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ბუკ ლეტ ში მო ცე მუ ლია პა სუ ხე ბი იმ კითხ ვებ ზე, რომ ლე ბიც ხში რად ის მე ბა გენ
დე რუ ლი სა კითხე ბის ირ გ ვ ლივ: რა არის გენ დე რი და რა არის სქე სი, რას ნიშ ნავს 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა, პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გა ზი ა რე ბა, თა ნა ბა რი შე საძ
ლებ ლო ბე ბი, ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ნი, სტე რე ო ტი პე ბი, კულ ტუ

რა და ტრა დი ცი ე ბი, ძა ლა დო ბა ოჯახ ში, ტრე ფი კინ გი და მი სი შე დე გე ბი. 
ბუკ ლე ტი გა მიზ ნუ ლია იმი სათ ვის, რომ მო გა წო დოთ ძი რი თა დი ინ ფორ მა ცია ამ სა

კითხე ბის შე სა ხებ.
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რას ნიშ ნავს „სქესი” 
და „გენდერი”?

„გენდერი” ინ გ ლი სუ რი სიტყ ვა ა. ად რე 
იგი მხო ლოდ გრა მა ტი კუ ლი ტერ მი ნი იყო 
და აღ ნიშ ნავ და არ სე ბით სა ხელ თა სქესს. 
XX სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხევ რი დან ცნე ბა 
„გენდერი” გახ და ქა ლის და მა მა კა ცის 
ფუნ ქ ცი ის გან მ საზღ ვ რე ლი სო ცი ა ლურ 
და კულ ტუ რულ გა რე მო ში. 

ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში, რთუ ლი გა სა
გე ბია რას ნიშ ნავს ტერ მი ნი „გენდერი” 
და რით გან ს ხ ვავ დე ბა ის „სქესისგან”, 
მე ტიც, სა ზო გა დო ე ბას ხში რად უჭირს ამ 
ორი ცნე ბის ერ თ მა ნე თი სა გან გა მიჯ ვ ნა.

„სქესი” – ნიშ ნავს ბი ო ლო გი ურ და ფი
ზი ო ლო გი ურ მა ხა სი ა თე ბელს და გა
ნი საზღ ვ რე ბა შემ დე გი ტერ მი ნე ბით 
– ქა ლუ რი/ მ დედ რო ბი თი და მა მა კა ცუ რი/ 
მამ რო ბი თი.

„გენდერი” გა მო ხა ტავს სო ცი ა ლურ 
როლს, ქცე ვას, აქ ტი ვო ბას, იმ მო ლო დინ
სა და წე სებს, რა საც სა ზო გა დო ე ბა მი იჩ
ნევს ქა ლუ რად ან მა მა კა ცუ რად.

უფ რო მარ ტი ვად რომ გან ვ მარ ტოთ: 
„ქალი” და „მამაკაცი” გა მო ხა ტავს სქესს, 
ხო ლო „მასკულინური” (მამაკაცური) და 
„ფემინური” (ქალური) – გენ დერს. სქეს
თან და კავ ში რე ბუ ლი ას პექ ტე ბი ერ თ
ნა ი რია ყვე ლა სა ზო გა დო ე ბა ში, ხო ლო 
გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბი გან ს ხ ვავ დე ბა 
სხვა დას ხ ვა სა ზო გა დო ე ბე ბის მი ხედ ვით. 

მა გა ლი თად, სქე სის მა ხა სი ა თებ ლე ბი ა:

 ქა ლე ბი მენ ს ტ რუ ი რე ბენ, მა მა კა ცე ბი არა
 მა მა კა ცებს აქვთ სა თეს ლე ჯირ კ ვ ლე ბი, 

ქა ლებს არა
 ქა ლებს აქვთ ძუ ძუ/ სარ ძე ვე ჯირ კ ვა ლი, 

რო მე ლიც ლაქ ტა ცი ის პე რი ოდ ში რძეს გა
მო ი მუ შა ვებს

 მა მა კა ცებს უფ რო მძლავ რი ძვლო ვა ნი 
სის ტე მა გა აჩ ნი ათ, ვიდ რე ქა ლებს. 

გენ დე რის ზო გი ერ თი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა:
 ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში (და 

უმ რავ ლეს ქვეყ ნებ ში) ერ თ სა და იმა ვე 
სამ სა ხუ რებ რივ პო ზი ცი ა ზე ქა ლებს აქვთ 
უფ რო ნაკ ლე ბი ხელ ფა სი მა მა კა ცებ თან 
შე და რე ბით

 ვი ეტ ნამ ში გა ცი ლე ბით მე ტი მა მა კა ცია 
მწე ვე ლი, ვიდ რე ქა ლი, რაც გან პი რო ბე ბუ
ლია კულ ტუ რულ  ტ რა დი ცი უ ლი თა ვი სე
ბუ რე ბე ბით: მწე ვე ლი ქა ლი ვი ეტ ნა მის თ ვის 
არატ რა დი ცი უ ლად ით ვ ლე ბა

 სა უ დის არა ბეთ ში მა მა კა ცებს შე უძ ლი
ათ მან ქა ნის მარ თ ვა, ქა ლებს არა

 მსოფ ლი ოს ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა
ში ქა ლე ბი უფ რო მე ტად არი ან ოჯა ხუ რი 
საქ მი ა ნო ბით და კა ვე ბუ ლი მა მა კა ცებ თან 
შე და რე ბით.

გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბა და 
გენ დე რუ ლი რო ლი

ადა მი ან თა უმ რავ ლე სო ბა მა თი ბი ო ლო
გი უ რი სქე სის შე სა ბა მი სად იყო ფა ქა ლად 
ან მა მა კა ცად. მე20 სა უ კუ ნემ დე ადა მი ა
ნის სქე სი გა ნი საზღ ვ რე ბო და მხო ლოდ მი
სი გე ნი ტა ლი ე ბის (სასქესო ორ გა ნო ე ბის) 
მი ხედ ვით, მაგ რამ რო დე საც ცნო ბი ლი გახ
და ქრო მო სო მე ბი სა და გე ნე ბის არ სე ბო
ბის შე სა ხებ, სქე სის დი ფე რენ ცი რე ბი სად მი 
მიდ გო მა შე იც ვა ლა. უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, 
მა მა კაცს გა აჩ ნია მა მა კა ცის გე ნი ტა ლი ე ბი, 
ერ თი X და ერ თი Y ქრო მო სო მა (მამაკაცის 
ნორ მა ლუ რი კა რი ო ტი პი – 46, XY); ხო ლო 
ქალს აქვს ქა ლის გე ნი ტა ლი ე ბი და ორი X 
ქრო მო სო მა (ქალის ნორ მა ლუ რი კა რი ო

2



ტი პი – 46, XX). თუმ ცა, არი ან ადა მი ა ნე ბი, 
რო მელ თაც გა აჩ ნი ათ კომ ბი ნი რე ბუ ლი, ანუ 
ორი ვე სქე სის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ქრო
მო სო მე ბი, ჰორ მო ნე ბი და გე ნი ტა ლი ე ბი. 
უკა ნას კ ნელ მა გა მოკ ვ ლე ვებ მა აჩ ვე ნა, რომ 
ყო ველ მე100 ადა მი ანს შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს 
არა ტი პუ რი სქე სი. 

გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბა გა ნი საზღ ვ რე ბა, 
რო გორც ინ დი ვი დის მი ერ სა კუ თა რი თა ვის 
აღ ქ მა და ის ძი რი თა დად ორი ტი პი სა ა: ქა
ლუ რი ან მა მა კა ცუ რი (ან იშ ვი ა თად ორი ვე 
ან არ ცერ თი). გენ დე რულ იდენ ტი ფი კა ცი ას 
ადა მი ა ნი თვი თონ ახ დენს და წარ მო ად გენს 
მემ კ ვიდ რუ ლი და გა რე მო ფაქ ტო რე ბის 
კომ ბი ნა ცი ას. მე ო რე მხრივ, გენ დე რუ ლი 
რო ლი სა ზო გა დო ე ბა ში ვლინ დე ბა კონ კ რე
ტუ ლი გენ დე რის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
ქცე ვით ან გა რეგ ნუ ლი ნი შან  თ ვი სე ბე ბით. 
მა გა ლი თად, თუ ინ დი ვი დი მამ რო ბი თი სქე
სი საა და თავს მა მა კა ცად თვლის, მას აქვს 
მა მა კა ცი სათ ვის ტი პუ რი მა ხა სი ა თებ ლე
ბი: ქცე ვა, ჩაც მუ ლო ბა და /ან მა ნე რიზ მი. 
ან თ რო პო ლო გე ბის, ეთ ნოგ რა ფე ბი სა და 
ის ტო რი კო სე ბის მი ერ გან საზღ ვ რუ ლია 
„მამაკაცისთვის ტი პუ რი” და „ქალისთვის 
ტი პუ რი” ქცე ვე ბი თუ თვი სე ბე ბი, რომ
ლე ბიც თა ვის მხრივ საკ მა ოდ პი რო ბი თი ა, 
ვი ნა ი დან ის, რაც ერ თი სა ზო გა დო ე ბი სათ
ვის მა მა კა ცის მა ხა სი ა თებ ლად ით ვ ლე ბა, 
მე ო რე სა ზო გა დო ე ბა ში  შე საძ ლოა ქა ლის
თ ვის იყოს და მა ხა სი ა თე ბე ლი. ქა ლი სა და 
მა მა კა ცის ურ თი ერ თო ბე ბი სა ზო გა დო ე ბის 
შიგ ნით ყა ლიბ დე ბა და მის ცვლი ლე ბებ თან 
ერ თად, დრო თა გან მავ ლო ბა ში იც ვ ლე ბა.

