მსოფლიო მოსახლეობის მდგომარეობა 2021 წელი

ჩემი სხეული
მე მეკუთვნის
ავტონომიურობისა
და
თვითგამორკვევის
უფლება

მნიშვნელოვანი
საკითხები

მხატვრული გაფორმება - Rebeka Artim

თანხმობის გაცხადების
უფლება

სხეულის ავტონომიურობა ნიშნავს საკუთარი სხეულისა და მომავლის შესახებ არჩევანის დამოუკიდებლად
გაკეთების უფლებასა და თავისუფლებას, ძალადობისა და იძულების გარეშე. აღნიშნული გულისხმობს
თავისუფალი არჩევანის უფლებას, დაამყაროს თუ არა პირმა სქესობრივი კავშირი, როდის და ვისთან; ასევე
თავისუფალი არჩევანის უფლებას დაორსულდეს თუ არა, როდის და ვისგან. აღნიშნული ასევე გულისხმობს
თავისუფალი არჩევანის უფლებას, საჭიროების შემთხვევაში მიმართოს ექიმს/სამედიცინო დაწესებულებას.

უარის გაცხადების
უფლება

თუმცა, ქალებსა და გოგოებს - და, ფაქტობრივად, ყველა ადამიანს - შესაძლებელია შეეზღუდოს საკუთარი
სხეულის ფლობის უფლება, რის შედეგადაც მნიშვნელოვანი ზიანი ადგება ადამიანის ჯანმრთელობას,
კეთილდღეობასა და სასიცოცხლო პოტენციალს. სხეულის ავტონომიურობის ცნებას მჭიდროდ უკავშირდება
სხეულის სიმრთელის შენარჩუნების უფლება, რომელიც გულისხმობს ადამიანის უფლებას უარი განაცხადოს
ნებისმიერ მისთვის არასასურველ ფიზიკურ აქტზე.

სხეულის ავტონომიურობის შეფასება
მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინი „სხეულის ავტონომიურობა“ ფემინისტური და სექსუალური და
რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების მოძრაობათა ლექსიკის ნაწილად იქცა, ჯერ ხელთ არ გვაქვს ამ
ტერმინის არც მარტივი განმარტება და არც მისი შეფასების მარტივი კრიტერიუმები. მიუხედავად ამისა, როდესაც
გაერომ მიიღო 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისათვის და დაამტკიცა მდგრადი განვითარების
აღნიშნულ დღის წესრიგთან ასოცირებული 17 მიზანი, განისაზღვრა ინდიკატორები, რომლებიც ქვეყნებს
დაეხმარება მიზნებისა და მათთან დაკავშირებული ამოცანების შესრულების თვალსაზრისით პროგრესის
შეფასებაში, როგორიცაა მიზანი 5.6: სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვაზე და რეპროდუქციულ
უფლებებზე საყოველთაო წვდომის უზრუნველყოფა.
აღნიშნული მიმართულებით პროგრესის შესაფასებლად განისაზღვრა ორი ინდიკატორი. პირველი ინდიკატორი
5.6.1: 15-49 წლის იმ ქალთა პროპორციული ოდენობა, ვინც სექსუალურ ურთიერთობებთან, კონტრაცეპტივების
გამოყენებასთან და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებით დამოუკიდებლად იღებს
ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას. მეორე ინდიკატორი 5.6.2: იმ ქვეყნების რაოდენობა, რომლებშიც არსებული
ეროვნული კანონები და რეგულაციები უზრუნველყოფს 15 წლისა და უფროსი ასაკის ქალებისა და
მამაკაცებისათვის სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვაზე, ინფორმაციასა და განათლებაზე
სრულ და თანაბარ წვდომას. ორივე ინდიკატორი ერთად უზრუნველყოფს ქალთა ავტონომიურობის შეფასებას და
აგრეთვე იმის შეფასებას, თუ რამდენად ხელშემწყობია გარემო გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებისათვის.

