებს გოგონებს, მათ ოჯახებს, თემებს და

ფართო საზოგადოებას, ასევე ქვეყნის მდგრად განვითარებას აფერხებს.

გაეროს მოსახლეობის ფონდმა ასევე მხარი დაუჭირა რესურსების პაკეტის შემუშავებას ოჯახში

ძალადობისა და ქალებისა და გოგონების მიმართ
საზიანო

პრაქტიკების

თაობაზე,

რომელიც

რე-

ლიგიურ წინამძღოლებს შეუძლიათ გამოიყენონ მორწმუნეებთან კომუნიკაციის დროს.

ციტატები

მთავარი საკითხები
სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი ცვლილების შე-

„რამდენადაც

გამონაკლისების გარეშე. თუმცა, ბევრმა ადამიანმა

რეგულირება, ეს უკვე პრობლემა გახდა და ჩვენ

დეგად, ქორწინების მინიმალური ასაკი არის 18 წელი,
არ იცის კანონის ცვლილების შესახებ და ბევრი

ქორწინება არ რეგისტრირდება მანამდე, ვიდრე
უმცროსი მეუღლე 18 წელს არ მიაღწევს.

სახელმწიფომ

ხაზგასმით

აღნიშნა,

რომ მნიშვნელოვანია ადრეულ ასაკში ქორწინების
უარს

ვამბობთ

არასრულწლოვანი

წყვილების

დაქორწინებაზე.“ (რელიგიური ლიდერი, კახეთი)70

ბავშვობის ასაკსა და ქორწინების იძულებასთან

„ეროვნული კანონმდებლობა საერთაშორისო კან-

თანადოდ არ ხდება.

მისი

დაკავშირებული კანონმდებლობის გამოყენება სა-

ონმდებლობას შეესაბამება. ერთადერთი პრობლემა
განხორციელებაა.

მშობლების

ზრუნვის

რეგულირების უწყება საკმარისად აქტიური არ არის.“
(იურიდიული ექსპერტი)

რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების

„ის, რომ [დაქორწინებული გოგონა] აუცილებლად

სასკოლო

ვას არ ექვემდებარება.“ (ექსპერტი)

შესახებ განათლება ამჟამად არ არის შეტანილი
სასწავლო

გეგმაში.

ამის

შედეგად,

მოზარდებს ამ საკითხზე სათანადო ინფორმაცია

უნდა დაორსულდეს დაქორწინების შემდეგ, განხილ-
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არ მიეწოდებათ. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის
საკითხების შესახებ ცოდნის ნაკლებობის, ასევე
სოციალური მოლოდინების და ზეწოლის გამო, რომ

გოგონები დაქორწინებისთანავე უნდა დაორსულდნენ,

ბავშვობის ასაკში ქორწინებას შედეგად ადრეულ
ასაკში დედობა მოჰყვება საქართველოში.

ადრეულ ასაკში ქორწინება სოციალური პრობლემაა

„ვიტყოდი, რომ პირიქით, ბიჭები უფროს ასაკში

ქორწინების გამომწვევი მიზეზები ერთგვაროვანი არ

ხალხი

მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ ბავშვობის ასაკში
არის და განსხვავდება სოციალური, ეკონომიკური,
გეოგრაფიული

და

კულტურული

მდგომარეობის

ქორწინდებიან. თუ გოგონა ადრე არ დაქორწინდება
მათ

სოფელში

(ჟურნალისტი, თბილისი)

71

„დაგვიანებულს“

ეძახის.“

მიხედვით. ნორმებსა და ტრადიციებთან ერთად

ასევე სახეზეა სიღარიბე და დიდი გენდერული
უთანასწორობა, რაც ბავშვობის ასაკში ქორწინებას
იწვევს, განსაკუთრებით სოფლად.