გენ დე რუ ლი რო ლი ხში რად გენ დე რუ ლი 
იდენ ტო ბის გა რეგ ნუ ლი გა მოვ ლი ნე ბა ა, 
თუმ ცა ეს ყო ველ თ ვის ასე არ არის. გენ
დე რუ ლი იდენ ტო ბის ფორ მი რე ბა საკ მა ოდ 
რთუ ლი პრო ცე სი ა, რო მე ლიც ჩა სახ ვის თა
ნა ვე იწყე ბა. ნა ყო ფის სქე სის ჩა მო ყა ლი
ბე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს 
მუც ლად ყოფ ნის პე რი ოდ ში მდედ რო ბი თი 

და მამ რო ბი თი სქე სის ნა ყოფ ში გან ს ხ ვა ვე
ბუ ლი ჰორ მო ნე ბის გა მო ყო ფა. ეს ალ ბათ 
ძი რი თა დად გა ნა პი რო ბებს იმ ფაქტს, რომ 
მდედ რო ბი თი სქე სი შე ე სა ბა მე ბა შე სა ბა მის 
გენ დერს და მამ რო ბი თი სქე სი მამ რო ბით 
გენ დერს. არ სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ გენ
დე რუ ლი იდენ ტო ბის და რო ლის ფორ მი რე
ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ენი ჭე ბა მშო
ბელს, რო მე ლიც ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ქმნის 
შვი ლის აღ ზ რ დი სას მის თ ვის სა სურ ველ გა
რე მოს. გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის პირ ვე ლი 
გა მოვ ლი ნე ბა 2 წლის ასა კის თ ვის ხდე ბა. 
მოგ ვი ა ნე ბით მის ფორ მი რე ბა ზე შე იძ ლე ბა 
გავ ლე ნა იქო ნი ოს სხვა დას ხ ვა ფაქ ტორ მა, 
მათ შო რის – რე ლი გი ამ, ეთ ნი კურ  კულ ტუ
რულ მა თა ვი სე ბუ რე ბებ მა, სო ცი ა ლურ მა 
სტა ტუს მა, პი რად მა გა მოც დი ლე ბამ. ზო გი
ერთ ქვე ყა ნა ში ტრა დი ცი უ ლი გენ დე რუ ლი 
ნორ მე ბის არ სე ბო ბას დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა 
აქვს გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის გან საზღ ვ
რა ში. ადა მი ა ნის გენ დე რუ ლი რო ლი ცხოვ
რე ბის მან ძილ ზე ყა ლიბ დე ბა და შე საძ ლოა 
შე იც ვა ლოს. მას ზე გავ ლე ნას ახ დენს: გა
ნათ ლე ბა, მენ ტა ლო ბა, კულ ტუ რა, ეკო ნო
მი კა და ა.შ. გენ დე რუ ლი რო ლე ბი ძლი ერ 
გან ს ხ ვავ დე ბა სხვა დას ხ ვა კულ ტუ რებ ში. 

გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის და მას თან და
კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის გა სა გე ბად, სა
ჭი როა სა ზო გა დო ე ბას ნათ ლად ეს მო დეს 
ეს სა კითხე ბი. კერ ძოდ, დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა 
ენი ჭე ბა მშობ ლის ინ ფორ მი რე ბას, გა ნათ
ლე ბას და ცოდ ნას გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
და რო ლის ფორ მი რე ბა ში. გან მარ ტე ბის თ
ვის ხში რად მშო ბე ლი ექიმს მი მარ თავს ბავ
შ ვის ან მო ზარ დის გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის 
დარ ღ ვე ვის გა მო. მშო ბელ მა სა სურ ვე ლია 
გა ი აზ როს, რომ ყვე ლა ინ დი ვი დი ფლობს 
გენ დე რულ იდენ ტო ბას და მი სი შეც ნო ბა 
ბავ შ ვის ფსი ქო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ეტაპს წარ მო ად გენს. თუმ
ცა გარ კ ვე ულ შემ თხ ვე ვა ში სა ჭი რო ხდე ბა 
სხვა დას ხ ვა სპე ცი ა ლო ბის ექიმ თა კონ სულ
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ტა ცია (ბავშვთა და მო ზარ დ თა გი ნე კო
ლო გი/ რეპ რო დუქ ტო ლო გი, ან დ რო ლო გი, 
ფსი ქო ლო გი, სექ სო ლო გი, ზო გი ერთ შემ
თხ ვე ვა ში ექიმ  გე ნე ტი კო სი).  

გენ დე რუ ლი რო ლე ბი ასი მეტ რი უ ლია და 
არა თა ნას წო რი. სხვა დას ხ ვა სა ზო გა დო ე
ბა ში ქალ სა და მა მა კაცს შო რის სხვა ო ბა 
და უთა ნას წო რო ბა გა მოწ ვე უ ლია მათ თ ვის 
მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბე ბით, პა სუ ხის მ გებ ლო
ბით, ქმე დე ბე ბით, რე სურ სებ ზე ხელ მი საწ ვ
დო მო ბით და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბით. 

ასე ვე მცდა რია გა ვა ი გი ვოთ გენ დე რი 
მხო ლოდ ქა ლე ბის სა კითხ თან. იგი მო ი ცავს 
ორი ვე სქესს და მათ ურ თი ერ თ მი მარ თე ბას. 
გენ დე რი ნე იტ რა ლუ რი თე მაა და არ გუ ლის
ხ მობს კარგს და ცუდს, არა მედ წარ მო ად
გენს სო ცი ა ლუ რი პრო ცე სე ბის გა გე ბის და 
კლა სი ფი კა ცი ის ერ თ ერთ ინ ს ტ რუ მენტს.

გენ დე რუ ლად და ბა ლან სე ბუ ლი მიდ გო მა 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ნე ბის მი ე რი სა ზო გა დო ე
ბი სათ ვის, სულ მცი რე, სა მი ძი რი თა დი სა
კითხის გა მო:

1. ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი: რო გორც მა მა
კა ცის, ასე ვე ქა ლის უფ ლე ბაა თა ნაბ რად 
მი უწ ვ დე ბო დეს ხე ლი შე საძ ლებ ლო ბებ ზე 
და რე სურ სებ ზე. სა ჭი როა მხედ ვე ლო ბა
ში იყოს მი ღე ბუ ლი მა თი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
მოთხოვ ნი ლე ბე ბი, მათ თა ნაბ რად და ღირ
სე უ ლად მო ექ ც ნენ და ისი ნი არ იყ ვ ნენ დის
კ რი მი ნი რე ბულ ნი;

2. გან ვი თა რე ბა: ად გენს რა ქა ლი სა და 
კა ცის თ ვის ქცე ვის, თვი სე ბე ბის, პრო ფე სი
ე ბის და მის წ რა ფე ბე ბის მი სა ღებ და მარ
თე ბულ საზღ ვ რებს, გენ დე რუ ლი ნორ მე ბი 

და სტე რე ო ტი პე ბი ხში რად ზღუ დავს მა მა
კა ცე ბი სა და ქა ლე ბის პო ტენ ცი ა ლის სრულ 
რე ა ლი ზა ცი ას და მა თი უნა რე ბი სა და მიდ
რე კი ლე ბე ბის მი ხედ ვით გან ვი თა რე ბას. ეს, 
თა ვის მხრივ, სა ზო გა დო ე ბის სო ცი ა ლურ 
და ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ზე უარ ყო ფი
თად აისა ხე ბა;

3. ეფექ ტუ რო ბა: გენ დე რუ ლი მიდ გო მის 
გა რე შე შე იძ ლე ბა და ი კარ გოს მრა ვა ლი 
შე მოქ მე დე ბი თი იდე ა, თუ არ იქ ნე ბა გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლი ქა ლე ბი სა და კა ცე ბის 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მოთხოვ ნი ლე ბე ბი, მა გა
ლი თად, პრობ ლე მა თა „ქალური” გა დაწყ ვე
ტის გზე ბი.

