
1

გენდერული

მეინსტრიმინგი 

ადგილობრივ 

თვითმმართველობაში

Gender 
MainstreaMinG 

in local 
self-GovernMent

Visegrad Fund



2 გენდერული მეინსტრიმინგი ადგილობრივ თვითმმართველობაში

შეხვედრები პრაღაში (ჩეხეთი) 
Meetings in Prague (Czech Republic)



reknehek-/evfybnfhekb  ajylb @cj[evb#

პრო ექ ტი
„ვი შეგ რა დის ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა 

ად გი ლობ რივ დო ნე ზე თა ნა ბა რი, ინ კლუ ზი უ რი და 
დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თვე ლო ბი სათ ვის“ 

გენდერული

მეინსტრიმინგი 

ადგილობრივ 

თვითმმართველობაში

ქუთაისი

2018



vbcfvfhsb|

m+ mesfbcb= vufkj,kbidbkbc 6

ntk| 27 29 02   afmcb| 27 13 68

tkajcnf| womansukhumi@gmail.com
dt,udthlb| www.fsokhumi.ge

ghjtmnbc lbhtmnjhb - fkkf ufvf[fhbf

htlfmnjhb - kfkb ityutkbf

sfhuvfyb byukbcehblfy - ybyj yb:fhf.t

sfhuvfyb hecekblfy - kfkb ityutkbf

lbpfbyb - kbf rjcnfdf



5

     ს ა რ ჩ ე ვ ი

შე სა ვა ლი               6

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა და  

გენ დე რუ ლი მეინსტრიმინ გი ად გი ლობ რივ  

თვით მმარ თვე ლო ბა ში უნ გრე თის მა გა ლით ზე       7

გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გი ად გი ლობ რივ დო ნე ზე  

გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას პო ლო ნეთ ში      38

გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გი და სა ზო გა დო ე ბის 

მო ნა წი ლე ო ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა 

მი ღე ბის პრო ცეს ში  ად გი ლობ რივ დო ნე ზე - სლოვაკეთი   50

ან გა რი ში ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა ში ად გი ლობ რივ  

დო ნე ზე გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გის შე სა ხებ     64

აფხა ზე თის გა მოც დი ლე ბა ად გი ლობ რი ვი  

თვით მმარ თვე ლო ბის სფე რო ში და  

გენ დე რუ ლი მიდ გო მის წინ სვლის მხრივ      84

სა ქარ თვე ლოს მი ერ გან ვლი ლი გზა ად გი ლობ რივ 

თვით მმარ თვე ლო ბა ში გენ დე რუ ლი  

თა ნას წო რო ბი სა და გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გის  

და სა ნერ გად ნა ყო ფი ე რი ნი ა და გის შექ მნი სა კენ   101

დე ცენ ტრა ლი ზა ცია - ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა - 

გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კა, სა ქარ თვე ლო     119

გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე.  

რე ა ლო ბა და გა მოწ ვე ვე ბი  სა ქარ თვე ლო ში    131

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა სა ქარ თვე ლო ში: 

ქვეყ ნის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და პროგ რე სი  

სა ქარ თვე ლო -ევ რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის

შე თან ხმე ბის ფარ გლებ ში       147



6 გენდერული მეინსტრიმინგი ადგილობრივ თვითმმართველობაში

შე სა ვა ლი 

საქართველომდიდიხანია,გამოაცხადა შეუქცევადიკურსიევროსტრუქტურებშიინტეგ
რაციისკენდადღემდეესსაკითხიმთავრობისდღისწესრიგისუპირველესამოცანადრჩება.
ქვეყნისთვისუმნიშვნელოვანესმოვლენადიქცაასოცირებისშეთანხმებისხელმოწერა2014
წელს,რისშემდეგაცხდებამთელირიგირეფორმებისდანერგვაევროკავშირშიინტეგრა
ციისგზაზე.
იმრეფორმებისჩამონათვალში,რომლებიცქვეყანასდასახულმიზანსმიუახლოებს,დიდი
ადგილიუჭირავსადგილობრივითვითმმართველობისრეფორმას,სადაცერთერთიძირეუ
ლიფაქტორიაგენდერულიპოლიტიკისრეალიზაციასხვადასხვასოციალურ,ეკონომიკურ,
პოლიტიკურსფეროში;კულტურასადაგანათლებაში.
ევროკავშირსადასაქართველოსშორისასოცირებისშეთანხმებისფარგლებშისაქართვე
ლოსმიერნაკისრივალდებულებებით,ქვეყანამუნდაუზრუნველყოსქალთადამამაკაცთა
თანასწორიწარმომადგენლობაპოლიტიკურდასაზოგადოებრივცხოვრებაში,მათშორის
პარლამენტში, მთავრობაში და ადგილობრივ ხელისუფლებაში, რაც თანასწორობაზე და
ფუძნებულიმდგრადიგანვითარებისაუცილებელიწინაპირობაა.
შეიძლებაითქვას,რომსაქართველოშიცვლილებებიგენდერულითანასწორობისკუთხით,
მათშორისმუნიციპალურდონეზე,არასაკმარისიტემპებით,მაგრამინტენსიურადმიმდინა
რეობს.გაცნობიერებულია,რომსაქართველომ,როგორცადამიანისძირითადიუფლებების,
მათშორისქალთაუფლებებისდამცავიძირითადიდოკუმენტებისხელმომწერმა,ხელიუნდა
შეუწყოსგენდერულთანასწორობასქვეყნისკანონმდებლობაში,სტრატეგიებშიდაპროგ
რამებში.

წინამდებარეპუბლიკაციისმიზანიასაქართველოშიადგილობრივდონეზეგენდერულიპო
ლიტიკის შეფასება და არსებული გამოწვევების გამოვლენა, ასევე ვიშეგრადის ქვეყნების
გამოცდილებისშესწავლაგენდერულიდღისწესრიგისდანერგვისმიმართულებით.
პუბლიკაციაწარმოადგენსსხვადასხვაქვეყნისექსპერტთამიერშესრულებულინაშრომე
ბისკრებულს,რომელიცმიზნადისახავს,საქართველოსდავიშეგრადისქვეყნებისგამოც
დილების გათვალისწინებით, საქართველოს ადგილობრივ  მმართველობაში გენდერული
მეინსტრიმინგისხელშესაწყობადპრაქტიკულირეკომენდაციებისგამომუშავებას,ადგილ
ობრივდონეზეგენდერულიპოლიტიკისშემდგომიადვოკატირებისთვის.
კვლევებიჩატარდაპროექტის„ვიშეგრადისქვეყნებისგამოცდილებაადგილობრივდონე
ზეთანაბარი,ინკლუზიურიდადემოკრატიულიმმართველობისათვის“ფარგლებში,ქალთა
არასამთავრობოორგანიზაციაკულტურულჰუმანიტარულიფონდი„სოხუმის“დაკვეთით.
კვლევებისშედეგადწარმოდგენილირეკომენდაციებიმოიცავსსაკითხებს,რომლებიცხელს
შეუწყობენადგილობრივიხელისუფლებისდეცენტრალიზაციას,ადგილობრივდონეზეგენ
დერულიინსტიტუციურიმექანიზმებისგაძლიერებას,გენდერულბიუჯეტირებასადაზოგა
დადგენდერულიმეინსტრიმინგისდანერგვასსაქართველოში.

საკვანძოსიტყვები:საქართველოევროკავშირისასოცირებისდღისწესრიგი,გენდერული
ბიუჯეტირება, ადგილობრივითვითმმართველობა, გენდერულისტრატეგია, თანასწორო
ბისპოლიტიკა,საჭიროებათაკვლევა,გენდერულიმეინსტრიმინგი,დეცენტრალიზაციადა
გენდერი.
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ენი კო პა პი

ექსპერტი, უნ გრე თი

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა და 
გენ დე რუ ლი მეინსტრიმინ გი ად გი ლობ რივ 
თვით მმარ თვე ლო ბა ში უნ გრე თის მა გა ლით ზე

რეზიუმე

გენდერულითანასწორობისხელშეწყობასდაქალთაუფლებებისდაცვასმრავალისაერთაშორი
სონორმამოითხოვს.ევროკავშირისხელშეკრულებისმიხედვით,ქალთადამამაკაცთაშორისთანას
წორობასევროკავშირისსაქმიანობაშიცენტრალურიადგილიუნდაეჭიროს.გენდერულითანასწო
რობისადაქალთაუფლებებისდაცვისდანერგვასგანსაკუთრებულიროლიეკისრებაროგორცად
გილობრივ,ასევეეროვნულდასაერთაშორისოდონეზე.სამივედონეზეესსაკითხებიერთმანეთთან
მჭიდროურთიერთკავშირშია:ეროვნულდონეზემიმდინარეპროცესებიგანაპირობებს,ანსაგრძნობ
ზეგავლენასახდენსადგილობრივდონეზეგანხორციელებულღონისძიებებზედა,ამასთან,ხშირად
საერთაშორისომექანიზმებისზემოქმედებითააჩამოყალიბებული.

უნგრეთშიარარსებობსკონკრეტულიკანონიგენდერულითანასწორობისშესახებ.ამასთან,ევ
როკავშირშიგაერთიანებამგამოიწვიაევროკავშირისკანონებისეროვნულდონეზეგადმოტანა,მათ
შორისანტიდისკრიმინაციულიდათანასწორიმოპყრობისმიმართულებით.შედეგად,მიღებულიქნა
კანონითანასწორი მოპყრობისადათანასწორი შესაძლებლობების მხარდაჭერის შესახებ. კანონის
შესაბამისად,სხვავალდებულებებთანერთად,ცენტრალურმადაადგილობრივმამთავრობებმაუნდა
დაიცვანთანასწორიმოპყრობისპრინციპიყველაურთიერთობაში,პროცედურასათუღონისძიება
ში.ვინაიდანაღნიშნულკანონშისქესობრივინიშნითდისკრიმინაციაერთ–ერთია დისკრიმინაციის
სხვამრავალფორმასშორისდამასშიარარისმოცემულიკონკრეტულიდებულებებიგენდერული
დისკრიმინაციისწინააღმდეგ,არსებობსკრიტიკულიმოსაზრებები,რომმხოლოდესკანონისრულად
ვერგადაწყვეტსაღნიშნულსაკითხთანდაკავშირებულპრობლემებს.

უნგრეთისკონსტიტუციადაკანონიადგილობრივითვითმმართველობისშესახებგანსაზღვრავს
ადგილობრივი ხელისუფლების მოქმედების ჩარჩოსადარეგულაციებს. ამ ჩარჩოსფარგლებში არ
იკვეთებაარცგენდერულითანასწორობისდაგენდერულიმეინსტრიმინგისპრინციპიდაარცგენდე
რულადორიენტირებულიღონისძიებებიდაამოცანებიაგანსაზღვრული.

ამჟამად მოქმედი გენდერული თანასწორობის ეროვნული სტრატეგია, რომელსაც ეწოდება
„ეროვნულისტრატეგიაგენდერულითანასწორობისმხარდასაჭერად–სახელმძღვანელოდაამოცა
ნები,2010–2021“,განსაზღვრავსექვსპრიორიტეტულამოცანას,რაცეფუძნებაქალთადამამაკაცთა
შორისთანასწორობისევროკავშირისსაგზაორუკას(20062010).სტრატეგიაშიადგილობრივთვით
მმართველობასთანმიმართებითმოცემულიარარისსიტუაციისკონკრეტულიდაყოვლისმომცველი
ანალიზიდაარაადასახულიკონკრეტულიამოცანები.თუმცაექვსიპრიორიტეტულიმიმართულე
ბიდანერთერთში,რომელიცკომპლექსურგენდერულმიდგომას(გენდერულიმეინსტრიმინგი)ეხე
ბა,მოცემულიასტრატეგიულიამოცანებიდაინსტრუქციებიადგილობრივიხელისუფლებისმიმართ.
მათგანერთიდებულებაზოგადისახისაადამხარსუჭერსგენდერულიმეინსტრიმინგისდანერგვას
ადგილობრივდონეზე,ხოლოორისხვადებულებაშეეხებაგენდერულბიუჯეტირებას.

აღნიშნული სტრატეგიის განსახორციელებლად პირველად სამოქმედო გეგმა შემუშავდა 2010
2011წლებისათვის;შემდგომშისამოქმედოგეგმააღარშემუშავებულა.ერთ–ერთიღონისძიებაკონ
კრეტულადადგილობრივითვითმმართველობისთვისააგამიზნულიდა ითვალისწინებსტრენინგებს
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გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ადგილობრივ სახელმწიფო მოხელეთათვის. სამწუხაროდ,
სტრატეგიისადასამოქმედოგეგმისგანხორციელებისშესახებსაჯაროინფორმაციაარმოიპოვება.