ქალების

მხოლოდ 55%
სარგებლობს
საკუთარი სხეულის
ავტონომიურობის სამივე
ასპექტთან დაკავშირებით
გადაწყვეტილების
დამოუკიდებლად მიღების
უფლებით

საკუთარი სხეულის შესახებ
დამოუკიდებელი
გადაწყვეტილების მიღება
მხოლოდ ის ქალები, რომლებიც
დამოუკიდებლად
იღებენ
გადაწყვეტილებას
სამივე

აღნიშნულ
საკითხთან

დაკავშირებით,

მიიჩნევიან

მდგრადი

რომ სარგებლობენ საკუთარი
რეპროდუქციული
ჯანმრთელობის
გადაწყვეტილების
დამოუკიდებლად

განვითარების

მიზნის

ინდიკატორი

5.6.1

ეფუძნება ქალების პასუხებს შემდეგ სამ კითხვაზე:

1

ვინ იღებს, ჩვეულებრივ, გადაწყვეტილებას თქვენს
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მომსახურების
შესახებ?

2

ვინ იღებს ჩვეულებრივ გადაწყვეტილებას იმის
თაობაზე, უნდა მიმართოთ თუ არა კონტრაცეფციას?

შესახებ

3

მიღების

უფლებით და სარგებლობენ
რეპროდუქციული

შეგიძლიათ უარი უთხრათ მეუღლეს ან პარტნიორს
სქესობრივ კავშირზე, თუ არ გაქვთ სურვილი
დაამყაროთ სქესობრივი კავშირი?

უფლებებით.

კანონები რომლებიც ხელს
უწყობს ან ზღუდავს
გადაწყვეტილების მიღებას
მდგრადი

განვითარების

მიზნის

ინდიკატორი

5.6.2

აფასებს

რამდენად

უზრუნველყოფს

ქვეყნებში მოქმედი კანონები და რეგულაციები ქალებისა და მამაკაცების სრულ და თანაბარ
წვდომას

სექსუალურ

და

რეპროდუქციულ

ჯანმრთელობასთან

დაკავშირებულ

მომსახურებაზე, ინფორმაციასა და განათლებაზე. აღნიშნული ინდიკატორის გამოყენებით
წარმოებს იმის შეფასება, გააჩნია თუ არა ქვეყანას ამ მიმართულებით ხელშემწყობი კანონი და
არსებობს თუ არა ისეთი შეზღუდვები, როგორიცაა ასაკი და მეუღლის თანხმობის მოთხოვნა.
გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მიერ შესწავლილ ქვეყნებს შორის:

80%

75%

აქვს კანონები, რომლებიც
ხელს უწყობს

აქვს კანონები, რომლებიც
უზრუნველყოფს

სექსუალურ
ჯანმრთელობასა და
კეთილდღეობას

კონტრაცეპტივებზე სრულ
და თანაბარ წვდომას

მხატვრული გაფორმება: Hülya Özdemir

56%
აქვს კანონები, რომლებიც ხელს
უწყობს
ადამიანის სექსუალობის შესახებ
ყოვლისმომცველ განათლებას

ინდიკატორით 5.6.1 გათვალისწინებული
ასპექტების მიღმა
მდგრადი განვითარების მიზნის ინდიკატორით 5.6.1 გათვალისწინებული სამი ასპექტის
გარდა, არსებობს სხეულის ავტონომიურობასთან დაკავშირებული სხვა ასპექტები, რომლებსაც
მკაცრად არეგულირებს საერთაშორისო კანონები, როგორიცაა ქორწინება საკუთარი არჩევანის
საფუძველზე და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც პირი აღწევს ასაკს, როდესაც შეუძლია
სრული, თავისუფალი და ინფორმირებული თანხმობის გაცხადება. თუმცა ასევე არსებობს
ასპექტები, რომლებიც სადავოა და რომლებიც არ რეგულირდება ადამიანის უფლებათა
შესახებ შეთანხმებებით, როგორიცაა ნებაყოფლობითი სექს-მუშაკობა და სუროგაცია.