რას ნიშ ნავს 
გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბა

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა, უპირ ვე ლეს 
ყოვ ლი სა, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა ა. გენ დე რუ
ლი თა ნას წო რო ბა გუ ლის ხ მობს ქა ლე ბი სა 
და მა მა კა ცე ბის თა ნა ბარ მა ტე რი ა ლურ კე
თილ დღე ო ბას, თა ნა ბარ შე საძ ლებ ლო ბებს, 
ისეთ ღი რე ბუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც ემ ყა რე
ბა ადა მი ან თა თა ნას წო რო ბის რწმე ნას, თა
ნა ბარ მო ნა წი ლე ო ბას გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბა ში და თა ნა ბარ კონ ტ როლს რე სურ
სებ სა და შე მო სავ ლებ ზე. ქალს, ისე ვე რო
გორც მა მა კაცს, გა აჩ ნია იმის უფ ლე ბა, რომ 
იცხოვ როს ღირ სე უ ლად, სი ღა რი ბის, ში ში სა 
და ძა ლა დო ბის გა რე შე. 

თა ნას წო რო ბა არ გუ ლის ხ მობს, რომ ქა
ლე ბი და მა მა კა ცე ბი ერ თ ნა ი რე ბი უნ და გახ
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დ ნენ. ეს ნიშ ნავს, რომ ქალ თა და მა მა კაც თა 
უფ ლე ბე ბი, მო ვა ლე ო ბე ბი და შე საძ ლებ ლო
ბე ბი არ იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი იმა ზე, ადა
მი ა ნი ქა ლად და ი ბა და თუ მა მა კა ცად.

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა წარ მო ად გენს 
სა ყო ველ თაო ღი რე ბუ ლე ბას, რო მე ლიც სა
ფუძ ვ ლად უდევს ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს და 
დე მოკ რა ტი უ ლი ქვეყ ნე ბის კონ ს ტი ტუ ცი
ებს. გენდერული თა ნას წო რო ბის მოთხოვ ნა 
ხაზ გას მუ ლია რო გორც ეროვ ნულ კა ნონ
მ დებ ლო ბა ში, ასე ვე ბევრ სა ერ თა შო რი სო 
დო კუ მენ ტ ში. 

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მნიშ ვ ნე
ლო ბა ხაზ გას მუ ლია გა ე როს ათას წ ლე უ
ლის გან ვი თა რე ბის გეგ მა ში – სი ღა რი ბის 
შემ ცი რე ბის და ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის გა
უმ ჯო ბე სე ბის გლო ბა ლურ ჩარ ჩო დო კუ
მენ ტ ში – და ამ გეგ მის რვა მიზ ნი დან ერ თ
ერთს წარ მო ად გენს. რო გორც 2005 წლის 
მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ო ბის მდგო მა რე ო ბის 
ან გა რიშ ში გა ნი მარ ტა, გენ დე რუ ლი თა ნას
წო რო ბა ხელს შე უწყობს და ნარ ჩე ნი შვი დი 
მიზ ნის გან ხორ ცი ე ლე ბას. თუმ ცა, ქა ლე ბი
სა და გო გო ნე ბის დის კ რი მი ნა ცი ა, გენ დე
რუ ლი ძა ლა დო ბა, ეკო ნო მი კუ რი დის კ რი მი
ნა ცი ა, რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო ბის 
უთა ნას წო რო ბა და ზი ა ნის მომ ტა ნი ტრა დი
ცი უ ლი პრაქ ტი კის არ სე ბო ბა – ჯერ კი დევ 
რჩე ბა გენ დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბის ყვე ლა
ზე გავ რ ცე ლე ბულ ფორ მე ბად. 

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დარ ღ ვე ვის 
ყვე ლა ზე თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თე ბი ხში
რად გა ნათ ლე ბი სა და და საქ მე ბის სფე რო ში 
გვხვდე ბა. მსოფ ლი ო ში ბო ლო ათ წ ლე უ ლის 
გან მავ ლო ბა ში, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის კუთხით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პროგ რე სი 
იქ ნა მიღ წე უ ლი და საქ მე ბას თან და კავ ში რე
ბით. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ და იხ ვე წა სხვა

დას ხ ვა ქვეყ ნის ეროვ ნუ ლი პო ლი ტი კა და 
სა კა ნონ მ დებ ლო ბა ზა, მა ინც რჩე ბა მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვე ბი. ქა ლე ბი კვლავ 
გა ნიც დი ან დის კ რი მი ნა ცი ას სა მუ შა ოს 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბის, გა წე უ ლი სა მუ შა ოს 
ანაზღა უ რე ბის, შე ღა ვა თე ბის, სა მუ შაო პი
რო ბე ბის და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პო
ზი ცი ებ ზე მა თი სიმ ცი რის გა მო. ბო ლო მო
ნა ცე მე ბით ცნო ბი ლი ა, რომ 829 მი ლი ო ნი 
ქა ლი ცხოვ რობს სი ღა რი ბე ში, მა შინ რო დე
საც იმა ვე პი რო ბებ ში მცხოვ რებ მა მა კაც თა 
რა ო დე ნო ბა 522 მი ლი ონს შე ად გენს1.  

დღე ი სათ ვის ქალ თა გა ნათ ლე ბის მხრივ 
არ სე ბუ ლი პროგ რე სის მი უ ხე და ვად, სხვა
ო ბა კვლავ რჩე ბა შრო მის ანაზღა უ რე ბას
თან მი მარ თე ბით და ქალ თა უმ რავ ლე სო ბა 
კვლავ და ბა ლა ნაზღა უ რე ბად სა მუ შაო ად
გი ლებ ზეა და საქ მე ბუ ლი. ქა ლე ბის ხელ ფა სი 
მა მა კა ცე ბის ხელ ფა სის სა შუ ა ლოდ 7090%
ს შე ად გენს, თუმ ცა ბევრ ქვე ყა ნა ში აღ ნიშ
ნუ ლი მო ნა ცე მი საკ მა ოდ მნიშ ვ ნე ლო ვან 
რიცხ ვებს აღ წევს2.  

ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში, ქალ თა რო ლი 
ბიზ ნეს სექ ტორ ში და ხელ მ ძღ ვა ნელ თა ნამ
დე ბო ბებ ზე საკ მა ოდ და ბა ლია და პროგ
რე სიც საკ მა ოდ ნე ლა მიმ დი ნა რე ობს. 2012 
წლის იან ვ რის თ ვის ევ რო კავ ში რის წევრ 
ქვეყ ნებ ში, ბიზ ნეს კომ პა ნი ე ბის სა მეთ ვალ
ყუ რეო საბ ჭოს წევ რ თა მხო ლოდ 13.7% 
არის ქა ლი3.  

გენ დე რუ ლი 
სტე რე ო ტი პე ბი

გენ  დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი ფარ  თოდ 
გავ  რ ცე ლე ბუ ლი და ხში რად არა ზუს  ტი შე 

1.  Equality at work: � e continuing challenge, REPORT OF THE DIRECTOR-GENERAL, Global Report under the follow-up to the ILO Declaration 
on Fundamental Principles and Rights at Work, INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE, 100th Session 2011, Report I(B)
2.  ILO: Gender equality at the heart of decent work, Report VI, International Labour Conference, 98th Session, Geneva, 2009, para. 294.
3. Women in economic decision-making in the EU: Progress report, A Europe 2020 initiative
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ხე დუ ლე ბე ბია ქა ლი სა და მა მა კა ცის უნა
რებ  ზე, თვი სე ბებ  ზე, სო ცი ა ლურ ქცე ვა სა 
და სო ცი ა ლურ ფუნ  ქ ცი ებ  ზე. რაც უფ რო 
ტრა დი ცი უ ლია სა ზო გა დო ე ბა, მით უფ
რო ძლი ე რია გენ  დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე
ბის რო ლი. 