სახელმწიფომ მოქმედება დაიწყო ბავშვობის ასაკში

„საზოგადოება ადრეულ ქორწინებას პრობლემად

თვისებრივი მონაცემებიც შესაძლებლობას გვიქმნის,

ასპექტებს აჩვენებთ და აუხსნით, მაშინ ისინი ამაში

ქორწინების მიმართ და უახლესი რაოდენობრივი და
რომ

ეს

პრაქტიკა

უკეთ

იქნას

გაგებული.

ამის

მიუხედავად, ბავშვობის ასაკში ქორწინება ფართო
საზოგადოებაში პრობლემად არ არის აღიარებული.

არ აღიქვამს. თუმცა, თუ მათ ამ საკითხის რეალურ
პრობლემას

დაინახავენ...

პირველი,

ჩვენ

უნდა

ვაღიაროთ რომ ეს პრობლემაა და მერე შეგვიძლია
დავიწყოთ ფიქრი გამოსავალზე.“ (ექსპერტი)

ბავშვობის ასაკში ქორწინება ერთ-ერთი მთავარი

„მე-12 კლასში 25 ბიჭია და მხოლოდ ხუთი თუ ექვსი

ვერ აგრძელებენ. დაქორწინების ან ნიშნობის შემდეგ

რაოდენობა

მიზეზია იმისა, რომ გოგონები განათლების მიღებას
(ზოგ ეთნიკურ უმცირესობაში, ქვეყნის ზოგიერთ
რეგიონში), გოგონები სკოლაში სიარულს წყვეტენ.

გოგონა. პირველ კლასში გოგონების და ბიჭების
თანაბარია,

ოჯახის,
გამო.“

ან

სხვა

ცხოვრებისეული

(მასწავლებელი,

წარმომადგენელი)
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მაგრამ

მე-9

კლასის

შემდეგ გოგონები სკოლაში აღარ დადიან თავიანთი
ეთნიკური

გარემოებების

უმცირესობის

მონაცემების მიმოხილვა
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ბავშვობის ასაკში ქორწინების
სტატისტიკა
ცხრილი 1. ქორწინების და არარეგისტრირებული კავშირების რაოდენობა ასაკის და
სქესის მიხედვით (2018)86,87

ცხრილი 2. 20-დან 24 წლამდე ასაკის ქალების და მამაკაცების ხვედრითი წილი, ვინც
18 წლამდე დაქორწინდა და დაქორწინებული, ან არარეგისტრირებულ ქორწინებაში

მყოფი 15-19 წლის გოგონებისა და ბიჭების ხვედრითი წილი, საცხოვრებელი ადგილის
მიხედვით (2018)88, 89
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ცხრილი 3. 20-24 წლის ქალების და კაცების ხვედრითი წილი, ვინც 18 წლამდე დაქორწინდა

და დაქორწინებული, ან არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი 15-19 წლის გოგონების
და ბიჭების ხვედრითი წილი, განათლების დონის მიხედვით (2018)90, 91

* ხელმისაწვდომი მონაცემები 25-ზე ნაკლებ არაშეწონილ შემთხვევებზე დაყრდნობით
** რიცხვები 25-49 არაშეწონილ შემთხვევებზე დაყრდნობით
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ცხრილი 4. 20-24 წლის ქალების და კაცების ხვედრითი წილი, ვინც 18 წლამდე დაქორწინდა

და დაქორწინებული, ან არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი 15-19 წლის გოგონების
და ბიჭების ხვედრითი წილი, ქონებრივი კვინტილის მიხედვით (2018)92, 93
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ცხრილი 5. P20-24 წლის ქალების და კაცების ხვედრითი წილი, ვინც 18 წლამდე დაქორწინდა
და დაქორწინებული, ან არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი 15-19 წლის გოგონების და
ბიჭების ხვედრითი წილი, ეთნიკური წარმოშობის მიხედვით (2018)94, 95