მხატვრული გაფორმება
Tyler Spangler

სხეულის ავტონომიურობის დარღვევის ზოგიერთი ფორმა, როგორიცაა გაუპატიურება,
დანაშაულად არის აღიარებული შეუფარავად და საყოველთაოდ. თუმცა კვლავ რჩება სხვა უამრავი
დარღვევა, რომლებიც პრაქტიკითა და კანონებითაც კი არის გამყარებული და რომელთა უმეტესობის
საფუძველსაც მყარად ფესვგადგმული გენდერული უთანასწორობა წარმოადგენს.

ბავშვთა/ადრეულ ასაკში
ქორწინება
ეს პრაქტიკა ყოველწლიურად მსოფლიოში
მილიონობით გოგოს ართმევს უფლებას მიიღოს
გადაწყვეტილებები საკუთარი ცხოვრების ნებისმიერ
ასპექტთან დაკავშირებით.

ადამიანის სექსუალობის
შესახებ ყოვლისმომცველი
განათლების მიღების
უფლების შეზღუდვა
ზოგიერთი მოზარდი სრულწლოვანების ასაკს აღწევს
ისე, რომ არ ფლობს ზუსტ ინფორმაციას საკუთარი
სხეულისა და სექსუალური ჯანმრთელობის შესახებ.
შედეგად, მათ არ შეუძლიათ საკუთარ თავსა და
საკუთარ ურთიერთობებთან დაკავშირებით
გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი და
პასუხისმგებლობა აიღონ საკუთარ
გადაწყვეტილებებზე.

ქალის სასქესო ორგანოების
დასახიჩრება
ქალის სასქესო ორგანოების დასახიჩრება წარმოადგენს
ქალებისა და გოგოების უფლებების დარღვევას, რომლის
საბოლოო მიზანიც არის მათ სექსუალობასა და
სხეულებზე კონტროლის მოპოვება.

ძალდატანებითი ანალური
გასინჯვა
არასამედიცინო მიზნით წარმოებული ინვაზიური
გასინჯვა, იმის დასადასტურებლად, რომ პირს
ჰქონდა ჰომოსექსუალური კონტაქტი.

იძულებითი ქორწინება
იძულებითი ქორწინების შემთხვევაში, საცოლე
აღიქმება ნივთად ან ქონებად, რომლის ფლობა, ყიდვა,
გაყიდვა და რომლითაც ვაჭრობა შესაძლებელია, რა
დროსაც უგულებელყოფილია მათი უფლებები და
ავტონომიურობა.

იძულებითი
სტერილიზაცია და
კონტრაცეპტივების
გამოყენების იძულება
ზოგიერთ ქვეყანაში, შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირების, მკვიდრი მოსახლეობის ან
შევიწროებაში მყოფ უმცირესობათა
წარმომადგენლების და ზოგადად ქალების
შემთხვევაში წარმოებს მათი იძულებითი
სტერილიზაცია და კონტრაცეპტივების გამოყენების
იძულება.

გაუპატიურება ჰომოფობიისა და
ტრანსფობიის ნიადაგზე
გე ნ დ ერ უ ლა დ არ აკ ო ნ ფ ორ მ უ ლ ი პ ირ ე ბ ი სა და
გა ნ ს ხ ვა ვ ებ უ ლ ი სე ქ ს უა ლ ურ ი ორ ი ე ნტ აც იი ს
მ ქ ო ნე პი რ ე ბი ს გაუპატიურება ან მათ მიმართ სხვა
ფორმის სექსუალური ძა ლა დ ო ბა , რ ო მ ე ლი ც ა მ
ძა ლ ა დ ობ ი ს ჩა მ დ ე ნ ი პ ირ ებ ი ს მი ერ მც დ არ ა დ
აღ ი ქ მ ება რ ო გორ ც „გ ა ნ საკ ურ ნ ებ ე ლ ი“ ა ნ
„გა მ ო სა სწ ორ ებ ე ლ ი “ ქმედება.
მხატვრული გაფორმება - Rebeka Artim

ღირსების მკვლელობები
ღირსების მკვლელობებს ადგილი აქვს
საზოგადოებებში, სადაც ოჯახის ე.წ. „ღირსება“
ადამიანის, ჩვეულებრივ, იმ ქალების სიცოცხლეზე
უფრო მნიშვნელოვნად არის აღქმული, რომლებიც
ამ საზოგადოებაში დამკვიდრებულ ნორმებსა და
ქცევის წესებს არღვევენ. .