გენდერულიმეინსტრიმინგიდაგენდერულითანასწორობა,როგორცჰორიზონტალურიპრინცი
პი,უნგრეთშიევროკავშირშიგაწევრიანებისპროცესმადამისმაწევრობამმოიტანა;ესპრინციპები
აისახაქვეყნისპოლიტიკისგანმსაზღვრელდასაპროგრამოდოკუმენტებში.ამავდროულად,როგორც
გამოცდილებამუჩვენა,მათიჯეროვანირეალიზაციაარცდოკუმენტებშიმომხდარადაარცპრაქტი
კულსაქმიანობაში.გარდაამისა,შეშფოთებისმიზეზიგახდაისიც,რომგენდერულიმეინსტრიმინგისა
დაგენდერულითანასწორობისპრინციპიარედოსაფუძვლადევროკავშირისსტრუქტურულიფონ
დისრესურსებისდაგეგმვის,განაწილებისადაგამოყენებისპროცესს.

კანონითანასწორიმოპყრობისშესახებშეიცავსმნიშვნელოვანდებულებებსპოლიტიკისშემუშა
ვებასთანდაკავშირებითადგილობრივ/რეგიონალურდონეზე:ადგილობრივმათვითმმართველობამ
უნდადაამტკიცოსთანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივიხუთწლიანიგეგმა.გეგმაუნდაშეი
ცავდესსიტუაციისანალიზსგანათლების,განსახლების,დასაქმების,სოციალურადდაუცველიჯგუ
ფების,მათშორისქალების,ჯანმრთელობისდაცვისადასოციალურიმდგომარეობისკუთხით,რის
საფუძველზეცუნდაშემუშავდესსამოქმედოგეგმა,რომელიცმოიცავსსაჭიროღონისძიებებს.გეგმის
მომზადებახდება (მუნიციპალური)საჯარომოხელეებისმიერ.თანასწორიმოპყრობისმენტორები
უზრუნველყოფენსაჯარომოხელეთათვისტრენინგებისჩატარებასდადახმარებასგეგმებისმომზა
დებასადაგანხილვაში.კანონიშეიცავსინიციატივებსთანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივი
ხუთწლიანიგეგმისდამტკიცებისთაობაზეც.ადგილობრივთვითმმართველობასმხოლოდიმშემთხვე
ვაში  შეუძლია მიიღოს გრანტი სახელმწიფო სახსრებიდან, ევროკავშირის ან სხვა საერთაშორისო
ფონდებიდან,თუკიმასგააჩნიათანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივიპროგრამა.

რაცშეეხებაგენდერულითანასწორობისინსტიტუციურმექანიზმებს,აქშეიძლებარამდენიმეაქ
ტორიგამოვყოთ,თუმცაზოგიერთმათგანიარშემოიფარგლებაქალთასაკითხებითდაუფროფარ
თოსფეროსმოიცავს.ამჟამად,სახელმწიფოდონეზეამმიმართულებაზეპასუხისმგებელერთეულს
დაგენდერულითანასწორობისძირითადსახელმწიფოსტრუქტურასწარმოადგენსადამიანურირე
სურსებისსამინისტროსოჯახისადაქალთაპოლიტიკისგანყოფილებისქალთაპოლიტიკისსექცია.
თუმცაუნდააღინიშნოს,რომმთელიმისიარსებობისმანძილზე,ამორგანოსსაქმიანობაზეგავლენას
ახდენსადამიანურიდაფინანსურირესურსებისდეფიციტიდამისიმარგინალიზებულიმდგომარეობა
სამთავრობოსტრუქტურაში.

საპარლამენტო დონეზე შესაბამის სტრუქტურას წარმოადგენს კულტურის კომიტეტის ქალ
თაღირსებისქვეკომიტეტი.ქვეკომიტეტისდღისწესრიგშიასახვაჰპოვასაკითხებმაადგილობრივი
თვითმმართველობისროლისშესახებ,თუმცაშეზღუდულიმასშტაბებით.მნიშვნელოვანიყურადღება
დაეთმოდისკუსიებსბავშვთადაწესებულებებისდასხვადასხვასერვისისგანვითარებისდაონლაინ
ძალადობისსაკითხებისირგვლივ.

თანასწორიმოპყრობისშესახებკანონისსაფუძველზეშეიქმნათანასწორიმოპყრობისსაკითხე
ბისსამმართველოდამასდაეკისრაშემდეგიფუნქციები:განიხილოსდაშენიშვნებიგააკეთოსკანონ
პროექტებსადაანგარიშებზე;წამოაყენოსსაკანონმდებლოინიციატივები;მოახდინოსსაზოგადოების
ცნობიერებისამაღლება;ითანამშრომლოსსამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებთანდასახელ
მწიფოსტრუქტურებთან;ანგარიშიწარუდგინოსევროკავშირისკომისიასმისდირექტივებთანჰარ
მონიზაციისშესახებ.გარდაამისა,სამმართველოატარებსმოკვლევასთანასწორიმოპყრობისშესა
ხებვალდებულებისშესაძლოდარღვევებისშესახებდაიღებსშესაბამისგადაწყვეტილებებს.

ქალთაძირითადიუფლებებისმხარდაჭერისსაქმეშიმნიშვნელოვანიროლიენიჭებაფუნდამენტუ
რიუფლებებისკომისარსაც.მასსხვადასხვაამოცანებისშესრულებააქვსდაკისრებული:მანუნდა
გააანალიზოს ვითარებაფუნდამენტურუფლებებთანდაკავშირებით; წარმოადგინოს მოსაზრებები
კანონპროექტებისადაკონცეფციებისშესახებ;მასშეუძლიაკონსტიტუციურსასამართლოშიაღძრას
საქმეკანონებისგადახედვასთანდაკავშირებითდამონაწილეობამიიღოსმონიტორინგსადაანგარი
შისმომზადებაშისაერთაშორისოშეთანხმებებისსაფუძველზე.გარდაცნობიერებისამაღლებისადა
სხვადასხვა მხარესთანთანამშრომლობისა, კომისარი ინდივიდუალურ შემთხვევებზეცრეაგირებს.
კომისარს შეუძლია მიმართოს ნებისმიერმა მოქალაქემ, რომელიც მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების,
მათშორისადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლისრაიმექმედებამანუმოქმედობამშელა
ხაანუშუალოსაფრთხეშეუქმნამისფუნდამენტურუფლებებს.
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ადგილობრივ ანრეგიონულდონეზე საუბრისას აღნიშვნისღირსიაოჯახის,თანასწორი შესაძ
ლებლობებისადამოხალისეთასახლებისქსელი.ქსელიეროვნულიმასშტაბითმოქმედებსდაგააჩნია
ოფისებიუნგრეთისყველაოლქშიდაბუდაპეშტში.ისინიწარადგენენსახელმწიფოსსოციალურპო
ლიტიკას ადგილობრივდონეზე. მათიექვსისამიზნეჯგუფიდანერთერთსწარმოადგენენქალები,
რომლებმაცგანიცადესდისკრიმინაცია,ანამგვარისაფრთხისქვეშიმყოფებიან.ქსელიეწევაცნო
ბიერებისამაღლებასსაზოგადოებაშიდაპროფესიულწრეებში,ახდენსშესაძლებლობათაგაძლიერე
ბას,მონაწილეობასიღებსპოლიტიკისშემუშავებისპროცესშიდაკონტაქტებისდამყარებაში.ქსელს
არააქვსინსტიტუციურიურთიერთობაუნგრეთისქალთალობისთანდამისწევრორგანიზაციებთან.

კიდევერთიმნიშვნელოვანიქსელიათანასწორშესაძლებლობებზემომხსენებელთაქსელი,რო
მელიცდააარსათანასწორიმოპყრობისსაკითხთასამმართველომ.იგიმოქმედებსუნგრეთისყველა
ოლქშისამართლებრივიდახმარებისმისაწვდომობისმიმართულებით.

არარსებობსყოვლისმომცველიშეფასებაიმისა,თუროგორუწყობსხელსაღნიშნულიქსელები
გენდერულითანასწორობისდამკვიდრებასდაქალთაუფლებებისდაცვას.

გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისთანახმად, სა
ხელმწიფოსა და არასამთავრობო სექტორს შორის ურთიერთობის კუთხით მოქმედებს ადამიანის
უფლებებისსამუშაოჯგუფი,რომლისშემადგენლობაშიშედიანროგორცსამინისტროთაწარმომად
გენლები,ასევესამოქალაქოსაზოგადოებასთანსაკონსულტაციოფორუმი–ადამიანისუფლებების
მრგვალიმაგიდა.ამსქემისფარგლებშისახელმწიფოდაარასამთავრობოსექტორისმონაწილეობით
მრავალისამუშაოჯგუფიჩამოყალიბდა,მათშორისქალთაუფლებებზემომუშავეთემატურიჯგუფი.
სამწუხაროდ,ამჯგუფისმიერარმომხდარასაკანონმდებლოწინადადებათაშემუშავებადა,შესაბა
მისად,არმიღწეულამნიშვნელოვანიშედეგები.ჯერჯერობითამჯგუფისდღისწესრიგშიარგანხი
ლულაუშუალოდადგილობრივდონეზეგენდერულითანასწორობისხელშეწყობისსაკითხი.

რაცშეეხებასაკითხისპოლიტიკურკონტექსტს,გენდერულითანასწორობისკუთხითსახელმწი
ფოახორციელებსე.წ.„ოჯახისმეინსტრიმინგის“კონსერვატიულმიდგომას,ნაცვლადგენდერული
მეინსტრიმინგისა,რისიმიზანიცაასასურველიდემოგრაფიულიზრდისმიღწევა.გარდაამისა,სახელ
მწიფოსადაარასამთავრობოსექტორსშორისურთიერთობამკვეთრადგაუარესდა2013წ.შემდგომ,
როცადემოკრატიისადაადამიანისუფლებებზე,მათშორისქალთაუფლებებზემომუშავეარასამ
თავრობოორგანიზაციათაჯგუფიგახდა ადმინისტრაციული პროცესებისადადისკრედიტაციული
კამპანიისსამიზნე.მოგვიანებით,2017წ.მიღებულიქნაკანონი„უცხოეთიდანდაფინანსებულორგა
ნიზაციათაგამჭვირვალობისუზრუნველყოფისშესახებ“,რომელიცგარკვეულირაოდენობითუცხო
ურიდაფინანსებისმიმღებორგანიზაციებსავალდებულებს,დარეგისტრირდნენსასამართლოშიდა
კომუნიკაციისპროცესსადაპუბლიკაციებშითავიანთიდასახელებისასაღნიშნონ,რომარიანუცხო
ურიდაფინანსებისმიმღებნი.ევროკომისიისმიერაღძრულდარღვევებზერეაგირებისპროცედურის
ფარგლებშიამჟამადევროპისმართლმსაჯულებისსასამართლოგანიხილავს,არღვევსთუარაესკა
ნონიევროკავშირისკანონებს.ქალთაუფლებებისდამცველიარასამთავრობოორგანიზაციებიპირ
დაპირთუირიბადზარალდებიანდამომავალშიცდაზარალდებიან ამკანონმდებლობით. ამგვარმა
მიდგომამდაქმედებებმამნიშვნელოვნადშეაფერხაქალთაუფლებებისდამცველიარასამთავრობო
ორგანიზაციებისსაქმიანობა.

რაც შეეხება ქალთა მონაწილეობას პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, უნგრეთის
მაჩვენებლებიამმხრივმეტადდაბალია.დღევანდელიმთავრობამხოლოდმამაკაცებისაგანშედგე
ბა. პარლამენტში ქალები წევრთამხოლოდ10.1%–სშეადგენენ. ამის მიუხედავად, არხდებარაიმე
საკანონმდებლომექანიზმისამოქმედება,მაგალითადისეთის,როგორიცააკვოტირება.ამმხრივვი
თარებასაგრძნობლადუკეთესიაადგილებზე,თუმცააქაცკიდევბევრიაგასაკეთებელი.ქალიმერე
ბისრაოდენობაქვეყანაში20%–იადადემოკრატიულიგარდაქმნებისშემდეგმათირიცხვიმუდმივად
მატულობს.თუმცააქაცარარისთანაბარიწარმომადგენლობა:დიდდარესურსებითმდიდარმუნი
ციპალიტეტებშინაკლებადგვხვდებაქალიმერები.ადგილობრივსათათბიროებშიქალთარაოდენობა
30%–ია,თუმცარეგიონულსათათბიროებშიისინიმხოლოდ11%–სშეადგენენ,ამასთანბოლოათწლე
ულშიამმხრივარავითარიგაუმჯობესებაარშეინიშნება,რისგამოცუნგრეთსვიშეგრადისქვეყნებს
შორისყველაზეუარესიშედეგიაქვს.