* ხელმისაწვდომი მონაცემები 25-ზე ნაკლებ არაშეწონილ შემთხვევებზე დაყრდნობით
** რიცხვები 25-49 არაშეწონილ შემთხვევებზე დაყრდნობით

ცხრილი 6. შობადობის და რეპროდუქციის მაჩვენებელი ასაკის მიხედვით (- 20 ასაკობრივი
ჯგუფი) (2018)96

სულ ხელოვნური აბორტის მაჩვენებელი 2013-2018 წწ იყო 5, 15-19 ასაკის ყოველ 1000 ქალზე.97
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ძირითადი გზავნილები
როცა გოგონა დაქორწინებას არ ჩქარობს, ეს ყველასთვის სარგებლის მომტანია, განსაკუთრებით კი
თავად გოგონასთვის.
ქორწინების მაგივრად სკოლის დამთავრებაზე არჩევანის გაკეთება უკეთეს მომავალს და ღირსეული

სამსახურის პოვნის შანსს ნიშნავს. ეს ასევე უკეთეს ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, ასევე მეგობრობის
შენარჩუნებისთვის საჭირო დროსაც გულისხმობს. ეს ნიშნავს კანონის დაცვას, რომელიც 18 წლამდე
დაქორწინებას კრძალავს.

უფრო გვიან, სკოლის დამთავრების შემდეგ დაქორწინება იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი მაშინ ქორწინდება, როცა

ემოციურად მზად არის ოჯახური ცხოვრების პასუხისმგებლობის ასაღებად. ეს ნიშნავს იმას, რომ ფიზიკურად
მზად არის ორსულობისა და მშობიარობისთვის, რასაც შედეგად მოაქვს უფრო ჯანმრთელი ორსულობა და უფრო

ჯანმრთელი ბავშვის გაჩენა. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას აქვს უნარები და ცოდნა, რათა კარგი დედა და აღმზრდელი
იყოს. და ეს არის ის, რასაც საქართველოში გოგონების უმეტესობა უკვე აკეთებს.

საქართველოში მცხოვრები იმ გოგონებისთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ დგანან 18 წლამდე დაქორწინების რისკის
წინაშე, ბავშვობის ასაკში ქორწინების მიმართ უმოქმედობა ძალიან ძვირი ჯდება. უკვე დროა, რომ პოლიტიკის
შემმუშავებელმა პირებმა, პარლამენტარებმა, თემებმა, ოჯახებმა და ახალგაზრდებმა ამ საკითხზე იმუშაონ და
იმოქმედონ.

მოდით, შევქმნათ ისეთი სამყარო, სადაც ყველა ორსულობა სასურველია, ყველა
მშობიარობა უსაფრთხოა და ყველა ახალგაზრდის პოტენციალი რეალიზებულია. დაე,
გოგონები დარჩნენ გოგონებად.
გაეროს მოსახლეობის ფონდი ბავშვობის ასაკში ქორწინების დასრულებაზე მუშაობს, რისთვისაც სხვადასხვა
ქვეყნის მთავრობებსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან პარტნიორობს, ბავშვობის ასაკში ქორწინების

ამკრძალავი კანონების მიღებისა და ამოქმედებისთვის; რათა ყოვლისმომცველი პროგრამები განხორციელდეს,
მოწყვლადი და და-ქორწინებული გოგონების ჯანმრთელობის საჭიროებების და სოციალური მხარდაჭერის
უზრუნ-ველსაყოფად, მათი სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საჭიროებების ჩათვლით; ასევე,
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გოგონების განათლების და ეკონომიკური შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერისთვის. თემის დონეზე,

გაეროს მოსახლეობის ფონდი მხარს უჭერს ისეთ პროგრამებს, რომელთა მეშვეობით უხუცესებს, მშობლებს
და ზეგავლენის მქონე სხვა ლიდერებს შეუძლიათ გამოავლინონ, თუ რა საფრთხეს უქმნის ბავშვობის ასაკში

დაქორწინება გოგონებს, მხარი დაუჭირონ გოგონების უფლებებს და მოძიებული იქნას ისეთი გადაწყვეტები

თემის დონეზე, რომელიც კოლექტიურად დაგმობს და საბოლოო ჯამში, დაასრულებს ამგვარ საზიანო პრაქტიკას.
როცა ბავშვობის ასაკში ქორწინების ამკრძალავი კანონები აღსრულდება და უკვე დაქორწინებული გოგონები
მხარდაჭერას მიიღებენ, ეს ყველას სარგებელს მოუტანს.