ქორწინებით დაკავშირებული
პარტნიორის გაუპატიურება
ქორწინებით დაკავშირებული პარტნიორის
გაუპატიურება აღიარებულია როგორც
ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევა. თუმცა
ზოგ ქვეყანაში დაშვებულია მამაკაცის მიერ
ქორწინებაში მყოფ პარტნიორთან სქესობრივი
კავშირის დამყარება, პარტნიორის თანხმობის
გარეშე.

გაუპატიურების შემთხვევაში
მოძალადეზე ქორწინების წესი
რიგ ქვეყნებში, მოძალადე მამაკაცი, რომელიც
მის მიერვე ჩადენილი გაუპატიურების
მსხვერპლზე ქორწინდება, თავისუფლდება
სისხლისამართლებრივი
პასუხისმგელობისაგან.

რეპროდუქციული იძულება
პირის მიერ გამოვლენილი ქცევა,
რომელიც ემსახურება მეორე პირის
რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე
ან გადაწყვეტილებებზე კონტროლის
მოპოვებას. აღნიშნული
შესაძლებელია მოიცავდეს
პარტნიორის თანხმობის გარეშე მის
დაორსულებას, პარტნიორის
იძულებას ორსულობის ხელოვნური
გზით შეწყვეტაზე, ან ოჯახის
დაგეგმვის მიზნით გამოყენებულ
მეთოდში ჩარევა, როგორიცაა
მოტყუება კონტრაცეფციის მეთოდის
გამოყენების შესახებ (მაგალითად,
კონდომის მოხსნა სქესობრივი აქტის
დროს).

ქალწულობაზე შემოწმება
არასამედიცინო მიზნით წარმოებული
ინვაზიური გასინჯვა, იმის
დასადასტურებლად, რომ გოგოს ან ქალს
ჰქონდა სექსუალური კონტაქტი.

სხეულის ავტონომიურობის უფლების დაცვა
ჩვენ შეგვიძლია და უნდა ვაღიაროთ სხეულის ავტონომიურობის
საყოველთაო უფლება. ამ მიმართულებით პირველი წინგადადგმული
ნაბიჯი იქნება თავად ცნების აღიარება და დამტკიცება. ბევრ ადამიანს
წარმოდგენაც არ აქვს, რომ მათ გააჩნიათ საკუთარი სხეულისა და
მომავლის შესახებ არჩევანის გაკეთების უფლება.

სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებს გადამწყვეტი როლი ენიჭებათ იმ
პირების სხეულის ავტონომიურობის დაცვაში, რომლებიც ცდილობენ მიიღონ
ინფორმაცია და სამედიცინო დახმარება.
პაციენტები სრულყოფილ
ინფორმაციას უნდა ფლობდნენ თავიანთი უფლებების შესახებ და მათგან
საჭიროა მოპოვებული იქნას ინფორმირებული თანხმობა. სპეციალური
გაიდლაინები, პერსონალის მომზადება სამართლებრივ და გენდერთან
დაკავშირებულ
საკითხებში
დაეხმარება
სამედიცინო
მომსახურების
მიმწოდებლებს
აქტიურად
დაუჭირონ
მხარი
პაციენტთა
სხეულის
ავტონომიურობას.

განათლების მნიშვნელობა. რაც უფრო მაღალია ქალების განათლების დონე,
მით უფრო ხშირად იღებენ ისინი კონტრაცეფციისა და ჯანმრთელობის
დაცვის შესახებ გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად, და მეტად ფლობენ
სქესობრივ კავშირზე უარის გაცხადების უნარს. ადამიანის სექსუალობის
შესახებ ყოვლისმომცველ განათლებას - რაც ნიშნავს ადამიანის სექსუალური
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ ასაკის
შესაბამისი და ზუსტი ინფორმაციის მიწოდებას - ასევე გადამწყვეტი
მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან იგი ემსახურება დაუგეგმავი ორსულობისა და
სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების პრევენციას და უზრუნველყოფს
პირების აღჭურვას საკუთარი თავის დაცვისთვის საჭირო ცოდნითა და
უნარებით. მის ფარგლებში ასევე წარმოებს პატივისცემის, თანხმობისა და
თანასწორობის
სწავლება,
რაც
უმნიშვნელოვანესია
სხეულის
ავტონომიურობის უფლების რეალიზაციისთვის.