ხელმძღვანელთა,მათშორისადგილობრივიმთავრობებისმერების,მიდგომადადამოკიდებულება
მნიშვნელოვანროლსთამაშობსპოლიტიკისადაორგანიზაციულიკულტურისფორმირებაში.უნგრე
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თისმერებსშორისჩატარებულმაკვლევამაჩვენა,რომმათშორისკვლავაცჭარბობსტრადიციული
მიდგომებიგენდერულიროლებისადმი.ამავდროულად,მნიშვნელოვანიმხარდაჭერითსარგებლობს
არჩევითდაგადაწყვეტილებისმიმღებორგანოებშითანაბარიწარმომადგენლობისსაკითხი.მნიშვნე
ლოვანიდატვირთვაშეიძინაადგილობრივთუეროვნულდონეზეგადაწყვეტილებებისმიღებისპრო
ცესშიდადიდიკომპანიებისმმართველობაშიქალებისათვისმნიშვნელოვანიროლისმიკუთვნებამ;ამ
კუთხითქალებისმხრიდანმეტიმხარდაჭერაიგრძნობოდა.ქალებიმიიჩნევდნენ,რომაქტუალურია
პოლიტიკურიპარტიებისადაკანდიდატებისათვისკვოტირებისსისტემისშემოღება,მაშინროცამა
მაკაცებიამსაკითხისმიმართნეიტრალურებიარიან.

აღნიშნულმა კვლევამ გამოავლინა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობების უმეტესობას არ
გააჩნიამექანიზმი,რითაცაიცილებდადარეაგირებასმოახდენდაძალადობრივაქტებსადაშევიწ
როებაზე.უმეტესადგილებშიფუნქციონირებენმომხსენებლებითანასწორიმოპყრობისსაკითხებზე,
მაგრამგენდერულისაკითხებისგარდამათთანასწორიმოპყრობისსხვაფორმებზეცუხდებათმუ
შაობა.ადგილობრივთვითმმართველობათაუმრავლესობამგანაცხადა,რომთანასწორიმოპყრობის
ასპექტებსგაითვალისწინებდნენსამუშაონორმებში,მაგრამმხოლოდზოგიერთმააღნიშნა,რომგა
აჩნიამოქნილისამუშაოგარემო.ნიშანდობლივიდასამწუხაროა,რომუმეტესობაარითვალისწინებს
გენდერულსაკითხებსსაბიუჯეტოპროცესშიდაადგილობრივიგეგმებისშემუშავებისას.

უნგრეთშიადგილობრივმთავრობებშითითქმისყველგანმოქმედებსთანასწორიშესაძლებლობე
ბისადგილობრივიხუთწლიანიგეგმა.მნიშვნელოვანიდასასარგებლოა,რომისხელმისაწვდომიასა
ზოგადოებისათვისონლაინსივრცეში.გარდაამისა,სპეციალურიკომპიუტერულიპროგრამადაშიდა
ელექტრონულისისტემაეხმარებაადგილობრივმთავრობებს,მოამზადონთანასწორიშესაძლებლო
ბებისადგილობრივიხუთწლიანიგეგმადაგააღრმავონურთიერთობებიმენტორებთანთანასწორი
მოპყრობისსაკითხებში.

ადამიანური რესურსების სამინისტროს მიერ ჩატარებულმა შეფასებამ აჩვენა, რომ არსებობს
ადგილობრივიხუთწლიანიგეგმისშემუშავებისათვისმეთოდოლოგიურიინსტრუქციებისსაჭიროება.
არისნაკლოვანებებისამართლებრივიკუთხითაც,რაცგამოიხატებაიმაში,რომარარსებობსსამარ
თლებრივი ნორმები, რომლებიც განსაზღვრავდა გეგმის შესასრულებლად საჭიროღონისძიებების
განხორციელებასდაიმოქმედებდაგეგმისწარუმატებლობისშემთხვევაში.შესაბამისად,შეუძლებე
ლიაგეგმისგანხორციელებისმონიტორინგისადაანგარიშვალდებულებისუზრუნველყოფა.შეფასე
ბისთანახმად,რეკომენდირებულიაგეგმასგააჩნდესინდიკატორები,ჰყავდესპასუხისმგებელიაქტო
რებიდაჰქონდესსამოქმედოვადები.შეფასებისმიხედვით,ადგილობრივდაინტერესებულმხარეებს
განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ თანასწორი შესაძლებლობების ადგილობრივი ხუთწლიანი
გეგმისმიმართ,გამომდინარემათიადამიანურირესურსებიდანდათანასწორიმოპყრობისპრინცი
პების მიმართ მათიდამოკიდებულებიდან, მენტორთა საქმიანობამ დიდად გააიოლა ადგილობრივი
მთავრობებისმუშაობა.ამავდროულად,ისინიაღნიშნავდნენმათისაქმიანობისზედამხედველობისა
დაგამოცდილებისგაზიარებისსაჭიროებას.მნიშვნელოვანია,რომამპროცესმახელიშეუწყოადგი
ლებზეთანასწორიმოპყრობისასობითფორუმისშექმნას.ყველაზედიდისარგებლობა,რაცამფო
რუმებმამოიტანა,არისყველადაინტერესებულიმხარისშეკრებადაფუნქციებისდანაწილება.მათ
თვის,ვისაცდაეკისრათანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივიგეგმებისშემუშავება,ყველაზე
მეტსიძნელესწარმოადგენდაორისამიზნეჯგუფი:ბოშებიდაქალები.

ამანგარიშისთვისადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენლებსშორისჩატარებულმაგამო
კითხვამ განამტკიცა მოსაზრება,რომსწორედთანასწორი შესაძლებლობების ადგილობრივი ხუთ
წლიანი გეგმა წარმოადგენს ჩარჩოს გენდერული თანასწორობის მიმართულებით ადგილობრივი
თვითმმართველობის მუშაობისთვის.რაცშეეხებაგაწეულსაქმიანობას, ძირითადად, აღინიშნადა
საქმებისდაოჯახურიურთიერთობისსაკითხები,უფრონაკლებადკიქალთადაწინაურებასაზოგა
დოებრივსფეროშიდაოჯახურძალადობასთანბრძოლა.ადგილობრივმთავრობებსარაჰყავთგამო
ყოფილიოფიციალურიპირი,რომელიცმხოლოდგენდერულითანასწორობისსაკითხებზეიქნებოდა
პასუხისმგებელი.თუმცა,როგორცზევითაღვნიშნეთ,ბევრთვითმმართველობასჰყავსმომხსენებე
ლიანთანამშრომელითანასწორობისსაკითხებზედაბევრგანმოქმედებსთანასწორიშესაძლებლო
ბებისფორუმი.გამოკითხულთაგანმხოლოდზოგიერთადგილობრივმთავრობასთანფუნქციონირებ
დაგენდერულითანასწორობისფორუმი,რომელიცთანამშრომლობდაადგილობრივმთავრობასთან,
ექსპერტებთანდასამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებთან.
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რაცშეეხებაადგილობრივმთავრობათაასოციაციას,ადგილობრივითვითმმართველობებისად
ვოკატირების ყველაზედიდიორგანიზაციაა ადგილობრივ ხელისუფლებათა ეროვნული ასოციაცია
(TÖOSZ),რომელსაცგააჩნიაქალიმერებისგანყოფილება.აღნიშნულიგანყოფილებაარისეროვნულ
დონეზეინტერესებისწარმდგენისტრუქტურა,თუმცაიგიარარისიურიდიულიპირი.მისიფუნქცი
ებიგულისხმობს:ხელიშეუწყოსდამხარიდაუჭიროსქალთადამამაკაცთაშორისთანასწორიშესაძ
ლებლობებისდამკვიდრებას,გააძლიეროსქალებისროლისაზოგადოებრივცხოვრებაში;იბრძოლოს
სოციალურადდაუცველიჯგუფებისდისკრიმინაციისწინააღმდეგ,განიხილოსკანონპროექტებიდა
სახელმწიფოსგადაწყვეტილებები;დაეხმაროსასოციაციისწევრებსსაერთაშორისოურთიერთობე
ბისდამყარებაში,შეინარჩუნოსკონტაქტიეროვნულდასაერთაშორისოორგანიზაციებთან;განავი
თაროსადგილობრივითვითმმართველობებიდასაჯაროადმინისტრაციათანასწორიმოპყრობისადა
სოციალურისამართლიანობისმიმართულებით.

20132016 წლებში TÖOSZ–მა განახორციელა მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობათა განვითა
რებისპროექტინორვეგიისთანამშრომლობისადაგანვითარებისსააგენტოსთანერთად.პროექტის
ერთ–ერთიმნიშვნელოვანიკომპონენტიიყოგენდერულითანასწორობაადგილობრივდონეზე.

როგორც შესაბამისი გამოკითხვებიდან და საინფორმაციო წყაროებიდან ირკვევა, გენდერული
თანასწორობის საკითხი არ არის ადგილობრივიდარეგიონალური მთავრობების სხვა ასოციაციე
ბისპრიორიტეტებსშორის.ასევეარგამოვლენილაამთემასთანდაკავშირებულირაიმეინიციატივა,
გარდაერთადერთხელმოხსენიებისა,რომუნგრეთისმერებისმსოფლიოსამიტზეიყოსექცია,რომე
ლიცეძღვნებოდაქალებისმონაწილეობასპოლიტიკაში.ამორგანიზაციებსარაჰყავთგამოყოფილი
თანამშრომელი,რომელიციქნებოდაპასუხისმგებელიორგანიზაციებშიგენდერულითანასწორობის
საკითხებზე.

ბუდაპეშტი, როგორც ქვეყნის დედაქალაქი, სადაც ქვეყნის მოსახლეობის ერთ მეხუთედამდე
ცხოვრობს,ადგილობრივთვითმმართველობაშისპეციფიკურისტატუსითსარგებლობს.ბუდაპეშტის
მუნიციპალიტეტი პასუხისმგებელია იმ ამოცანების შესრულებაზე, რომელთა მასშტაბიც მოიცავს
მთელბუდაპეშტსანერთზემეტრაიონს,დაასევეიმამოცანებზე,რაცუკავშირდებადედაქალაქის
განსაკუთრებულროლს.

როგორც2007წელსბუდაპეშტისგენდერულიპოლიტიკისანალიზმააჩვენა,არარსებობსრაიმე
სტრატეგიულიდოკუმენტი,რომელიცხელსშეუწყობდაგენდერულითანასწორობისანგენდერული
მეინსტრიმინგისდამკვიდრებას.მეტიც,სხვადასხვასფეროშისტრატეგიულიდოკუმენტები(მაგ.ურ
ბანულიგანვითარების,დანაშაულისპრევენციის,განათლების)არარისგენდერულადორიენტირე
ბული:მათშიმოცემულიარარისსიტუაციისგენდერულიანალიზი(არმოიპოვებაგენდერულადსეგ
რეგირებულიმონაცემებიცკი)დაგენდერულადსენსიტიურიდაგეგმვადაამოცანებისგანსაზღვრა.

მნიშვნელოვანიცვლილებამოხდა2010წ.,როცადამტკიცდათანასწორიშესაძლებლობებისპროგ
რამაბუდაპეშტისმუნიციპალიტეტისათვის.სამიზნეჯგუფშიგაჩნდაქალებიც,თუმცასაკმაოდფარ
თოჯგუფში„ქალები,მამაკაცებიდაოჯახები“.ამავდროულად,განვითარებისგარკვეულიდირექ
ტივებიდაღონისძიებებიკონკრეტულადქალებზეაგამიზნული.მნიშვნელოვანია,რომდოკუმენტში
ხაზგასმულია,რომდედაქალაქმაგანსაკუთრებულიყურადღებაუნდადაუთმოსიმას,რომგენდერუ
ლიმეინსტრიმინგისაფუძვლიანადდამკვიდრდესდაიკვეთებოდესდედაქალაქისკანონწარმოებასა
დასაქმიანობაში. აღნიშნულიპროგრამამოხვდაარადისკრიმინაციულიდათანასწორიმოპყრობის
საუკეთესოპრაქტიკისევროკომისიისკომპენდიუმში.