გენ  დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი მიგ  ვი თი
თებს იმა ზე, რომ ქა ლის ად  გი ლი სახ  ლ ში ა, 
ხო ლო მა მა კა ცი სა – სახლს გა რეთ, რომ ქა
ლი უნ  და იყოს რბი ლი, დამ  თ მო ბი, მზრუნ 
ვე ლი, რომ მას არ შე უძ  ლია წარ  მა ტე ბით 
მარ  თოს და უხელ  მ ძღ ვა ნე ლოს დიდ საქ  მეს, 
რომ მას ევა ლე ბა მხო ლოდ წვრილ  მა ნი, ყო
ველ დღი უ რი საქ  მის შეს რუ ლე ბა, რომ ის 
კარ  გი შემ  ს რუ ლე ბე ლი ა, მაგ  რამ არა შე მოქ 
მე დი, რომ მი სი ინ ტე ლექ  ტუ ა ლუ რი შე საძ 
ლებ  ლო ბე ბი მა მა კა ცი სას ჩა მო უ ვარ  დე ბა. 
ქა ლის მო ვა ლე ობა ა, თა ვი მო ა წო ნოს მა მა
კაცს, შე ას  რუ ლოს რეპ  რო დუქ  ცი უ ლი ფუნ 
ქ ცია (დაბადოს და გა ზარ  დოს რაც შე იძ  ლე
ბა მე ტი შვი ლი), იზ  რუ ნოს ქმარ  ზე, საკ  ვებ  სა 
და სისუფ თა ვე ზე.

სტე რე ო ტი პე ბის თა ნახ  მად, მა მა კა ცი აგ 
რე სი უ ლი და უხე ში ა, აზ  როვ  ნებს ლო გი კა
ზე დაყ  რ დ ნო ბით, სწრა ფად და ეფექ  ტუ რად 
იღებს გა დაწ  ყ ვე ტი ლე ბებს, არის უფ რო ნი
ჭი ე რი, შე მოქ  მე დე ბი თი, ყუ რადღე ბას არ 
აქ ცევს წვრილ მა ნებს და ნაკ  ლე ბად ემო ცი
უ რი ა, შე უძ  ლია პრობ  ლე მის არ  სის და ნახ  ვა 
და არ წვრილ  მან  დება დე ტა ლე ბ ზე და ა.შ. 
აქე დან გა მომ  დი ნა რე, სა ზო გა დო ებ  რი ვი და 
პო ლი ტი კუ რი გა დაწ  ყ ვე ტი ლე ბე ბი, თა ვი
სუ ფა ლი დრო, გარ  თო ბა, გა და ად  გი ლე ბის 
თა ვი სუფ ლება, აგ  რე სი უ ლო ბის გა მო ხატ  ვა, 
ინ  ტე ლექ  ტუ ა ლუ რი საქ  მი ა ნო ბა და თა ვი
სუფ ლე ბა ყო ველ  დღი ურ საზ რუ ნავ თა გან 
მა მა კა ცის პრე რო გა ტი ვა ა. ამას  თან, სტე
რე ო ტი პი გვე უბ  ნე ბა, რომ ასე თი ვი თა რე ბა 
ბუ ნებ  რი ვი ა, ყო ველ  თ ვის ასე იყო და იქ  ნე ბა.

სტე რე ო ტი პულ აზ როვ ნე ბას სა ფუძ ვე ლი 

ეყ რე ბა აღ ზ რ დის დროს, რო დე საც ბი ჭებს 
და გო გო ნებს ძვე ლი წარ მოდ გე ნე ბით გან
ს ხ ვა ვე ბულ და არა თა ნას წორ ადა მი ა ნე ბად 
ვზრდით.  

სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც გენ  დე რუ ლი 
სტე რე ო ტი პე ბით იმარ  თე ბა, მრა ვალ შეზ 
ღუდ  ვას უქ  მ ნის ქა ლებ სა და მა მა კა ცებს 
იმა ში, რომ იმოქ  მე დონ ინ  დი ვი დუ ალუ რი 
უნა რე ბის და შე საძ  ლებ  ლო ბე ბის მი ხედ 
ვით, რაც, თა ვის მხრივ, მა თი ადამი ა ნუ რი 
უფ ლე ბე ბის შე ლახ  ვა ა. ამი ტომ მი ზან  შე წო
ნი ლი ა, გაც  ნო ბი ერ  დეს სტე რე ო ტი პე ბი და 
გარ  კ ვე უ ლი სტრა ტე გი ე ბი იქ  ნას მი მარ  თუ
ლი მათ და საძ  ლე ვად.

რას ნიშ ნავს გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის მქო ნე 
სა ზო გა დო ე ბა?

„გენდერული თა ნას წო რო ბის მქო ნე სა ზო
გა დო ე ბა”, ეს არის „საზოგადოება, რო მელ
შიც მა მა კა ცი და ქა ლი თა ნას წო რი წევ რე ბი 
არი ან, გა აჩ ნი ათ თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე
ბი და თა ნაბ რად შე უძ ლი ათ მო ნა წი ლე ო ბა 
ყვე ლა სა ხის სო ცი ა ლურ აქ ტი ვო ბებ ში, გა
აჩ ნი ათ თა ნა ბა რი პო ლი ტი კუ რი და კულ ტუ
რუ ლი უპი რა ტე სო ბა და იზი ა რე ბენ პა სუ
ხის მ გებ ლო ბას”4. ამ გ ვარ სა ზო გა დო ე ბა ში, 
მა მა კა ცი სა და ქა ლის ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი 
თა ნაბ რად არის და ცუ ლი. ქალს, რო მელ საც 
სურს სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში აქ ტი უ
რად იყოს ჩარ თუ ლი, შე უძ ლია მო ნა წი ლე
ო ბა მი ი ღოს სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი ვო ბა ში 
სა კუ თა რი არ ჩე ვა ნის სა ფუძ ველ ზე, ხო ლო 
მა მა კაცს, სურ ვი ლი სა მებრ, შე უძ ლია შე ას
რუ ლოს ოჯა ხუ რი ფუნ ქ ცი ე ბი. გენ დე რუ
ლი თა ნას წო რო ბის მქო ნე სა ზო გა დო ე ბა, 
ეს ისე თი სა ზო გა დო ე ბა ა, რო მელ საც ქა ლი 
და მა მა კა ცი თა ნას წო რი პარ ტ ნი ო რო ბის სა
ფუძ ველ ზე ქმნი ან. 

4. Law on Gender Equality in Society, OSCE, 2008
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მარ თ ლაც მდი და რი სა ზო გა დო ე ბის შექ
მ ნა და მო კი დე ბუ ლია ისე თი სო ცი ა ლუ რი 
გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე, რო მე ლიც ადა
მი ანს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, სქე სი სა თუ გენ
დე რის მი უ ხე და ვად, თა ვად აირ ჩი ოს ცხოვ
რე ბის წე სი, არ იყოს შეზღუ დუ ლი ხის ტი, 
სტე რე ო ტი პუ ლი გენ დე რუ ლი რო ლე ბით. 

ქა ლი და 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბა

სა ზო გა დო ე ბა სა და არა ფორ მა ლურ ორ
გა ნი ზა ცი ებ ში, ისე ვე რო გორც სა ხელ მ წი ფო 
სამ სა ხურ ში, ქა ლებ მა აქ ტი უ რი ლი დე რე ბის 
სა ხე ლი და იმ კ ვიდ რეს. თუმ ცა, ქა ლი სა და 
მა მა კა ცის სო ცი ა ლი ზა ცია და მა თი ნე გა ტი
უ რი სტე რე ო ტი პე ბის შექ მ ნა, მათ შო რის, 
მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბი
თაც, აძ ლი ე რებს ტენ დენ ცი ას, რომ სე რი
ო ზუ ლი პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბა მა მა კა ცის პრე რო გა ტი ვა ა. გარ და 
ამი სა, ხე ლოვ ნე ბის, კულ ტუ რის, სპორ ტის, 
მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბის, 
გა ნათ ლე ბის, რე ლი გი ი სა და კა ნონ მ დებ ლო
ბის სფე რო ებ ში ხელ მ ძღ ვა ნელ თა ნამ დე ბო
ბებ ზე ქალ თა მცი რე რიცხოვ ნე ბა, ქალს არ 
აძ ლევს იმის სა შუ ა ლე ბას, რომ მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს ძი რი თად ინ ს ტი
ტუ ცი ებ ზე5.  

პე კი ნის სა მოქ მე დო პლატ ფორ მა მო უ
წო დებს მთავ რო ბებს, სა ერ თა შო რი სო და 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას, მათ შო რის, 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს და კერ ძო 
სექ ტორს, მი ი ღონ ზო მე ბი შემ დე გი მიზ ნე
ბის მი საღ წე ვად:

 ქა ლი სა და მა მა კა ცის თა ნა ბა რი მო ნა
წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სა ხე ლი სუფ ლე

ბო სტრუქ ტუ რებ სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში;

 ქა ლის მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რ და გა დაწყ
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს სა და ხელ მ ძღ
ვა ნე ლო ბა ში.