კანონებმა შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს ქალის უფლებებზე,
გენდერულ
თანასწორობასა
და
სექსუალურ
და
რეპროდუქციულ
ჯანმრთელობაზე. ისინი უნდა შეესაბამებოდეს ადამიანის უფლებებთან
დაკავშირებულ
საყოველთაოდ
შეთანხმებულ
პრინციპებსა
და
ვალდებულებებს და საჭიროა მათი გადასინჯვა, იმის შესამოწმებლად, თუ
რამდენად უწყობს ისინი ხელს გენდერული ნორმებისა და დისკრიმინაციის
აღმოფხვრას. სასამართლო სისტემა და პოლიცია სრულყოფილ ცოდნას უნდა
ფლობდეს ამ კანონებისა და პრინციპების შესახებ. კანონები უნდა ემყარებოდეს
გონივრულ პოლიტიკას და საჭიროა გარკვეული ინვესტიციების გახორციელება
მათი აღსრულების უზრუნველსაყოფად.

სოციალური

ნორმები
საჭიროა
გახდეს
გენდერულად
უფრო
სამართლიანი. მოცემულ საზოგადოებაში და მის ფარგლებს მიღმა, ქალთა
საარსებო წყაროების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა და მათი ხელშეწყობა წამყვანი
როლების შეთვისებაში, ემსახურება ქალების გაძლერებას, რათა მათ მიიღონ
გადაწყვეტილებები, როგორც ოჯახთან ასევე საკუთარ სხეულთან
დაკავშირებულ საკითხებზე. ამ მიმართულებით წინსვლა და პროგრესი
მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად არიან მზად
მამაკაცები უარი თქვან დომინირებად როლებზე, რომლებიც უპირატესობას
ანიჭებენ მათ უფლებებსა და არჩევანს ქალთა უფლებებისა და არჩევანის
ხარჯზე.

პროგრესის შეფასება საჭიროა საცხოვრებელი ადგილის, შემოსავლის დონის,
სქესის, ასაკის, ეთნიკური კუთვნილების, შესაძლებლობების და სხვა
ცვლადების მიხედვით დაყოფილი, საიმედო და სრულყოფილი მონაცემების
საფუძველზე, იმ ჯგუფებისა და თემების იდენტიფიცირება, რომელთა
შემთხვევაშიც მაღალია გარიყვის რისკი და რომლებიც დამატებით დახმარებას
საჭიროებენ. მიზანმიმართული და მდგრადი ცვლილებები დიდად არის
დამოკიდებული ინკლუზიურობაზე. არავინ არ უნდა დარჩეს პროცესებს მიღმა.

ყველანი ერთად
ავტონომიურობის სადარაჯოზე
ჩვენი საზოგადოებები და ქვეყნები მხოლოდ მას შემდეგ შეძლებს წინსვლას,
როდესაც ყველა ადამიანს ექნება საკუთარი სხეულისა და მომავლის შესახებ არჩევანის
გაკეთების უფლებით სარგებლობის შესაძლებლობა.
როდესაც ქალები და გოგოები მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს საკუთარი სხეულის
შესახებ თავად იღებენ, ამით არა მხოლოდ იზრდება მათი დამოუკიდებლობის ხარისხი,
არამედ ეს ხელს უწყობს მათი ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას, მათი განათლების დონის
ამაღლებას,

მათი

შემოსავლების

ზრდასა და უსაფრთხოების

უზრუნველყოფას.

ეს

ყველაფერი კი ემსახურება მეტი სამართლიანობის დამკვიდრებასა და ადამიანების
კეთილდღეობის ზრდას, რაც სიკეთისა და სარგებლის მომტანია ყველა ჩვენთაგანისთვის.
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