ამჟამად ამ მიმართულებით პოლიტიკის განმსაზღვრელდოკუმენტს წარმოადგენს „დედაქალაქ
ბუდაპეშტისთანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივიპროგრამა“(20172022)“.როგორცმასშია
აღნიშნული,პროგრამააგებულიაევროკავშირისშესაბამისდირექტივებზედაეროვნულკანონმდებ
ლობაზე.მასშიუნდააისახოსგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესშითანასწორიშესაძლებლობების
უზრუნველყოფისჰორიზონტალურიპრინციპისაღსრულება,აგრეთვეევროკავშირისშემოთავაზე
ბულთანასწორიშესაძლებლობებისსახელმძღვანელოინსტრუქციებშიმოცემულიკრიტერიუმებიდა
დებულებები.ქალებიპროგრამისათსამიზნეჯგუფსშორისერთ–ერთიადარაცმეტადმნიშვნელო
ვანია,ისინიმასშიცალკესამიზნეჯგუფადარიანგამოყოფილი.მასშიგაწერილიადებულებები,რომ
ლებიცმიმართულიასხვადასხვასფეროშიპრობლემებისმოგვარებისკენ,მათშორისააიმისუზრუნ
ველყოფა,რომქალთაწარმომადგენლობაურბანულიდაგეგმარების,განვითარებისდაოპერირების
შესახებ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში შეესაბამებოდეს მოსახლეობაში მათ პროცენტულ
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რაოდენობას.კიდევუფრომნიშვნელოვანია,რომსამოქმედოგეგმაითვალისწინებსუახლოესწლებში
გენდერულითანასწორობისსამუშაოჯგუფისშექმნასდასაქმიანობას.დედაქალაქისადგილობრივი
გეგმისშემუშავებისადაოპერირებისკოორდინირებასუზრუნველყოფსBudapestEsélyNonprofitLtd.
მიმდინარეპროგრამისათვისმათორგანიზებაგაუკეთესფართოსაზოგადოებრივკონსულტაციებს,
მათშორისცალკეკონსულტაციებიგაიმართასამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებისათვის.

რაცშეეხებაგენდერულითანასწორობისადაქალთაუფლებებისსაკითხებზესამოქალაქოჩარ
თულობას,განხილულიმაგალითებისანალიზიმიუთითებსრამდენიმეფაქტორზე,რაცგანაპირობებს
სამოქალაქოსაზოგადოებისდაარასამთავრობოორგანიზაციებისმხრიდანლობირებისადაადვო
კატირებისმიმართულებითგანხორციელებულისამუშაოსწარმატებულობასთუწარუმატებლობას.
მეტად მნიშვნელოვანია, სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებს შორის ჩამოყალიბდეს რეალური
პარტნიორული ურთიერთობები და შეიქმნას კოალიციები მათი მონაწილეობით. რაც შეეხება ურ
თიერთობასპოლიტიკისგანმსაზღვრელწრეებთან,ამმხრივწარმატებისმიღწევისათვისგარკვეულ
მნიშვნელობას იძენს მათთანურთიერთობისფორმალური მექანიზმებისადა წესების ჩამოყალიბე
ბა.ფართოკონტექსტისთვალსაზრისითმნიშვნელოვანიადაინტერესებულმხარეთადაფართოსა
ზოგადოებისსენსიტიზაციაგენდერულითანასწორობისსაკითხებისმიმართ,რაცდაინტერესებულ
მხარეებშიაძლიერებსაქტიურიქმედებისსურვილს,ხოლოფართოსაზოგადოებისმხრიდანზრდის
მხარდაჭერას,რითიცუზრუნველყოფსამთემატიკისაქტუალურობასგრძელვადიანპერსპექტივაში.

შე სა ვა ლი

მრავალი საერთაშორისო ნორმათუდოკუმენტი ეხება გენდერულითანასწორობისადა ქალთა
უფლებების მხარდაჭერის აუცილებლობას და წარმოშობს მათი განხორციელების ვალდებულებას.
როგორცევროკავშირისხელშეკრულებაშიააღნიშნული,ქალთადამამაკაცთაშორისთანასწორობა
ცენტრალურიმნიშვნელობისააევროკავშირისსაქმიანობაში.1 ხელშეკრულებისმეორემუხლისთა
ნახმად, გენდერულითანასწორობა ევროკავშირისღირებულებებს განეკუთვნება, მე–3 მუხლით კი
განსაზღვრულია, რომ ევროკავშირმა ხელი უნდა შეუწყოს ქალთადა მამაკაცთა შორისთანასწო
რობისდამკვიდრებას.გარდაამისა,ევროკავშირისფუნქციონირებისშესახებხელშეკრულებისმე–8
მუხლი არეგულირებსგენდერულიმეინსტრიმინგის  სამართლებრივსაფუძვლებს2, კონკრეტულად
მასშინათქვამია:„თავისყველასაქმიანობაშიევროკავშირიმიზნადისახავსაღმოფხვრასუთანასწო
რობადადაამკვიდროსთანასწორობამამაკაცებსადაქალებსშორის“.

ქალთადამამაკაცთაშორისთანასწორობისმისაღწევადევროკავშირისსამართლებრივიდაპო
ლიტიკურიჩარჩომიმართულიაკონკრეტულსექტორებსადათემატურსფეროებშისაკითხებისგა
დაწყვეტისკენ.ამმხრივგანსაკუთრებულიმნიშვნელობააქვსევროკავშირისშესაბამისდირექტივებს.

ამმიმართულებითსაბაზოპოლიტიკისჩარჩოდოკუმენტსწარმოადგენს„სტრატეგიულიჩართუ
ლობაგენდერულითანასწორობისათვის20162019“3.დოკუმენტიგანსაზღვრავსშემდეგ5საკვანძო
სამოქმედომიმართულებას:ქალთადამამაკაცთათანასწორიეკონომიკურიდამოუკიდებლობა;თა
ნაბარი სამუშაოსათვისთანაბარი ანაზღაურება;თანასწორობა გადაწყვეტილებების მიღების პრო
ცესში;ღირსება, პატიოსნებადაგენდერულიძალადობის აღმოფხვრა;გენდერულითანასწორობის
მხარდაჭერაევროკავშირისფარგლებსგარეთ.

1იხ.ევროკავშირისხელშეკრულებისსრულივერსიისმე2დამე3მუხლიშემდეგბმულზე::http://data.consilium.
europa.eu/doc/document/ST66552008REV8/en/pdf(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
2გენდერულიმეინსტრიმინგიწარმოადგენსსტრატეგიულინსტრუმენტს,რომლისსაბოლოომიზანიაგენდერული
თანასწორობისმიღწევა.მასგააჩნიაორიგანზომილება:პირველი,გენდერულიმიდგომაუნდაგახდესსხვადასხვა
მიმართულებით არსებული პოლიტიკის ნაწილი, რაც შედეგად მოგვცემს გენდერულად ორიენტირებულ
პოლიტიკას,რომელიცუზრუნველყოფსიმას,რომმოხდებაქალებისადამამაკაცებისმოთხოვნებზეთანასწორი
რეაგირება (გენდერულად ორიენტირებულობა); მეორე განზომილება შეეხება ქალებისა და მამაკაცების
მონაწილეობასპოლიტიკისჩამოყალიბებისსფეროში,ბენეფიციართა,სამუშაოძალისადაგადაწყვეტილებების
მიმღებთარანგში(გენდერულიწარმომადგენლობა).პოლიტიკისგანხორციელებისყველაფაზაშიყველააქტორმა
უნდა გაითვალისწინოს ორივე განზომილება. უფრო ვრცლად იხ.:  http://eige.europa.eu/gendermainstreaming
(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
3იხ:http://ec.europa.eu/justice/genderequality/document/files/strategic_engagement_en.pdf
(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
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ადგილობრივდარეგიონულდონეზეგენდერულითანასწორობისსაკითხითავისიდღისწესრიგის
უპირველესსაკითხადაქცია„გაერთიანებულიქალაქებისადაადგილობრივიმმართველობის(UCLG)“
ორგანიზაციამ,რომელიც წარმოადგენს ქალაქების გლობალურქსელს.UCLGს ჰყავს გენდერული
თანასწორობის მუდმივმოქმედი კომიტეტი. 2013 წ. ადგილობრივად არჩეულ ქალთა გლობალურმა
კონფერენციამდაიწყოადგილობრივცხოვრებაშიქალთადამამაკაცთათანასწორობისშესახებად
გილობრივდარეგიონულმთავრობათაპარიზისგლობალურიდღისწესრიგისგანხორციელება1.

UCLG–ს ევროპულ სექციას წარმოადგენს ევროპულ მუნიციპალიტეტთა და რეგიონთა საბჭო
(CEMR).იმისათვის,რომხელიშეეწყოგენდერულითანასწორობისდამკვიდრებისათვის,CEMR–მ2006
წელსდაიწყო„ადგილობრივცხოვრებაშიქალთადამამაკაცთათანასწორობისშესახებევროპული
ქარტიის“განხორციელება2.ქარტიასუკვეხელიმოაწერა32ქვეყნის1600–ზემეტმაადგილობრივმა
თვითმმართველობამ.ხელმომწერთამხარდასაჭერად2012წელსCEMRმადაიწყოთანასწორობისევ
როპულიქარტიისსადამკვირვებლოსაქმიანობა3.

გენდერულითანასწორობისადა ქალთაუფლებებისდაცვისდანერგვას განსაკუთრებულირო
ლიეკისრებაროგორცადგილობრივ, ასევე ეროვნულდასაერთაშორისოდონეზე. სამივედონეზე
ესსაკითხებიერთმანეთთანმჭიდროურთიერთკავშირშია:ეროვნულდონეზემიმდინარეპროცესები
განაპირობებსანსაგრძნობზეგავლენასახდენსადგილობრივდონეზეგანხორციელებულღონისძი
ებებზედაამასთან,თავისმხრივ,ხშირადსაერთაშორისომექანიზმებისზემოქმედებითააჩამოყალი
ბებული.

მოცემულიანგარიშისმიზანიამიმოიხილოსუნგრეთისსაკანონმდებლო,პოლიტიკისჩამოყალიბე
ბისადაინსტიტუციურიჩარჩოროგორცრეგიონულ,ასევეადგილობრივდონეზე.ანგარიშშიმოცე
მულიაროგორცარსებულიიმედისმომცემიმიდგომები,ასევეპრაქტიკიდანმიღებულიგაკვეთილები.

ანგარიშიეფუძნებასამაგიდოკვლევას/ლიტერატურისმიმოხილვასდაკვლევისთვისობრივმე
თოდებს.ანგარიშისმიზნებიდანგამომდინარე,დავუკავშირდითშესაბამისდაინტერესებულმხარე
ებს–შესაბამისსამინისტროებსადადაწესებულებებს.ასევედავუკავშირდითადგილობრივითვით
მმართველობისორგანიზაციებს.გარდაამისა, კითხვარებიდაეგზავნათადგილობრივმთავრობებს
მინიმუმ 20 000 მოსახლეობით. კვლევის შეზღუდული ხასიათიდან გამომდინარე, არ ჩაგვიტარებია
ადგილობრივი/რეგიონულიპოლიტიკისგანხორციელებისდაარსებულიპრაქტიკისყოვლისმომცვე
ლიანალიზი,თუმცაამმიზნითგამოვიყენეთუკვეარსებულიშეფასებებიდაკვლევები.

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის და ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
სა კა ნონ მდებ ლო, პო ლი ტი კუ რი და ინ სტი ტუ ცი უ რი ჩარ ჩო 
უნ გრეთ ში ეროვ ნუ ლი დან ად გი ლობ რივ დო ნემ დე

სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო

უნგრეთისძირითადკანონში(იგივეკონსტიტუცია)ჩამოყალიბებულიაანტიდისკრიმინაციულიდა
გენდერულითანასწორობისნორმატიულიბაზა.XVმუხლისთანახმად,უნგრეთმაუნდაუზრუნველ
ყოსფუნდამენტურიუფლებებისდაცვაყველასათვის,ყოველგვარი,მათშორისსქესობრივინიშნით,
დისკრიმინაციისგარეშე.ძირითადკანონშიასევეაღნიშნულია,რომ„ქალებიდამამაკაცებისარგებ
ლობენთანასწორიუფლებებით“დარომ„უნგრეთმა,სხვადასხვასაშუალებით,ხელიუნდაშეუწყოს
შესაძლებლობებსადასოციალურჩართულობაშითანასწორობისმიღწევას“.გარდაამისა,სახელმწი
ფომ„უნდაგაატაროსკონკრეტულიღონისძიებები,რათადაიცვასოჯახები,ბავშვები,ქალები,მოხუ
ცებიდაშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირები“4.

1იხ:https://www.uclg.org/sites/default/files/ENG_Amended%20Paris%20Declaration@31.pdf(ვებგვერდინანახია
2018წ.11თებერვალს)
2  ქარტია შეგიძლიათ იხილოთბმულზე: http://www.ccre.org/docs/charte_egalite_en.pdf (ვებგვერდი ნანახია
2018წ.11თებერვალს)
3უფროვრცლადიხ:http://www.charterequality.eu/(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
4იხ.ნაწილი(2)(5)მუხლიXV
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უნგრეთიარისადამიანისუფლებებისდაცვისძირითადისაერთაშორისოხელშეკრულებების,
მათშორისგაეროსქალთამიმართდისკრიმინაციისყველაფორმისაღმოფხვრისშესახებკონვენ
ციის(CEDAW)დამისიფაკულტატურიოქმისმონაწილე.CEDAWკონვენციაწარმოადგენსეროვნუ
ლიკანონმდებლობისნაწილს1982წლიდან,1ხოლოCEDAWფაკულტატურიოქმიკი2001წლიდან2.