ყვე ლა ქვე ყა ნა ში, მთავ რო ბის ყვე ლა დო
ნე ზე, ქა ლე ბი ჯერ კი დევ უმ ცი რე სო ბა ში 
იმ ყო ფე ბი ან. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ბევრ 

ქვე ყა ნა ში მი ღე ბულ იქ ნა ზო მე ბი ქალ
თა წარ მო მად გენ ლო ბის გაზ რ დი სათ ვის, 
პროგ რე სი ძა ლი ან ნე ლა მი იღ წე ვა. მრა ვალ 
ქვე ყა ნა ში, მთავ რო ბის ყვე ლა დო ნე ზე, გან
სა კუთ რე ბით სა მი ნის ტ რო ებ სა და სხვა აღ
მას რუ ლე ბელ და სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნო
ებ ში, ქალ თა წარ მო მად გენ ლო ბა ჯერ კი დევ 
ძა ლი ან მწი რი ა. დღე ი სათ ვის ევ რო კავ ში რის 
ქვეყ ნებ ში, პო ლი ტი კა ში სა პა სუ ხის მ გებ ლო 
თა ნამ დე ბო ბებ ზე კვლავ ჭარ ბო ბენ მა მა კა
ცე ბი. ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის პარ

5. პეკინის მოქმედების პლატფორმა, პარაგრაფი 183
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იძუ ლე ბი თი პროს ტი ტუ ცი ა; 
 ფი ზი კუ რი, სექ სუ ა ლუ რი და ფსი ქო ლო

გი უ რი ძა ლა დო ბა, რო მელ საც    ახორ ცი ე
ლებს სა ხელ მ წი ფო ნე ბის მი ერ ად გი ლას.

რეპ რო დუქ ცი ის სფე რო ში გენ დე რუ ლი 
ძა ლა დო ბის ზე გავ ლე ნა შე იძ ლე ბა იყოს, 
რო გორც პირ და პი რი, ასე ვე არა პირ და პი რი, 
რაც შე იძ ლე ბა გა მოვ ლინ დეს:

 არა სა სურ ვე ლი ორ სუ ლო ბის და ოჯა
ხის და გეგ მ ვი სა და კონ ტ რა ცეპ ცი ის გა მო
ყე ნე ბის შეზღუდ ვით;

 ძა ლა დო ბის ფონ ზე გან ვი თა რე ბუ ლი 
არა სა სურ ვე ლი ორ სუ ლო ბის გა მო გან ხორ
ცი ე ლე ბუ ლი სა ხი ფა თო აბორ ტით თუ და
ზი ა ნე ბე ბით;

 გარ თუ ლე ბე ბით, რომ ლე ბიც თან ახ
ლავს ხშირ, მა ღა ლი რის კის ორ სუ ლო ბა სა 
და სა თა ნა დო მკურ ნა ლო ბის უკ მა რი სო ბას;

 სქე სობ რი ვი გზით გა დამ დე ბი ინ ფექ ცი
ე ბის გავ რ ცე ლე ბით, მათ შო რის – შიდ სის;

 ხან გ რ ძ ლი ვი გი ნე კო ლო გი უ რი პრობ
ლე მე ბით;

 ფსი ქო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბით.
მთელ მსოფ ლი ო ში გენ დე რუ ლი ძა ლა დო

ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯან დაც ვის სფე როს 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და რთუ ლი პრობ ლე მა ა; 
ხო ლო გენ დე რუ ლი ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი
ი სა და მას ზე რე ა გი რე ბის ეფექ ტუ რი და 
სა თა ნა დო სის ტე მა იშ ვი ა თად არის კარ გად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი. ლტოლ ვი ლე ბი, გან სა
კუთ რე ბით კი ქა ლე ბი და ბავ შ ვე ბი, ძა ლა
დო ბის, ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ი სა და იძუ ლე ბის 
ძალ ზე დი დი რის კის წი ნა შე არი ან, რაც, 
ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფ
ლიქ ტის, იძუ ლე ბი თი გა და ად გი ლე ბის, სო
ცი ა ლუ რი, ოჯა ხუ რი და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ქსე ლის რღვე ვი სა და ფი ნან სუ რი და მა ტე
რი ა ლუ რი მხარ და ჭე რის და კარ გ ვის შე დეგს 
წარ მო ად გენს. 

6. Gender balance in decisionmaking positions, European Commission. Available at :www. ec. europa.eu
7. The World’s Women 2010, United Nations, New York, 2010
8. დეკლარაცია ქალის წინააღმდეგ ძალადობის აღმოფხვრის შესახებ, გაეროს გენერალური ასამბლეა, 1993 წელი

ლა მენ ტებ ში სა შუ ა ლოდ 1ზე ნაკ ლე ბი ქა ლი 
მო დის ყო ველ 4 წევრ მა მა კაც ზე. ევ რო პარ
ლა მენ ტ ში (20092014) ყო ვე ლი 10დან სა მი 
წევ რი ქა ლი ა6. მთე ლი მსოფ ლი ოს სა პარ ლა
მენ ტო ად გი ლე ბის მხო ლოდ 17% უკა ვი ათ 
ქა ლებს, 150 ქვეყ ნი დან მხო ლოდ 7შია ქა
ლი არ ჩე უ ლი ქვეყ ნის მმარ თ ვე ლად, ხო ლო 
192 ქვეყ ნი დან მხო ლოდ 11ში – მთავ რო ბის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლად 7. 

 

გენ დე რუ ლი 
ძა ლა დო ბა

გენ დე რუ ლი ძა ლა დო ბა არის ნე ბის
მი ე რი აქ ტი, რომ ლის შე დე გა დაც ქალს 
მი ე ყე ნე ბა ფი ზი კუ რი, სექ სუ ა ლუ რი ან 
ფსი ქო ლო გი უ რი ზი ა ნი ან გან ც და, მათ 
შო რის, ამ გ ვა რი აქ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მუ ქა რაც, იძუ ლე ბა ან თა ვი სუფ ლე ბის 
თვით ნე ბუ რი შეზღუდ ვა სა ზო გა დო ებ
რივ თუ ოჯა ხურ ცხოვ რე ბა ში8.  

 გენ დე რუ ლი ძა ლა დო ბა მო ი ცავს, თუმ
ცა არ შე მო ი ფარ გ ლე ბა შემ დე გი შემ თხ ვე
ვე ბით: ფი ზი კუ რი, სექ სუ ა ლუ რი და ფსი ქო
ლო გი უ რი ძა ლა დო ბა, რო მელ საც ად გი ლი 
აქვს ოჯახ ში, მათ შო რის, ცე მა, ოჯახ ში 
გო გო ნებ ზე სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბა, მზით
ვ თან და კავ ში რე ბუ ლი ძა ლა დო ბა, მე უღ ლის 
გა უ პა ტი უ რე ბა, ტრა დი ცი უ ლი პრაქ ტი კა, 
რომ ლე ბიც სა ზი ა ნოა ქა ლი სათ ვის, ქორ წი
ნე ბის გა რე შე ძა ლა დო ბა და ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა;

 ფი ზი კუ რი, სექ სუ ა ლუ რი და ფსი ქო ლო
გი უ რი ძა ლა დო ბა, რო მელ საც ად გი ლი აქვს 
სა ზო გა დო ე ბა ში, მათ შო რის, გა უ პა ტი უ რე
ბა, სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბა, სექ სუ ა ლუ რი 
იძუ ლე ბა და და ში ნე ბა სამ სა ხურ ში, სა გან მა
ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში და ნე ბის მი
ერ სხვა ად გი ლას, ქა ლე ბის ტრე ფი კინ გი და 
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ძა ლა დო ბა ოჯახ ში
სა ქარ თ ვე ლო ში, 2006 წლი დან მოქ მე დებს 

კა ნო ნი ოჯახ ში ძა ლა დო ბის აღ კ ვე თის, 
ოჯახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლ თა დაც ვი სა 
და დახ მა რე ბის შე სა ხებ. კა ნო ნი გან საზღ ვ
რავს იმ ქმე დე ბა თა ერ თობ ლი ო ბას, რომ ლე
ბიც და მა ხა სი ა თე ბე ლია ოჯახ ში ძა ლა დო ბი
სათ ვის; არე გუ ლი რებს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
გა მოვ ლე ნი სა და აღ კ ვე თის სა მარ თ ლებ რივ 
და ორ გა ნი ზა ცი ულ სა ფუძ ვ ლებს, აგ რეთ
ვე უზ რუნ ველ ყოფს ოჯახ ში ძა ლა დო ბის 
მსხვერ პ ლ თა სო ცი ა ლურ და სა მარ თ ლებ
რივ დაც ვა სა და დახ მა რე ბას9. კა ნო ნის მი
ზა ნია ოჯა ხის წევ რ თა უფ ლებ რი ვი თა ნას
წო რო ბის აღი ა რე ბა, მა თი უფ ლე ბე ბის და 
თა ვი სუფ ლე ბის დაც ვის, ფი ზი კუ რი და ფსი
ქო ლო გი უ რი ხელ შე უ ხებ ლო ბის, ოჯა ხუ რი 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის დაც ვის სა კა ნონ მ დებ ლო 
გა რან ტი ე ბის შექ მ ნა. 