გოგონები, რომლებიც დაცულები არიან ბავშვობის ასაკში ქორწინების საზიანო ეფექტებისგან, სავარაუდოდ,
უფრო დიდხანს ივლიან სკოლაში, შედარებით გვიან დაორსულდებიან, უფრო ჯანმრთელი ბავშვები ეყოლებათ,
ცხოვრებისთვის აუცილებელ უნარებს აითვისებენ და უფრო მაღალ შემოსავალს გამოიმუშავებენ, რითაც
წვლილს შეიტანენ არა მხოლოდ საკუთარ, ასევე საკუთარი ოჯახისა და საზოგადოების კეთილდღეობაში.
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ჩადეთ ინვესტიცია მოზარდ გოგონებში!
წაახალისეთ ინვესტიციები, რომელიც უფრო გააძლიერებს მოზარდი გოგონების შესაძლებლობებს და
უნარებს, განსაკუთრებით კი, ხელს შეუწყობს მათ განათლებას.
გოგონების განათლება, განსაკუთრებით კი დაწყებითის შემდეგ და საშუალო, ცალკე აღებული ყველაზე
მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რაც დაქორწინების ასაკთან არის დაკავშირებული.

გოგონებს განსაკუთრებით სჭირდებათ სოციალური მხარდაჭერა და ისეთ პროგრამებზე წვდომა, რომელთა

მეშვეობით ისინი ცხოვრებისთვის აუცილებელ უნარებს აითვისებენ, წიგნიერების დონეს აიმაღლე-ბენ, საარსებო
საშუალებებს შეიქმნიან, მიიღებენ ინფორმაციას რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ და ისეთ სერვისებს,
რომელიც ოჯახის დაგეგმვას და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან დედათა ჯანმრთელობას უკავშირდება.

ინვესტიციების დახმარებით უნდა შეიქმნას პლატფორმები მოწყვლადი გოგონებისთვის, რომელთა მეშვეობით

შესაძლებელი იქნება ცხოვრებისთვის აუცილებელი უნარების განვითარება და ჯამრთელობისთვის კრიტიკუ-

ლად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღება, ასევე სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, როგორიცაა,

მაგალითად, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და აივ-ის პრევენცია, პროფესიული და დასაქმებისთვის საჭირო
უნარების შეძენა, მეგობრებსა და მენტორებთან ურთიერთობის შესაძლებლობა.

დაქორწინებულ გოგონებს სპეციალური მიზნობრივი სტრატეგიები სჭირდებათ, რომლის დახმარებით მათთვის

ხელმისაწვდომი გახდება განათლება, ცხოვრებისთვის საჭირო უნარები და ჯანმრთელობა, სქესობრივი
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და აივ-ის პრევენციის ჩათვლით, ასევე, საზოგადოებაში სრულად
მონაწილეობის შესაძლებლობები. საჭიროა დედათა ჯანმრთელობის პროგრამების ხელახალი ორიენტირება,
რათა ამ პროგრამებით სარგებლობა მოახერხონ ყველაზე ახალგაზრდა გოგონებმა, ვინც პირველად ხდება დედა

და რათა მათ შესძლონ ანტენატალური, სასიცოცხლოდ აუცილებელი და გადაუდებელი სამეანო ზრუნვის, ასევე,
მშობიარობის შემდგომი სერვისების მიღება.
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