უნგრეთშიარარსებობსკანონიკონკრეტულადგენდერულითანასწორობისშესახებ.2001წელს
პარლამენტისორმა წევრმაოპოზიციური პარტიებიდან პარლამენტში განსახილველად წარადგინა
კანონპროექტიქალთადამამაკაცთათანასწორობისშესახებ,მაგრამპარლამენტმამისიგანხილვა
დღისწესრიგიდანამოიღოპლენარულსესიამდეცკი.

ევროკავშირში გაერთიანების შედეგად წარმოიშვა ვალდებულება, მომხდარიყო ევროკავშირის
შესაბამისიკანონებისქვეყნისკანონმდებლობაშიტრანსპოზიცია.ამმხრივგანსაკუთრებულიმნიშ
ვნელობააქვსევროკავშირისდირექტივებსქალებისადამამაკაცებისთანასწორიმოპყრობისშესა
ხებ.შეიძლებაითქვას,რომსხვადასხვასექტორულიკანონისმოდიფიცირებითდაყოვლისმომცველი
ანტიდისკრიმინაციულიკანონისმიღებისშედეგადკანონებისტრანსპოზიციისადაჰარმონიზაციის
მხრივსაქმისუმეტესინაწილიშესრულებულია(დაწვრილებითიხ.ქვემოთ).თუმცა,ზოგშემთხვევა
შიკვლავაცსაჭიროაქვეყნისკანონებისევროკავშირისკანონებთანზუსტშესაბამისობაშიმოყვანა.
ზოგიერთიდირექტივისძირითადიკონცეფციადაპირობებისათანადოდარასახულადაზუსტადარ
ჩამოყალიბებულაუნგრეთისკანონმდებლობაში,რასაცშედეგადმოაქვსგარკვეულიშეზღუდულობა
დისკრიმინაციისაგანდაცვისმხრივ,გარკვეულიგამონაკლისებისდაშვებადა იძლევასამართლებ
რივივალდებულებებისსხვადასხვაინტერპრეტაციისდამათგანთავისარიდებისსაშუალებას3.რო
გორცერთ–ერთკვლევაშიააღნიშნული,„კანონმდებლობაშიარმომხდარაგენდერულითანასწორო
ბისდირექტივებისისესკურპულოზულიასახვა,როგორცესმოხდებოდაცალკეკანონისარსებობის
შემთხვევაში“4.

დისკრიმინაციისსაწინააღმდეგოდათანასწორიმოპყრობისსფეროშისაკვანძოსაკანონმდებლო
აქტსწარმოადგენსკანონი„თანასწორიმოპყრობისადათანაბარიშესაძლებლობებისხელშეწყობის
შესახებ“5.კანონიშემუშავდაევროკავშირშიგაწევრიანებისფარგლებში,იგიმიღებულიქნა2003წელს
დაძალაშიშევიდა2004წლიდან.კანონიკრძალავსდისკრიმინაციასე.წ.„დაცულიმახასიათებლების“
საფუძველზე(მახასიათებლები,რაცშეიძლებაგახდესდისკრიმინაციისსაფუძველი).დასახელებულ
20მახასიათებელსშორისერთერთიასქესი,ოჯახურმდგომარეობასთან,დედობასთან (ორსულო
ბასთან)დამამობასთანერთად.6

კანონიგანსაზღვრავსიმორგანიზაციებს,რომლებმაცთავიანთყველაურთიერთობაში,პროცე
დურასადასაქმიანობაში უნდადაიცვანთანასწორიმოპყრობისპრინციპი.მათშორისააცენტრა
ლური,ადგილობრივიდაუმცირესობათამთავრობებიდამათიორგანოები,ასევემთელირიგისხვა
აქტორებისა,რომლებიცფართოგაგებითახორციელებენსაზოგადოებრივამოცანებს.7გარდაამისა,
კანონშიჩამოთვლილიაისსამართლებრივიურთიერთობები,რომელთაგანხორციელებისასთანას
წორიმოპყრობისპრინციპიუნდადაიცვანკანონშიაღნიშნულმააქტორებმა,მაგალითად,მომსახუ

1იხ.1982წ.ბრძანებაN10გაეროსქალთამიმართდისკრიმინაციისყველაფორმისაღმოფხვრისშესახებ1979
წ.18დეკემბერსნიუ–იორკშიმიღებულიკონვენციისგამოქვეყნებისშესახებ.
2  იხ. კანონიN LX გაეროს ქალთა მიმართდისკრიმინაციის ყველაფორმის აღმოფხვრის შესახებ 1979 წ. 18
დეკემბერსნიუ–იორკშიმიღებულიკონვენციისფაკულტატურიოქმისგამოქვეყნებისშესახებ
3  დეტალებისათვის იხ.: ენიკო პაპი: „გენდერული თანასწორობა უნგრეთში”. პუბლიკაციაში „გენდერული
პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია – ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილება აღმოსავლეთ პარტნიორობის
ქვეყნებისათვის“, მეწარმე ქალთაფონდი, ქუთაისი, 2016 წ. გვ. 272293.იხ. ბმული: http://www.fwe.ge/pdf/
gender_policies.pdf(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
4იხ.სუზანბურიდაჰანეკევანეიკენი:„გენდერულითანასწორობისკანონი33ევროპულქვეყანაში–როგორარის
ასახულიევროკავშირისნორმებიუნგრეთისკანონმდებლობაში2014წლისათვის?“–ბეატანაკსა.ევროკომისია,
გენდერულსაკითხებშისამართლებრივექსპერტთაევროპულიქსელი,2015წ.იხ.ბმული:http://ec.europa.eu/
justice/genderequality/files/ge_law_33_european_countries_2015_en.pdfგვ.109(ვებგვერდინანახია2018წ.11
თებერვალს)
5იხ.2003წ.კანონიCLXXXV„თანასწორიმოპყრობისადათანაბარიშესაძლებლობებისხელშეწყობისშესახებ“.
6იხ.მუხლი8
7იხ.მუხლი4.მასშიშედიან:საჯაროსერვისებისმიმწოდებლები,საზოგადოებრივიჯანმრთელობის დაცვის,
სოციალური, ბავშვთა დაცვის, ბავშვთა კეთილდღეობის სამსახურები, საჯარო და უმაღლესი განათლების
დაწესებულებებიდასხვასაბიუჯეტოორგანიზაციები.
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რებისმიმწოდებლებმა,მათ,ვინცსაზოგადოებისთვისღიაადგილებშიყიდისსაქონელსდააგრეთვე
დამსაქმებლებმა.1

კანონიიძლევაპირდაპირიდაარაპირდაპირიდისკრიმინაციის2,ძალადობის,უკანონოსეგრეგაცი
ისადაანგარიშსწორებისგანსაზღვრებებს3დამოიცავსდებულებებსპოზიტიურიქმედებისშესახებ4.
მსხვერპლის სასარგებლოდ კანონის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დებულებაა მტკიცებისტვირთის
შებრუნება,ანუფროზუსტად,გადატანა.5გარდაამისა,კანონიდეტალურადარეგულირებსთანას
წორიმოპყრობისაღსრულებისსაკითხებსშემდეგხუთსექტორში/პოლიტიკისსფეროში:დასაქმება,
სოციალურიუსაფრთხოებადაჯანდაცვა,განსახლება,განათლებადატრენინგები,ასევესაქონლის
გაყიდვადამომსახურებითსარგებლობა.

ვინაიდანაღნიშნულკანონშისქესობრივინიშნითდისკრიმინაციაერთერთიასხვამრავალდის
კრიმინაციისფორმასშორისდამასშიარარისმოცემულიკონკრეტულიდებულებებიგენდერული
დისკრიმინაციისწინააღმდეგ,არსებობსკრიტიკულიმოსაზრებები,რომმხოლოდესკანონისრულად
ვერგადაწყვეტსაღნიშნულსაკითხთანდაკავშირებულპრობლემებს.6

უნგრეთისძირითადიკანონი(კონსტიტუცია)განსაზღვრავსადგილობრივიხელისუფლებისმოქ
მედებისძირითადჩარჩოსადამოქმედებისმეთოდებს,კომპეტენციისსფეროს,უფლებებსადამოვა
ლეობებს7.იგიარშეიცავსკონკრეტულგენდერულდებულებებს.

ადგილობრივითვითმმართველობის შესახებდეტალურირეგულაციები მოცემულიაუნგრეთის კა
ნონშიადგილობრივითვითმმართველობისშესახებ.8სხვარეგულაციებთანერთად,კანონიგანსაზღვრავს
ადგილობრივითვითმმართველობისზოგადწესებს,მისროლსადაკომპეტენციისფარგლებს,ადგილობ
რივიხელისუფლებისორგანიზაციულმოწყობასდასაქმიანობისსფეროს.9 კანონშიაღნიშნულია,რომ
„ადგილობრივითვითმმართველობაგამოხატავსდა ახორციელებსსაზოგადოების ნებას ადგილობრივ
საქმეებში,რაცხორციელდებადემოკრატიულისაშუალებებითადაფართოსაჯაროობისუზრუნველყო
ფით“10.კანონიაგრეთვეადგენს,რომ„თავისიმოვალეობებისშესრულებისასადგილობრივმათვითმმარ
თველობამმხარიუნდადაუჭიროსმოსახლეობისთვითორგანიზებულერთობებს,ითანამშრომლოსმათ
თანდაუზრუნველყოსმოქალაქეთაფართომონაწილეობაადგილობრივსაზოგადოებრივსაქმეებში“11.

უნგრეთშიმოქმედებსადგილობრივითვითმმართველობისორიდონე:ადგილობრივითვითმმარ
თველობა/ხელისუფლება(მათშორისთემი,ქალაქიდადედაქალაქისრაიონი)დასაოლქომუნიციპა
ლიტეტირეგიონულდონეზე.ბუდაპეშტს,როგორცქვეყნისდედაქალაქს,თავისი2მილიონიმცხოვ
რებით,რაცქვეყნისმოსახლეობისმეხუთედსშეადგენს–აქვსგანსაკუთრებულისტატუსიდაგააჩ
ნიაორსაფეხურიანიადგილობრივითვითმმართველობისსისტემა:როგორცმთლიანადდედაქალაქს,
ასევემის23ვერაიონსჰყავსთავისიადგილობრივიხელისუფლება.ორივეტიპისთვითმმართველობა
თანაბარიაძირითადიმმართველობითიუფლებებისთვალსაზრისით,მაგრამმათიროლიდაკომპე
ტენციისფარგლები განსხვავებულია. გარდა ამისა, ბუდაპეშტის მუნიციპალიტეტი ასრულებსრო
გორცადგილობრივი,ასევერეგიონულიხელისუფლებისფუნქციებს.

1იხმუხლი5
2იხმუხლი8და9
3იხ.მუხლი10
4იხ.მუხლი11
5იხ.მუხლი19
6 იხ: A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség bírálata és javaslatai az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításárólszólótörvényjavaslathoz,2003.27ნოემბერი(უნგრეთისქალთალობისმოსაზრებებიდაშენიშვნები
კანონპროექტზე „თანასწორი მოპყრობისა და თანასწორი შესაძლებლობების მხარდაჭერის შესახებ“, 27
ნოემბერი, 2003წ.უნგრულენაზე იხ. ბმულზე: http://nokjoga.hu/sites/default/files/filefield/2003eselyegytv
kritikajanoierdek.pdf(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
7იხ.მუხლი3135
8იხ.2011წ.კანონიN.CLXXXIXუნგრეთშიადგილობრივითვითმმართველობისშესახებ
9გარდაამისა,კანონიარეგულირებსადგილობრივთვითმმართველობათაასოციაციას,ძალაუფლებისგანაწი
ლებასადარეგიონალიზაციას,ეკონომიკისსაფუძვლებს,ადგილობრივთვითმმართველობასადაცენტრალურ
ხელისუფლებასშორისურთიერთობებს,ადგილობრივითვითმმართველობისსამართლებრივზედამხედველობას
დაადგილობრივიხელისუფლებისიურისდიქციაშიმყოფსაქმეებს.
10იხ.მუხლი2(2)
11იხ.მუხლი6a)
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კანონისდებულებებს შორის ვერ ვნახავთ გენდერულითანასწორობისადა  გენდერული მეინ
სტრიმინგისპრინციპებსდაიგიარგულისხმობსგენდერულადორიენტირებულიღონისძიებებისადა
ამოცანებისშესრულებას.თუმცა,აქვეუნდაგავიმეოროთ,რომთანასწორიმოპყრობისშესახებკა
ნონისსაფუძველზე,როგორცადგილობრივიხელისუფლება,ასევესაჯაროსერვისებისმიმწოდებელ
ნიცვალდებულნიარიან,დაიცვანთანასწორიმოპყრობისპრინციპები.