რას ნიშ ნავს ოჯახ ში ძა ლა დო ბა?

ოჯახ ში ძა ლა დო ბა გუ ლის ხ მობს ოჯა ხის 
ერ თი წევ რის მი ერ მე ო რის კონ ს ტი ტუ ცი
უ რი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის 
დარ ღ ვე ვას ფი ზი კუ რი, ფსი ქო ლო გი უ რი, 
ეკო ნო მი კუ რი, სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბით 
ან იძუ ლე ბით10.  ოჯახ ში ძა ლა დო ბის ძი რი
თა დი ტი პე ბი იგი ვე ა, რაც გენ დე რუ ლი ძა
ლა დო ბი სა:

 ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბა: ცე მა, წა მე ბა, 
ჯან მ რ თე ლო ბის და ზი ა ნე ბა, თა ვი სუფ ლე
ბის უკა ნო ნო აღ კ ვე თა ან სხვა ისე თი მოქ მე
დე ბა, რო მე ლიც იწ ვევს ფი ზი კურ ტკი ვილს 
ან ტან ჯ ვას; ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე
ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბის 
და უკ მა ყო ფი ლებ ლო ბა, რაც იწ ვევს ოჯა

ხის წევ რის ჯან მ რ თე ლო ბის და ზი ა ნე ბას ან 
სიკ ვ დილს;

 ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბა: შე უ
რაცხ ყო ფა, შან ტა ჟი, დამ ცი რე ბა, მუ ქა
რა ან სხვა ისე თი მოქ მე დე ბა, რო მე ლიც 
იწ ვევს ადა მი ა ნის პა ტი ვი სა და ღირ სე ბის 
შე ლახ ვას; 

 ეკო ნო მი კუ რი ძა ლა დო ბა: ქმე დე ბა, რო
მე ლიც იწ ვევს საკ ვე ბით, საცხოვ რე ბე ლი 
და ნორ მა ლუ რი გან ვი თა რე ბის სხვა პი რო
ბე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის, სა კუთ რე ბი სა და 
შრო მის უფ ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის, აგ
რეთ ვე თა ნა სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ქო ნე
ბით სარ გებ ლო ბი სა და კუთ ვ ნი ლი წი ლის 
გან კარ გ ვის უფ ლე ბის შეზღუდ ვას; 

 იძუ ლე ბა: ადა მი ა ნის ფი ზი კუ რი ან ფსი
ქო ლო გი უ რი იძუ ლე ბა, შე ას რუ ლოს ან არ 
შე ას რუ ლოს მოქ მე დე ბა, რომ ლის გან ხორ
ცი ე ლე ბა ან რომ ლის გან თა ვის შე კა ვე ბა 
მი სი უფ ლე ბა ა, ან და სა კუ თარ თავ ზე გა ნი
ცა დოს თა ვი სი ნე ბა სურ ვი ლის სა წი ნა აღ მ
დე გო ზე მოქ მე დე ბა;

 სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბა: სქე სობ რი ვი 
კავ ში რი ძა ლა დო ბით, ძა ლა დო ბის მუ ქა რით 
ან მსხვერ პ ლის უმ წე ო ბის გა მო ყე ნე ბით; 
სქე სობ რი ვი კავ ში რი ან სექ სუ ა ლუ რი ხა სი
ა თის სხვაგ ვა რი მოქ მე დე ბა ან გარ ყ ვ ნი ლი 
ქმე დე ბა არას რულ წ ლოვ ნის მი მართ.

მო ძა ლა დე შე იძ ლე ბა იყოს: პარ ტ ნი ო რი, 
ყო ფი ლი პარ ტ ნი ო რი, მა მა, ოჯა ხის სხვა 
წევ რი ან სხვა ადა მი ა ნი, რო მე ლიც ოჯახ თან 
ერ თად ცხოვ რობს და რო მე ლიც ახორ ცი ე
ლებს ფი ზი კურ, ფსი ქო ლო გი ურ, ეკო ნო მი
კურ, სექ სუ ა ლურ ძა ლა დო ბას ან იძუ ლე ბას 
ოჯა ხის სხვა წევ რის მი მართ.  

ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე
ბე ლია ის, რომ ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი ვერ 
თა ვი სუფ ლ დე ბა ამ ძა ლა დო ბის გან და რჩე
ბა ზე წო ლის პი რო ბებ ში, ვერ მი მარ თავს 

 9. საქართველოს კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ, 2006 წელი
10. იგივე
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დახ მა რე ბი სათ ვის და არა ვის აც ნო ბებს 
ამის შე სა ხებ.

გენ დე რუ ლი ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მ დეგ 
ეფექ ტუ რი ზო მე ბის მი ღე ბი სას მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნია მი სი ხელ შემ წყო ბი და მას ზე მოქ მე დი 
ფაქ ტო რე ბის ცოდ ნა. პრე ვენ ცი უ ლი ზო
მე ბი მი მარ თუ ლია რო გორც პო ტენ ცი უ რი 
მო ძა ლა დე ე ბის, ისე პო ტენ ცი უ რი მსხვერ პ
ლე ბის მი მართ და ასე ვე იმათ წი ნა აღ მ დეგ, 
ვინც შე იძ ლე ბა მათ ეხ მა რე ბო დეს.

ეფექ ტუ რი პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი 
მო ი ცავს 5 ამო ცა ნა ზე მი მარ თულ ქმე დე
ბებს: სო ცი ა ლურ  კულ ტუ რუ ლი ნორ მე ბის 
შეც ვ ლა ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის მი მარ თუ ლე
ბით; ოჯა ხუ რი, სა ზო გა დო ებ რი ვი და დახ მა
რე ბის სტრუქ ტუ რე ბის გამ ყა რე ბა; ეფექ ტუ
რი სამ სა ხუ რე ბის შექ მ ნა; სა მარ თალ დამ ცავ 
სტრუქ ტუ რებ თან მუ შა ო ბა, რა თა უზ რუნ
ველ ვ ყოთ მა თი შე სა ბა მი სო ბა ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ
თან; გენ დე რუ ლი ძა ლა დო ბის შემ თხ ვე ვე
ბის მო ნი ტო რინ გი და მა თი აღ რიცხ ვა. 

ტრე ფი კინ გი
ადა მი ა ნე ბის ტრე ფი კინ გი არის მო ნო ბის 

თა ნა მედ რო ვე ფორ მა, რო მე ლიც გა მო ი ხა
ტე ბა ადა მი ა ნე ბის მი მართ შრო მი თი ექ ს პ
ლუ ა ტა ცი ით.

ტრე ფი კე რე ბი აგ რო ვე ბენ ადა მი ა ნებს, 
უმე ტე სად კი ისეთ ქა ლებს და ბავ შ ვებს, 
რომ ლე ბიც სი ღა რი ბი თა და სა არ სე ბო რე
სურ სე ბის სიმ ცი რით გა მო ირ ჩე ვი ან. ისი ნი 
ადა მი ა ნებს იზი და ვენ უკე თე სი ცხოვ რე ბის 
და პი რე ბით და შემ დეგ აიძუ ლე ბენ იცხოვ
რონ და იმუ შა ონ უსა მარ თ ლო, არა ჰუ მა ნურ 
ან ძა ლა დობ რივ პი რო ბებ ში.  სექ სუ ა ლურ 
ტრე ფი კინ გ ში იგუ ლის ხ მე ბა კო მერ ცი უ ლი 
სექ სუ ა ლუ რი აქ ტი შეს რუ ლე ბუ ლი ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბით, მოტყუ ე ბით, იძუ ლე ბით ან 
იმავე აქ ტის ჩა დე ნა იმ პი რის მი ერ, რო
მელ საც არ შეს რუ ლე ბია 18 წე ლი; ან მოგ

რო ვე ბა, გან თავ სე ბა, ტრან ს პორ ტი რე ბა, 
გა რი გე ბა ან პი რის გა მო ყე ნე ბა ფი ზი კუ რი 
შრო მი სათ ვის და სხვა მომ სა ხუ რე ბი სათ
ვის ძა ლის გა მო ყე ნე ბით ან იძუ ლე ბით ნე
ბის სა წი ნა აღ მ დე გო მორ ჩი ლე ბის, კა ბა ლურ 
მდგო მა რე ო ბა ში ჩა ყე ნე ბით, ვა ლის და კის
რე ბა ან მო ნო ბა. ადა მი ა ნე ბით ტრე ფი კინ გი 
მო ი ცავს იძუ ლე ბას, მოტყუ ე ბას ან ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბას სხვა პირ ზე კონ ტ რო ლის გან
ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით. ეს და ნა შა უ ლი მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნია იმი ტომ, რომ მო ი ცავს ბევრ 
კა ნონ დარ ღ ვე ვას, მათ შო რი საა ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბის შეზღუდ ვა, გა უ პა ტი უ რე ბა, 
წა მე ბა. ტრე ფი კინ გი არ ღ ვევს ადა მი ა ნე ბის 
თა ვი სუფ ლე ბის უსაფ რ თხო ე ბას, რად გან 
პი რი ამ დროს იმ ყო ფე ბა არა ა და მი ა ნუ რი 
მო ნო ბის პი რო ბებ ში.

სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო
დექ სი ადა მი ა ნით ვაჭ რო ბას (ტრეფიკინგს) 
გან მარ ტავს, რო გორც: „ადამიანის ყიდ ვა ან 
გა ყიდ ვა, ან მის მი მართ სხვა უკა ნო ნო გა რი
გე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, აგ რეთ ვე მუ ქა რით, 
ძა ლა დო ბით ან იძუ ლე ბის სხვა ფორ მით, 
მო ტა ცე ბით, შან ტა ჟით, თაღ ლი თო ბით, 
მოტყუ ე ბით, უმ წეო მდგო მა რე ო ბის ან ძა
ლა უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბით, 
საზღა უ რის ან და სარ გებ ლის მი ცე მის ან 
მი ღე ბის გზით იმ პი რის თან ხ მო ბის მი საღ
წე ვად, რო მელ საც სხვა პირ ზე ზე გავ ლე ნის 
მოხ დე ნა შე უძ ლი ა, ადა მი ა ნის გა და ბი რე ბა, 
გა დაყ ვა ნა, გა და მალ ვა, და ქი რა ვე ბა, ტრან
ს პორ ტი რე ბა, გა და ცე მა, შე ფა რე ბა ან და 
მი ღე ბა ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის მიზ ნით. ექ ს პ ლუ
ა ტა ცი ად მი იჩ ნე ვა ადა მი ა ნის გა მო ყე ნე
ბა იძუ ლე ბი თი შრო მის ან მომ სა ხუ რე ბის, 
და ნა შა უ ლებ რივ ან სხვა ან ტი სა ზო გა დო
ებ რივ ქმე დე ბა ში ან პროს ტი ტუ ცი ა ში ჩაბ
მის, სექ სუ ა ლუ რი ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის ან სხვა 
სა ხის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის, მო ნო ბის 
მსგავს მდგო მა რე ო ბა ში ან მო ნო ბის თა ნა
მედ რო ვე პი რო ბებ ში ჩა ყე ნე ბის მიზ ნით, აგ
რეთ ვე ადა მი ა ნის იძუ ლე ბა მი სი სხე უ ლის 
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11. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, 2006, მუხლი1431, 1432

ორ გა ნოს, ორ გა ნოს ნა წი ლის ან ქსო ვი ლის 
გა და ნერ გ ვის ან და სხვაგ ვა რად გა მო ყე ნე
ბის მიზ ნით. ადა მი ა ნის მო ნო ბის თა ნა მედ
რო ვე პი რო ბებ ში ჩა ყე ნე ბა გუ ლის ხ მობს 
მის თ ვის პი როვ ნე ბის სა ი დენ ტი ფი კა ციო 
დო კუ მენ ტე ბის ჩა მორ თ მე ვას, თა ვი სუ ფა
ლი გა და ად გი ლე ბის უფ ლე ბის შეზღუდ ვას, 
ოჯახ თან კავ ში რის, მათ შო რის, მი მო წე რი
სა და სა ტე ლე ფო ნო კონ ტაქ ტე ბის აკ რ ძალ
ვას, კულ ტუ რულ იზო ლა ცი ას, პა ტი ვი სა 
და ღირ სე ბის შემ ლახ ველ პი რო ბებ ში ან
და ყო ველ გ ვა რი ანაზღა უ რე ბის გა რე შე ან 
არა ა დეკ ვა ტუ რი ანაზღა უ რე ბით მუ შა ო ბის 
იძუ ლე ბას. პი რის თან ხ მო ბას მის წი ნას წარ
გან ზ რა ხულ ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა ზე მნიშ ვ ნე ლო
ბა არა აქვს”11.

ტრე ფი კინ გის ამო სა ვა ლი ქვეყ ნის ეკო
ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა ა. ადა მი ანს არა 
აქვს სა მუ შა ოს შოვ ნის პერ ს პექ ტი ვა. ასე თი 
ადა მი ა ნი უუფ ლე ბო ა. არ არ სე ბობს ტრე ფი
კინ გის მსხვერ პ ლი, რო მე ლიც იტყ ვის, რომ 
სურს იყოს ძა ლა დო ბის ობი ექ ტი. საზღ ვარ
გა რეთ ყვე ლა ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის სურ ვი ლით მი დის. ამას თან 
ერ თად, მი დი ან ისე თე ბი, ვი საც აქვს პრო
ფე სი ა, გა ნათ ლე ბა, გა მო მუ შა ვე ბუ ლი აქვს 
სა მუ შაო უნარ  ჩ ვე ვე ბი და გა მოც დი ლე ბა. 
ბუ ნებ რი ვი ა, ადა მი ა ნე ბი ად ვი ლად თან ხ მ
დე ბი ან ნე ბის მი ერ სა მუ შა ოს (საკუთარ ქვე
ყა ნა ში ან ძალ ზე და ბა ლია ანაზღა უ რე ბა, ან 
არ არის სა მუ შაო ად გი ლი).

მძი მე სო ცი ა ლურ პი რო ბებ ში მყო ფი ადა
მი ა ნე ბი, გან სა კუთ რე ბით ქა ლე ბი და გო
გო ნე ბი, სა კუ თა რი სო ცი ა ლუ რი მდგო მა
რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, ხში რად 
ირ ჩე ვენ ში ნა მო სამ სა ხუ რის, მიმ ტა ნის ან 
ქარ ხ ნის მუ შის მა ღა ლა ნაზღა უ რე ბად სამ
სა ხურს. ადა მი ა ნით მო ვაჭ რე ე ბი კი პო უ
ლო ბენ მსხვერპლს ყალ ბი რეკ ლა მე ბის, კა
ტა ლო გე ბი სა და შემ თხ ვე ვი თი ნაც ნო ბო ბის 

მეშ ვე ო ბით. ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, მსხვერ პ ლი 
ფი ზი კუ რად შეზღუ დუ ლი ა, სამ გ ზავ რო 
და სა ი დენ ტი ფი კა ციო დო კუ მენ ტე ბი წარ
თ მე უ ლი აქვს, მას და მის ოჯახს მუ ქა რით 
აიძუ ლე ბენ ითა ნამ შ რომ ლონ. ქა ლებ სა და 
გო გო ნებს იძუ ლე ბით ამუ შა ვე ბენ მე ძა ვე
ბად და აშან ტა ჟე ბენ. ადა მი ა ნით მო ვაჭ რე ე
ბი ასე ვე სარ გებ ლო ბენ მსხვერ პ ლის ში შით 
იმის გა მო, რომ თუ დახ მა რე ბის თხოვ ნით 
მი მარ თა ვენ უცხო ქვეყ ნის მთავ რო ბას, ისი
ნი და პა ტიმ რე ბუ ლი ან დე პორ ტი რე ბუ ლი 
იქ ნე ბი ან. 