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის ჩარ ჩო ეროვ ნულ 
და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე

ეროვ ნუ ლი პო ლი ტი კა

1997–დან 2000 წლამდე უნგრეთში არ შემუშავებულა გენდერული თანასწორობის ეროვნული
სტრატეგია/სამოქმედოგეგმა.2010წელს,ქვეყანაშიარჩევნებამდესულრამდენიმეთვითადრემი
ღებულიქნა„ეროვნულისტრატეგიაგენდერულითანასწორობისმხარდასაჭერად–სახელმძღვანე
ლოდაამოცანები,2010–2021“ 1.იგიგანსაზღვრავსექვსპრიორიტეტულამოცანას,რაცეფუძნება
ქალთადამამაკაცთაშორისთანასწორობისევროკავშირისსაგზაორუკას(20062010)2.ესპრიორი
ტეტულიამოცანებია:

•	 ქალებისადამამაკაცებისთანაბარიეკონომიკურიდამოუკიდებლობისუზრუნველყოფა,და
საქმებისადაანაზღაურებისკუთხითარსებულისხვაობებისაღმოფხვრა,ქალთასიღარიბისადაქალ
თაჯანმრთელობისსაკითხებისგანხილვა;

•	 პროფესიული,პირადიდაოჯახურიცხოვრებისუკეთშეთავსება;
•	 პოლიტიკურიდაეკონომიკურიგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესშიდამეცნიერებაშიქა

ლებისადამამაკაცებისარათანაბარიწარმომადგენლობისშემცირება;
•	 ნაბიჯებისგადადგმაძალადობასთანეფექტურიბრძოლისადაპრევენციისაკენ–ქალთამი

მართძალადობის ყველაფორმის აღმოფხვრა, ენერგიულიზომების მიღება ქალების, მამაკაცების,
გოგონებისადაბიჭებისფიზიკურიდაგონებრივიხელშეუხებლობისუფლებისდასაცავად;

•	 გენდერულისტერეოტიპებისაღმოფხვრისხელშეწყობა;
•	 პროფესიულისაფუძვლებისმომზადებაიმგარდაუვალიცვლილებებისათვის,რაცშედეგად

მოიტანსგენდერულიმეინსტრიმინგისდანერგვას(ტრენინგები,ინსტიტუციურისისტემა,გენდერუ
ლიბიუჯეტირება,გენდერულადსეგრეგირებულიმონაცემებისშეგროვება).

სტრატეგიითგანსაზღვრულიამისგანსახორციელებლადორწლიანისამოქმედოგეგმისშემუშავე
ბა.პირველისამოქმედოგეგმამოიცავდა20102011წლებს3.2010წ.ქვეყანაშიარჩევნებისდამთავრო
ბისცვლილებისშემდეგ,სტრატეგიადასამოქმედოგეგმაკვლავდარჩაძალაში.თუმცა2012წლიდან
სახელმწიფოსოფიციალურიპირებიღიადაცხადებდნენ,რომსტრატეგიაშეიცვლებოდაახალიდო
კუმენტით.გაეროსCEDAW–სკომიტეტი2013წ.უნგრეთისშესახებსინანულითაღნიშნავდა,რომსა
ხელმწიფომარჩიაახალისტრატეგიისმიღებაარსებულისგანხორციელებისდაჩქარებისნაცვლად4.
თუმცაძველისტრატეგიაისევძალაშია;დღემდეარშემუშავებულაარცახალიდოკუმენტიდაარც
ახალისამოქმედოგეგმა.

ეროვნული სტრატეგია რამდენჯერმე მოიხსენიებს გენდერულ თანასწორობაში ადგილობრივი
თვითმმართველობისროლსადაფუნქციებს,თუმცამასშიმოცემულიარაამრავალმხრივისიტუაცი
ურიანალიზიდაკონკრეტულიამოცანები.რაცშეეხებაკონკრეტულსტრატეგიულსახელმძღვანელო
ინსტრუქციებსდაამოცანებსსტრატეგიისექვსიპრიორიტეტულიმიმართულებით,მხოლოდგენდე

1სტრატეგიამიღებულიქნამთავრობისN.1004/2010(I.21.)გადაწყვეტილებისსაფუძველზე
2 იხ.ბმული:http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3Ac10404(ვებგვერდინანახია2018
წ.11თებერვალს)
3სამოქმედოგეგმამიღებულიქნამთავრობისN1095/2010(IV.21.)გადაწყვეტილებისსაფუძველზე
4იხ:ქალთამიმართდისკრიმინაციისაღმოფხვრისგაეროსკომიტეტი:დასკვნითიდებულებებიუნგრეთისშესახებ
მე–7დამე–8გაერთიანებულიპერიოდულიანგარიშებისშესახებ,დამტკიცებულიკომიტეტის54ესესიაზე(2013
წ.11თებერვალი–3მარტი)CEDAW/C/HUN/CO/78,2016წ.26მარტი,პუნქტი19,გვ.3.იხ.ბმულზე:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fHUN%2fCO%
2f78&Lang=en(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
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რული მეინსტრიმინგის პრიორიტეტული მიმართულება შეიცავს ადგილობრივითვითმმართველობი
სათვისგამიზნულდებულებებს.ერთერთიამგვარიდებულებამოცემულიაჩარევისმიმართულებით:
„სტრატეგიისგანსახორციელებლადაუცილებელიოპერაციულიდაინსტიტუციურისისტემისშექმნა“.
ამმიმართულებითერთერთისტრატეგიულიამოცანაშემდეგნაირადააჩამოყალიბებული:„ადგილობ
რივი მერების მოთხოვნათასაფუძველზე, ექსპერტები მათ დახმარებასგაუწევენსაჯაროადმინის
ტრაციისქვედადონეებზედაგეგმვისასგენდერულიმეინსტრიმინგისინტეგრირებაში.ესხელსშეუ
წყობსპროცესებისქვევიდან,საძირკვლიდანდაწყებას,რეგიონულიდატერიტორიულიუპირატესობე
ბისგათვალისწინებას,განსაკუთრებითკინაკლებგანვითარებულრეგიონებში.ამპროცესშიმონაწილე
ადამიანებიდან,დიდიყურადღებაუნდამიექცესქალმერებსდათანასწორობისსაკითხებზემომუშავე
პირებიუნდაგანიხილებოდნენმოკავშირეებად,მიუხედავადმათიპოლიტიკურისიმპათიებისა.“1

ჩარევისპუნქტშიარისსხვადებულებებიცამმიმართულებით,მაგ:„იმგვარისაბიუჯეტომიდგო
მებისჩამოყალიბება,რომლებიცსენსიტიურიაგენდერულისაკითხებისმიმართ(გენდერულიბიუჯე
ტირება)“. ამ მიმართებით ერთერთი სტრატეგიული ამოცანაა: „გენდერული ბიუჯეტირებისდამ
კვიდრებაცენტრალურიდაადგილობრივიმუნიციპალიტეტებისბიუჯეტებზემუშაობისას“2. კიდევ
ერთიამოცანაუფროდეტალურადგანმარტავსგენდერულბიუჯეტირებას:„იმისათვის,რომდამ
კვიდრდესგენდერულიმიდგომა,რეკომენდაციებითანახალინორმატიულიწესებითუნდაგანისაზ
ღვროსსაბიუჯეტოპუნქტებისმინიმალურიოდენობა,როგორებიცააადგილობრივიგადასახადები,
დასაქმებისსაკითხები(მაგ.ბავშვთამოვლა,მოხუცებზეზრუნვა,უმუშევართადასაქმებაადგილობ
რივისაჭიროებებისდაკმაყოფილებისსაქმეში).სოციალურიეკონომიკისსტიმულირებაშესაძლებე
ლიამუნიციპალურიშეკვეთებისსაშუალებით,ხოლომასშტაბისდადებითიეფექტისმისაღწევადდა
ტრანსპორტის გრაფიკებთანდაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად საჭიროარეგიონული
თანამშრომლობისწახალისება“.ბოლოამოცანაამმიმართულებითშეეხებამერებისროლსდაკომ
პეტენციისფარგლებს:„გენდერულბიუჯეტირებაზეტრენინგებისკურსებისხელშეწყობაქალიდა
მამაკაციმერებისათვის,რომლებიცემზადებიან(ხელახალი)არჩევნებისათვის“.

აქვეუნდააღინიშნოს,რომგენდერულიმეინსტრიმინგიდაგენდერულითანასწორობა,როგორც
ჰორიზონტალურიპრინციპი,უნგრეთშიევროკავშირშიგაწევრიანებისპროცესმადამისმაწევრობამ
მოიტანა;მნიშვნელოვანიიყოის,რომქვეყნისპოლიტიკისგანმსაზღვრელდასაპროგრამოდოკუმენ
ტებშიდაიწყოამპრინციპებისასახვა.ამავდროულად,როგორცგამოცდილებამუჩვენა,მათიჯერო
ვანირეალიზაციაარცდოკუმენტებშიმომხდარადაარცპრაქტიკულსაქმიანობაში3.გარდაამისა,
შეშფოთებისმიზეზიგახდაისიც,რომგენდერულიმეინსტრიმინგისადაგენდერულითანასწორობის
პრინციპიარედოსაფუძვლადევროკავშირისსტრუქტურულიფონდისრესურსებისდაგეგმვის,გა
ნაწილებისადაგამოყენებისპროცესს.4

გენდერულითანასწორობისეროვნულისტრატეგიისპირველი (დაჯერჯერობითუკანასკნელი)
სამოქმედოგეგმაშეიცავსრამდენიმედებულებასსხვადასხვადაწესებულებისადასამსახურისმი
ერგანსახორციელებელისაქმიანობისდა მათიგანვითარების შესახებ,რომელთაცადგილობრივ/
რეგიონულდონეზეც აქვთ მნიშვნელობა (მაგ. ბავშვთა მოვლისდაწესებულებებიდა სამსახურები,
ჯანმრთელობის სკრინინგ პროგრამები, კრიზისზერეაგირებისრეგიონულიცენტრები). გარდა ამ
დებულებებისა, კონკრეტულადადგილობრივითვითმმართველობისთვისააგამიზნულიკიდევერთი
ღონისძიება,რომლისთანახმად:„ცენტრალურიდაადგილობრივიადმინისტრაციებისთანამშრომ
ლებისთვისუნდა მოხდეს გენდერულითანასწორობის სფეროში სატრენინგო პროგრამებისორგა
ნიზებადაჩატარება“5.სამოქმედოგეგმაეხებაარასამთავრობოორგანიზაციებისროლსაცდამოი
თხოვს,რომ„გენდერულითანასწორობისდამკვიდრებასხელიუნდაშეუწყოსსოფლისქალთაარაკო
მერციულიორგანიზაციებისაქტივობებმა“6.

1იხ.სტრატეგიისპუნქტი6.2.
2იხ.სტრატეგიისპუნქტი6.3.
3იხ.ტამაშდომბოში,ანდრეაკრიშანი,მელინდასაბოდაიუდითვირტი(2008წ.):უნგრეთისკონტექსტისკვლევა,
პროექტიQUING, ვენა: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ინსტიტუტი (IWM). იხ. ბმულზე: http://www.quing.eu/
files/results/cs_hungary.pdf(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
4იხ:ენიკოპაპი:გენდერულითანასწორობაუნგრეთში,op.cit.,
5პუნქტი27
6პუნქტი6
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სამწუხაროდ,სტრატეგიისადასამოქმედოგეგმისგანხორციელებისშესახებსაჯაროინფორმა
ციაარმოიპოვება.

რაცშეეხებაპოლიტიკურკონტექსტს,ახლანდელიმთავრობა,რომელიც2010წ.შემდეგმეორევა
დითაახელისუფლებაში,გენდერულითანასწორობისსაკითხებისმიმართკონსერვატიულმიდგომებს
ინარჩუნებს. მთავრობამ განაცხადა,რომ ახორციელებს ე.წ. „ოჯახის მეინსტრიმინგის“ მიდგომას,
ნაცვლადგენდერულიმეინსტრიმინგისა,რისიმიზანიცაასასურველიდემოგრაფიულიზრდისმიღ
წევა.ამმიდგომასადასტურებსროგორცზოგიერთიგატარებულიღონისძიება,ასევესახელმწიფო
მოხელეთამხრიდანგაკეთებულიგანცხადებებიც.შედეგად,გაეროსჯგუფმა,რომელიცმუშაობსკა
ნონებსადაპრაქტიკაშიქალთადისკრიმინაციისსაკითხზე,უნგრეთისშესახებ2017წლისანგარიშში
აღნიშნა:„ოჯახისკონსერვატიულიმოდელი,რომლისდაცვაცგარანტირებულია,როგორცეროვნუ
ლიგადარჩენისათვისაუცილებელიპირობა,არუნდაიქცესქალთაპოლიტიკური,ეკონომიკურიდა
სოციალურიუფლებებისადაქალთაგაძლიერებისარათანაბარსაპირწონედ“1.

ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის ჩარ ჩო – 
თა ნას წო რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბი 

კანონითანასწორიმოპყრობისშესახებშეიცავსმნიშვნელოვანდებულებებს,რაცხელსუწყობსად
გილობრივდონეზექალთაუფლებებისდაცვისკუთხითპოლიტიკისდოკუმენტებისშემუშავებას,თუმ
ცაკიგანკუთვნილიაუფროფართოსპექტრისბენეფიციართათვის.2011წელსკანონშიშევიდაახალი
ნაწილი2თანასწორიშესაძლებლობების პროგრამების შესახებ3. ახალიკანონის მიხედვით, ადგილობ
რივმათვითმმართველობებმა,იქნებაესთემი,ქალაქითუდედაქალაქისრაიონი,ყოველხუთწელიწად
შიუნდადაამტკიცონთანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივიხუთწლიანიპროგრამები4.

თანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივგეგმაშიმოცემულიუნდაიყოსსიტუაციისანალი
ზიშემდეგიმიმართულებებით:განათლება,განსახლება,დასაქმება,სოციალურადდაუცველიჯგუ
ფების,მათშორისქალების,უკიდურესსიღატაკეშიმცხოვრებიადამიანების,ბოშების,შეზღუდული
შესაძლებლობებისმქონეპირების,ბავშვებისადამოხუცებისჯანმრთელობისდაცვადასოციალური
მდგომარეობა.ამანალიზისსაფუძველზეუნდაშემუშავდესსამოქმედოგეგმა,რომელიცმოიცავსსა
ჭიროღონისძიებებსარსებულიპრობლემებისგადასაჭრელად.დოკუმენტისმიღებისასყურადღება
უნდამიექცესმუნიციპალიტეტშიუმცირესობათათვითმმართველობებისმოსაზრებებსაც.პროგრა
მისშემუშავებისასუზრუნველყოფილიუნდაიყოსთანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივიგეგ
მისთავსებადობაგანვითარებისსხვაგეგმებთანდაკონცეფციებთან.

გეგმა უნდა მომზადდეს სოციალურ ჩართულობაზე პასუხისმგებელი მინისტრის მიერ ჩამოყა
ლიბებულიდეტალურიწესებისსაფუძველზე5.თანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივიგეგმის
სტრუქტურის გარდა, კანონში მოცემულია გარკვეული სახელმძღვანელო დებულებები შინაარსის
შესახებაც.კანონისმოთხოვნითადგილებზეთანასწორიშესაძლებლობებისპროგრამისშედგენისას
განსაკუთრებულიყურადღებაუნდამიექცეს:

ა)ღონისძიებებს,რომლებიცხელსუწყობსთანასწორმოპყრობას,თანასწორშესაძლებლობებს
დასოციალურჩართულობას;

ბ)განათლებისადატრენინგებისსფეროშიღონისძიებებისგატარებასგანათლებისმიღებისუკა
ნონოშეზღუდვებისწინააღმდეგდაგანათლებისადმითანასწორიწვდომისუზრუნველსაყოფად;

1იხ:კანონებსადაპრაქტიკაშიქალთადისკრიმინაციისსაკითხზემომუშავეჯგუფისანგარიშიუნგრეთშიმისიის
შესახებ;გაერთიანებულიერებისადამიანისუფლებებისსაბჭოსოცდამეთხუთმეტესესია,2017წ.623ივნისი
A/HRC/35/29/Add.1.გვ.19.იხ.ბმულზე:http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/35/29/
Add.1(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
2იხ.ნაწილიIV.,მუხლი31.
3 თანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივიპროგრამისმიღებამანამდეციყოსაკანონმდებლოპროცესის
ნაწილი,თუმცაადრინდელირედაქციითიგიმხოლოდშესაძლებლობასწარმოადგენდადაარავალდებულებას.
გარდაამისა,ძირითადიდებულებებიარიყოდეტალურიდაარიყოგამოყოფილიისეთიკონკრეტულისამიზნე
ჯგუფი,როგორიცააქალები.
4მუხლი31(1)
5მუხლი31(2)
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გ)საჭიროღონისძიებებისგატარებას,რათაუზრუნველყოფილიქნასთანასწორიწვდომასაჯარო
სერვისებსადაჯანმრთელობისდაცვაზე;

დ) საჭიროღონისძიებების გატარება,რათა შემცირდეს ადამიანთადაუცველიჯგუფებისათვის
შრომითბაზარზეარსებულიშემაფერხებელიფაქტორებისმოქმედებადაგაუმჯობესდესმათიდა
საქმებისშესაძლებლობანი1.

ყოველორწელიწადშიუნდა მოხდესთანასწორი შესაძლებლობების ადგილობრივი გეგმის გან
ხორციელებისა და ვითარების შესაძლოცვლილებების განხილვა, რის საფუძველზეც, საჭიროების
შემთხვევაში,უნდამოხდესსიტუაციისხელახალიანალიზიდა,შესაბამისად,შეიცვალოსსამოქმედო
გეგმაც2.

გეგმისმომზადებახდება(მუნიციპალური)საჯარომოხელეებისმიერ.კანონიითვალისწინებსთა
ნასწორიმოპყრობისმენტორისფუნქციას,რომელიცუზრუნველყოფსსაჯარომოხელეთათვისტრე
ნინგებსდადახმარებასგეგმებისმომზადებასადაგანხილვაში.მენტორებსუნდაჰქონდეთგანათლე
ბისუფრომაღალიხარისხი,გავლილიუნდაჰქონდეთშესაბამისიტრენინგიდაგააჩნდეთპროფესიუ
ლიგამოცდილება,რაცგანსაზღვრულიაცალკეკანონმდებლობით3.

კანონიითვალისწინებსწამახალისებელღონისძიებებსთანასწორიშესაძლებლობებისადგილობ
რივიგეგმისდამტკიცებისთვის. ადგილობრივთვითმმართველობასმხოლოდიმშემთხვევაშიშეუძ
ლიამიიღოსგრანტისახელმწიფოსახსრებისინდივიდუალურიქვესისტემებიდან,ევროკავშირისან
სხვასაერთაშორისოფონდებიდან,თუკიმასგააჩნიათანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივი
მოქმედიპროგრამა.გრანტისგაცემამოხდებაყველაშემთხვევისცალცალკეგანხილვისადასატენ
დეროპროცედურებისსაფუძველზე.გარდაამისა, იურიდიულიპირისსტატუსისმქონეადგილობ
რივითვითმმართველობებისასოციაციასანალოგიურადშეუძლიაისარგებლოსასეთიგრანტებით,
თუკიასოციაციისმონაწილეყველაადგილობრივთვითმმართველობასაქვსმოქმედითანაბარიშე
საძლებლობებისადგილობრივიგეგმა4.

თანასწორი შესაძლებლობების ადგილობრივი გეგმის შემუშავების შესახებ უფრო მეტი დეტა
ლიამოცემულიკიდევორსამართლებრივდოკუმენტში.პირველიმათგანი,მთავრობისდადგენილება
№321/2011. (XII.27.)თანასწორიშესაძლებლობისპროგრამისმომზადებისწესებისდათანასწორი
შესაძლებლობებისმენტორებისშესახებ,შეიცავსდებულებებსთანასწორიშესაძლებლობებისადგი
ლობრივიგეგმისსტრუქტურის,შინაარსის, მომზადებისასპექტებისადარედაქტირების, აგრეთვე
დოკუმენტებისშემუშავებაშიმონაწილემხარეებისშესახებ5.

თანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივიგეგმისმომზადებისასგასათვალისწინებელასპექ
ტებსშორისქალებთანმიმართებითარსებობსშემდეგიდებულებები:

„(3)ქალთაუთანასწორობისშემცირებისასგანსაკუთრებულიყურადღებაუნდამიექცეს:
ა)სოციალურიპრობლემებისგენდერულინტერპრეტაციასდაარსებულსაჭიროებებშიგენდე

რულისხვაობებისგამოკვეთას;
ბ)ქალთაეკონომიკურდამოკიდებულებასდამოწყვლადობას;
გ)ქალთამიმართძალადობას;
დ)ინფორმაციისადაეფექტურიდახმარებისმისაწვდომობასოჯახისდაგეგმვის,დედასადაბავ

შვზეზრუნვისმხრივ,რათაავიცილოთრეპროდუქციულუფლებათადარღვევა;
ე)საზოგადოებრივდაპოლიტიკურცხოვრებაშიქალისარაპროპორციულმონაწილეობას;
ვ)ქალისოჯახურიდასამსახურებრივივალდებულებებისშეთავსებაშიხელშეწყობას6.“
გარდაამისა,ბრძანებისთანახმად,სამოქმედოგეგმაშიგაწერილიღონისძიებანი,არამარტოქა

ლებისათვის,არამედყველასამიზნეჯგუფისათვის,მიზნადისახავს:
„ა)განსახლებისკუთხითსეგრეგაციისადაგანათლებისშეზღუდვისაღმოფხვრას,ინტეგრირე

ბულდაჯანსაღგარემოშიცხოვრებისსტანდარტისდანერგვას;

1მუხლი31(3)
2მუხლი31(4)
3მუხლი31(5)და(8)
4მუხლი31(6)და(7)
5 უნგრულ ენაზე ბრძანება იხ. ბმულზე: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140310.325911 (ვებგვერდი
ნანახია2018წ.11თებერვალს)
6მუხლი4(3)(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
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ბ)მოწყვლადისოციალურიჯგუფებისუნარჩვევებისადადასაქმებისდონისამაღლებას;
გ)განათლებასადატრენინგებშისტერეოტიპულიკარიერულიორიენტაციისშეცვლას;
დ)საჯაროსერვისებისადმი,ჯანმრთელობისდაცვისადასოციალურიმომსახურებისადმითანა

ბარწვდომას;
ე)თანასწორიმოპყრობისპრინციპისდანერგვასადგილობრივითვითმმართველობებისმიერგა

დაწყვეტილებებისმიღებისპროცესში,მათდაქვემდებარებაშიმყოფდაწესებულებებშიდამათმიერ
კონტროლირებადსამსახურებში;

ვ)მოწყვლადიჯგუფებისმონაწილეობისმხარდაჭერასსაზოგადოებრივისაქმეებისშესახებგა
დაწყვეტილებებისმიღებისადამართვის,დაგეგმვის,განხორციელებისდაშეფასებისპროცესში;

ზ)მოწყვლადიჯგუფებისცნობიერებისამაღლებასთავიანთიუფლებებისადაშესაძლებლობების
შესახებ1.“

მნიშვნელოვანია,რომკანონისმოთხოვნითგეგმაუნდაგასაჯაროვდეს2.ამავდროულად,სხვასა
მიზნეჯგუფებისმიმართარხდებაგენდერულიმიდგომებისგამოყენებადაესმიდგომებიდოკუმენ
ტშინახსენებიცკიარაა.

ბრძანებითდადგენილია,რომთანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივიგეგმისმომზადებაში
მონაწილეპირებისტრენინგისუზრუნველყოფაზეპასუხისმგებელიასოციალურდაბავშვთადაცვის
საქმეთაგენერალურიდირექტორიდაიგიაგრეთვემართავსთანასწორიშესაძლებლობებისმენტორ
თა ქსელს. ადგილობრივ ხელისუფლებებს გეგმის მომზადებისას შეუძლიათ ისარგებლონ მენტორ
თაუფასოდახმარებით3.მენტორებიასევეახდენენადგილობრივითვითმმართველობისთანამშრო
მელთათვისთანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივიგეგმისშემუშავებისთემაზეტრენინგების
პროგრამისორგანიზებასადაჩატარებას4.

მეორე მნიშვნელოვანი სამართლებრივი დოკუმენტია ადამიანური რესურსების სამინისტროს
ბრძანება№2/2012.(VI.5.),ადგილებზეთანასწორშესაძლებლობათაპროგრამისშედგენისდეტალუ
რიწესებისშესახებ5.ბრძანებაგანსაზღვრავსუნიფიცირებულსტატისტიკურინდიკატორებს,რომ
ლებიცუნდაიყოსგამოყენებულიადგილობრივიგეგმისშემუშავებისას,თუმცა,სამწუხაროდ,მასში
არარისმოცემულისქესისმიხედვითსეგრეგირებულიზოგიმნიშვნელოვანიინდიკატორი.