ბო ლო წლებ ში სა ქარ თ ვე ლო ში გა ი ზარ და 
ან ტიტ რე ფი კინ გუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის და ფი
ნან სე ბა. ამას თა ნა ვე, სა ქარ თ ვე ლო შე უ ერ
თ და და ნა შა უ ლის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თულ 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს სა ერ თა შო რი სო დო კუ
მენ ტებს – ტრან ს ნა ცი ო ნა ლუ რი ორ გა ნი
ზე ბუ ლი და ნა შა უ ლის წი ნა აღ მ დეგ გა ე როს 
კონ ვენ ცი ას ადა მი ა ნე ბით, გან სა კუთ რე ბით 
ქა ლე ბი თა და ბავ შ ვე ბით ვაჭ რო ბის თა ვი
დან აცი ლე ბის, აღ კ ვე თი სა და დამ ნა შა ვე
თა დას ჯის და მა ტე ბი თი პრო ტო კო ლი სა 
და ევ რო პის საბ ჭოს კონ ვენ ცი ას ადა მი ა ნე
ბით ვაჭ რო ბის (ტრეფიკინგის) წი ნა აღ მ დეგ 
ბრძო ლის შე სა ხებ.  

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა 
სა ქარ თ ვე ლო ში

ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, ტრა დი ცი ულ სა ზო
გა დო ე ბა ში გენ დე რულ თა ნას წო რო ბას ნი
ჰი ლის ტუ რად და უნ დობ ლად ხვდე ბი ან. 
თუმ ცა, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დამ
კ ვიდ რე ბა დე მოკ რა ტი უ ლი სა ხელ მ წი ფოს 
ვალ დე ბუ ლე ბას წარ მო ად გენს. სა ქარ თ ვე
ლოს თ ვის ეს თე მა გან სა კუთ რე ბით პრი ო
რი ტე ტუ ლი გახ და შე სა ბა მი სი სა ერ თა შო რი
სო კონ ვენ ცი ე ბის ხელ მო წე რის შემ დეგ. 

მთავ რო ბის მი ერ გენ დე რუ ლი თა ნას წო
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12. საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ, 2009, მუხლი 16,1

რო ბის სა კითხებ ზე სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი
კის შე მუ შა ვე ბის ხელ შეწყო ბის, აღ ნიშ ნულ 
სა კითხებ ზე მთავ რო ბის საქ მი ა ნო ბის კო ორ
დი ნა ცი ის, მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა 
შეს რუ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით, 
სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის თავ მ ჯ დო მა
რის ბრძა ნე ბით, 2008 წელს შე იქ მ ნა სა ქარ
თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის თავ მ ჯ დო მა რეს თან 
არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა
კითხე ბის სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო, რომ ლის 
შე მად გენ ლო ბა ში შე დი ან სა მი ნის ტ რო ე ბი სა 
და სხვა უწყე ბე ბის თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი. 
საბ ჭო აქ ტი უ რად მუ შა ობს სა ერ თა შო რი სო 
და ად გი ლობ რივ არა სამ თავ რო ბო ორ გა
ნი ზა ცი ებ თან. მი სი ინი ცი ა ტი ვით და იწყო 
„გენდერული თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ” კა
ნონ პ რო ექ ტის მომ ზა დე ბა, რო მე ლიც 2010 
წლის მარ ტ ში ძა ლა ში შე ვი და, რო გორც კა
ნო ნი „გენდერული თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ”. 
აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის მი ღე ბა უმ ნიშ ვ ნე ლო
ვა ნე სი ნა ბი ჯია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის სა კითხე ბის სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე 
სრულ ყო ფი სათ ვის. იგი ად გენს ქა ლი სა და 
მა მა კა ცის კონ ს ტი ტუ ცი ით გან საზღ ვ რუ ლი 
თა ნას წო რი უფ ლე ბე ბის, თა ვი სუფ ლე ბე ბი
სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის 
ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბებ სა და გა რან ტი
ებს, გან საზღ ვ რავს მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბის 
სა მარ თ ლებ რივ მე ქა ნიზ მებს და პი რო ბებს 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე
რო ში, ად გენს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
დარ ღ ვე ვი სათ ვის სა მარ თ ლებ რი ვი პა სუ
ხის მ გებ ლო ბის სა ფუძ ვ ლებს. აღ ნიშ ნუ ლი 
კა ნო ნი სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო და 
აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბას ავალ დე
ბუ ლებს, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის სა კა ნონ მ დებ ლო სა კითხე
ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ში, გენ დე რუ ლი თა
ნას წო რო ბის პრინ ცი პე ბის დაც ვა სა და მი სი 
რე ა ლი ზა ცი ი სათ ვის სა თა ნა დო პი რო ბე ბის 

შექ მ ნა ში. კა ნონ ში „გენდერული თა ნას წო
რო ბის შე სა ხებ” სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის 
ხელ შეწყო ბის და აღ ნიშ ნულ სფე რო ში სამ
თავ რო ბო საქ მი ა ნო ბის კო ორ დი ნა ცი ის მიზ
ნით, შე იქ მ ნა მუდ მივ მოქ მე დი უწყე ბა თა შო
რი სი კო მი სი ა12. კა ნო ნის მი ხედ ვით საბ ჭო 
მუდ მივ მოქ მედ ორ გა ნოდ ჩა მო ყა ლიბ და.

მი ღე ბუ ლი კა ნო ნის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
მიზ ნით, პარ ლა მენ ტის, აღ მას რუ ლე ბე ლი 
ხე ლი სუფ ლე ბი სა და არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცი ე ბის აქ ტი უ რი თა ნამ შ რომ ლო ბით 
მომ ზად და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი 
20112013 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა, რო
მე ლიც პარ ლა მენ ტ მა 2011 წლის 5 მა ისს და
ამ ტ კი ცა. აღ ნიშ ნუ ლი გეგ მა ით ვა ლის წი ნებს 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ
ყო ფი სათ ვის კონ კ რე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
გა ტა რე ბას სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის 
სხვა დას ხ ვა სფე რო ში. მი სი ძი რი თა დი მიზ
ნე ბი ა: გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა
ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
ხელ შეწყო ბა; გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბის გა
ნათ ლე ბის სფე რო ში შე ტა ნი სა და გენ დე რუ
ლი თა ნას წო რო ბის სა კითხებ ზე მო სახ ლე ო
ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის ხელ შეწყო ბა; 
ეკო ნო მი კის სფე რო ში ქა ლი სა და მა მა კა ცის 
სრუ ლი და თა ნა ბა რი მო ნა წი ლე ო ბის წა ხა
ლი სე ბა; გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კის სრულ
ყო ფა; ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის 
გა საზ რ დე ლად, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
ყვე ლა დო ნე ზე ქა ლი სა და მა მა კა ცის სრუ ლი 
და თა ნა ბა რი მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შეწყო ბა; 
ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
სფე რო ებ ში გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბის გათ
ვა ლის წი ნე ბა; გა რე მოს დაც ვის სა კითხებ ზე 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ყვე ლა დო ნე ზე 
ქა ლი სა და მა მა კა ცის თა ნა ბა რი მო ნა წი ლე
ო ბის ხელ შეწყო ბა; სამ შ ვი დო ბო პრო ცე სებ
ში ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის ხელ შეწყო ბა.

რის ბრძა ნე ბით, 2008 წელს შე იქ მ ნა სა ქარ
თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის თავ მ ჯ დო მა რეს თან 
არ სე ბუ ლი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა
კითხე ბის სა კონ სულ ტა ციო საბ ჭო, რომ ლის 
შე მად გენ ლო ბა ში შე დი ან სა მი ნის ტ რო ე ბი სა 
და სხვა უწყე ბე ბის თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი. 
საბ ჭო აქ ტი უ რად მუ შა ობს სა ერ თა შო რი სო 
და ად გი ლობ რივ არა სამ თავ რო ბო ორ გა
ნი ზა ცი ებ თან. მი სი ინი ცი ა ტი ვით და იწყო 
„გენდერული თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ” კა
ნონ პ რო ექ ტის მომ ზა დე ბა, რო მე ლიც 2010 
წლის მარ ტ ში ძა ლა ში შე ვი და, რო გორც კა
ნო ნი „გენდერული თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ”. 
აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის მი ღე ბა უმ ნიშ ვ ნე ლო
ვა ნე სი ნა ბი ჯია გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო
ბის სა კითხე ბის სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე 
სრულ ყო ფი სათ ვის. იგი ად გენს ქა ლი სა და 
მა მა კა ცის კონ ს ტი ტუ ცი ით გან საზღ ვ რუ ლი 
თა ნას წო რი უფ ლე ბე ბის, თა ვი სუფ ლე ბე ბი
სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის 
ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბებ სა და გა რან ტი
ებს, გან საზღ ვ რავს მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბის 
სა მარ თ ლებ რივ მე ქა ნიზ მებს და პი რო ბებს 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე
რო ში, ად გენს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
დარ ღ ვე ვი სათ ვის სა მარ თ ლებ რი ვი პა სუ
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