ბრძანებით განსაზღვრულია სიტუაციური ანალიზის შინაარსიც. ქალთა სამიზნეჯგუფისათვის
იგიშემდეგისახითაამოცემული:

„5.1ქალთაროლიეკონომიკაშიდათანასწორიშესაძლებლობებიქალთათვის
ა)ქალთადასაქმებადაქალთაშორისუმუშევრობა
ბ)ქალთამონაწილეობადასაქმებისადატრენინგებისპროგრამებში
გ)დაბალიგანათლებისმქონექალთადასაქმებისშესაძლებლობები
დ)დასაქმებულთადისკრიმინაცია(მაგ.სხვაობებიშრომისანაზღაურებაში)
5.2სერვისები,რომლებიცხელსუწყობსსამსახურებრივიდაოჯახურივალდებულებებისშეთავ

სებას (მაგ. ბაგები, საოჯახობაგები, ბაგებისამუშაოადგილზე, ბაგა–ბაღები, სივრცისნაკლებობა,
მოქნილისამუშაოგრაფიკისაჯაროდაწესებულებებში,ოჯახისხელშემწყობიგარემოსშექმნადაა.შ.)

5.3ოჯახისდაგეგმვა,დედებსადაბავშვებზეზრუნვა
5.4ქალთამიმართძალადობა,ოჯახურიძალადობა
5.5კრიზისულშემთხვევებშიარსებულიმომსახურება(მაგ.თავშესაფარი,დროებითისახლიოჯა

ხისათვის)
5.6ქალისროლიადგილობრივსაზოგადოებრივცხოვრებაში
5.7სოციალურიპრობლემებიდაინიციატივები,რაცზეგავლენასახდენსქალთამდგომარეობაზე

ადგილობრივდონეზე
5.8დასკვნები:პრობლემებისიდენტიფიცირება,განვითარებისშესაძლებლობებისგანსაზღვრა.“6

1მუხლი5
2მუხლი3
3იხ.ბრძანებისმუხლი2
4იხ.მუხლი8(1)
5 უნგრულ ენაზე ბრძანება იხ. ბმულზე: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149264.344046 (ვებგვერდი
ნანახია2018წ.11თებერვალს)
6იხ.დამატებაII
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ბრძანებაშიაგრეთვემოცემულიასამოქმედოგეგმისფორმატიდამისისავალდებულოშინაარსი1.
ყველასამიზნეჯგუფისათვის,მათშორისქალებისათვის,სამოქმედოგეგმაუნდაშეიცავდეს:პრობ
ლემისიდენტიფიცირებას,აქტივობისდასახელებას,მიზნებსდაშინაარსს,პასუხისმგებელპირებს,
განხორციელებისვადებს,შესრულებისინდიკატორებს,განხორციელებისათვისაუცილებელ(ადამი
ანურ,ფინანსურ,ტექნიკურ)რესურსებსდაშედეგებისმდგრადობას.მასშიაგრეთვეგანმარტებული
უნდაიყოს,თურამდენადთავსებადიაგეგმისამოცანებისხვასტრატეგიულდოკუმენტებთან.

გარდათანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივიგეგმისა,კანონითანასწორიმოპყრობის
შესახებითვალისწინებსკიდევერთიდოკუმენტისმიღებას,რომელიცთანასწორიშესაძლებლო
ბების საკითხებს არეგულირებს ადგილობრივი ხელისუფლებისდიდი ზომის ორგანიზაციებში.
კანონისთანახმად,საბიუჯეტოორგანიზაციები,რომელთათანამშრომლებისრაოდენობააღე
მატება 50 ადამიანს და სახელმწიფოს საკუთრებაში მყოფი იურიდიული პირების უმეტესობა,
ვალდებულნიარიანდაამტკიცონთანასწორიშესაძლებლობებისგეგმა2.გეგმაარეგულირებსშე
საბამისიდაწესებულების/დამსაქმებლისშიდასაქმიანობას.

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ხელ შე წყო ბის ინ სტი ტუ ცი უ რი 
მე ქა ნიზ მი და ინ სტი ტუ ცი უ რი ჩარ ჩო 

ამჟამად გენდერული თანასწორობის ეროვნული მექანიზმის ფუნქციას ასრულებს ადამიანური
რესურსებისსამინისტროსოჯახისადაქალთაპოლიტიკისგანყოფილებისქალთაპოლიტიკისსექცია
(იგიარისამსაკითხებზეპასუხისმგებელისახელმწიფოსტრუქტურა).

დღიდან1995წ.დაარსებისა,ამერთეულმაარაერთხელგანიცადარესტრუქტურიზაცია,მასრამ
დენიმეჯერშეეცვალასახელიდამასზემთავრობისცვლილებებიცახდენდაზეგავლენას.თუმცა,მეტ
წილადდღემდეშენარჩუნებულიამისისაქმიანობისძირითადიმახასიათებლები:ადამიანურიდაფი
ნანსურირესურსებისდეფიციტიდაამერთეულისმარგინალიზებულიმდგომარეობასამთავრობო
სტრუქტურაში3.

ეროვნულისაკანონმდებლონორმებითადასტრატეგიებითგათვალისწინებულიარარისგენდე
რულითანასწორობისინსტიტუციურიმექანიზმების/საკონტაქტოპირისთანამდებობისშექმნაად
გილობრივ/რეგიონულდონეზე.

თანასწორიმოპყრობისპრინციპებისაღსრულებისმიზნითთანასწორიმოპყრობისშესახებკანო
ნისსაფუძველზეშეიქმნათანასწორიმოპყრობისსაკითხებისსამსახური.ამორგანომ2005წლიდან
დაიწყოფუნქციონირებადამასშემდეგიფუნქციებიდაეკისრა:განიხილოსდაშენიშვნებიგააკეთოს
კანონპროექტებსადაანგარიშებზე;შემოვიდესსაკანონმდებლოინიციატივებითამსფეროში;ითანამ
შრომლოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან, დაინტერესებულორგანიზაციებთან და
სახელმწიფოსტრუქტურებთან;მიაწოდოსინფორმაციადაინტერესებულმხარეებსდაშესთავაზოს
მათდახმარება,რაცგამოიხატებააქტიურქმედებაშითანასწორიმოპყრობისდარღვევებისწინააღ
მდეგ;ანგარიშიწარუდგინოსევროკავშირისკომისიასმისშესაბამისდირექტივებთანჰარმონიზაცი
ისშესახებ.

გარდაამისა,ესსამსახურიატარებსმოკვლევასთანასწორიმოპყრობისშესახებვალდებულების
შესაძლოდარღვევებისშესახებდა იღებსშესაბამისგადაწყვეტილებებს.თუკიდაადგენს,რომად
გილიჰქონდადარღვევას,შეუძლიაგაატაროსსხვადასხვაღონისძიება:უბრძანოსდამრღვევს,რომ
შეცვალოსვითარება,რაციწვევსამგვარდარღვევას;აუკრძალოსდამრღვევსიმგვარიქმედებისშემ
დგომშიგაგრძელება,რაციწვევსდარღვევას;გამოაქვეყნოსთავისიგადაწყვეტილებადარღვევისშე
სახებ;დააკისროსჯარიმადამრღვევს,ანმისმიმართგამოიყენოსისსამართლებრივიზომები,რასაც
ითვალისწინებსსპეციალურიკანონი.

1იხ.დამატებაIII
2მუხლი63(4)
3 იხ. გაეროს CEDAW კომიტეტისთვის წარდგენილი ალტერნატიული ანგარიში უნგრეთის მე–7 და მე–8
გაერთიანებულიპერიოდულიანგარიშებისშეფასებასთანდაკავშირებით,უნგრეთისქალთალობიდაევროპის
ბოშათა უფლებების ცენტრი, იანვარი, 2013 წ. იხ. ბმულზე: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/
Shared%20Documents/HUN/INT_CEDAW_NGO_HUN_13260_E.pdf(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
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საზოგადოებრივიინტერესებისდაცვისვალდებულებისშესაბამისად,აღნიშნულსამსახურსშეუძ
ლიააღძრასსაქმესასამართლოშიიმპირებისანპირთაჯგუფისინტერესებისდასაცავად,რომლის
უფლებებიცდაირღვა.ამგვარშემთხვევებშიActiopopularisუფლებააქვთპროკურორებსდასამოქა
ლაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებსაც.

ქალთაძირითადიუფლებებისმხარდაჭერისსაქმეშიმნიშვნელოვანიროლიენიჭებაფუნდამენტუ
რიუფლებებისკომისარსაც,მათშორისადგილობრივითვითმმართველობისკონტექსტშიც.კანონის
თანახმად,1 კომისარმათავისსაქმიანობაშიგანსაკუთრებულიყურადღებაუნდადაუთმოსშემდეგი
ჯგუფებისუფლებებს:ბავშვებს,მომავალთაობას,ეროვნულუმცირესობებს,მოწყვლადსოციალურ
ჯგუფებსდაშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირებს.მართალია,ქალებიარარიანცალკესა
მიზნეჯგუფადგამოყოფილნი,თუმცაკომისრისსაქმიანობადაკომპეტენციისსფეროქალთაფუნდა
მენტურუფლებებსაცშეეხება.

კომისარსკანონითსხვადასხვაამოცანისშესრულებააქვსდაკისრებული:მანუნდაგააანალიზოს
ვითარებაფუნდამენტურუფლებებთანდაკავშირებით;წარმოადგინოსმოსაზრებებიკანონპროექტე
ბისადაკონცეფციებისშესახებ;მასშეუძლიაკონსტიტუციურსასამართლოშიაღძრასსაქმეკანონე
ბისგადახედვასთანდაკავშირებით.კომისარსშეუძლიამონაწილეობამიიღოსშესაბამისისაერთაშო
რისოხელშეკრულებებისშესახებანგარიშებისმომზადებაშიდაგანახორციელოსამხელშეკრულე
ბებისაღსრულებისმონიტორინგიდაშეფასება.იგიუნდაჩაერთოსსაზოგადოებრივიცნობიერების
ამაღლებისაკენმიმართულაქტივობებშიდაითანამშრომლოსამმიმართულებითშესაბამისორგანი
ზაციებთანდადაწესებულებებთან2.

კომისარიინდივიდუალურშემთხვევებზეცრეაგირებს.კომისარსშეიძლებამიმართოსნებისმი
ერმამოქალაქემ,რომელიცმიიჩნევს,რომხელისუფლების,მათშორისადგილობრივიხელისუფლე
ბის3წარმომადგენლისრაიმექმედებამანუმოქმედობამშელახაანუშუალოსაფრთხეშეუქმნამის
ფუნდამენტურუფლებებსდამათდასაცავადყველაადმინისტრაციულისამართლებრივიდაცვისმე
ქანიზმიუკვეამოწურულია,ანამგვარიმექანიზმიარარსებობს4.აგრეთვეშეიძლებაგანხორციელ
დესმოკვლევასაჯაროსერვისებისმიმწოდებელიორგანიზაციისმიმართმისმიერგაწეულსაჯარო
მომსახურებასთანდაკავშირებით.ამგვარორგანიზაციებსშორისააასევესახელმწიფოდაადგილობ
რივისახელისუფლებოფუნქციებისშემსრულებელიანამპროცესშიმონაწილეორგანოებიდაორ
განიზაციები,რომლებიცახორციელებენსაქმიანობასსაჯაროსამსახურისკუთხით5.კომისარიმოკ
ვლევასაწარმოებსმისმიმართწარდგენილიმოთხოვნისსაფუძველზედამოკვლევისშედეგადიღებს
სათანადოზომებს6.

კომისარმაშეიძლებაგაატაროსexofficioპროცესუალურიღონისძიებებიფუნდამენტურიუფლე
ბებისმიმართგარდაუვალისაფრთხისარსებობისშემთხვევაში7.ამგვარიპროცესუალურიღონისძი
ებებიიქნებაუფასო8.

თავისისაქმიანობისუმეტესიპერიოდისმანძილზეკომისრისაპარატსარგააჩნდაძლიერიდა
მკაფიოდღისწესრიგიქალთაუფლებებისდაცვისადაგენდერულითანასწორობისმიმართულე
ბით, თუმცა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მდგომარეობა შეიცვალა. აპარატის თანამ
შრომლებმა მონაწილეობა მიიღესრამდენიმე საერთაშორისოპროგრამასადა პროექტში,დაამ
ყარესაქტიურიურთიერთობაქალთაუფლებებისდამცველარასამთავრობოორგანიზაციებთან.
კომისარიშეუერთდაე.წ.„თეთრილენტის“კამპანიას,რომლისმიზანიაქალთამიმართძალადო
ბისაღმოფხვრა.

1კანონიCXI2011წ.ფუნდამენტურიუფლებებისკომისრისშესახებ
2მუხლი2(1)(5)
3სხვადასხვააქტორებსშორისშეიძლებაიყოს:საჯაროადმინისტრაციისორგანო,ეროვნებისთვითმმართველობა,
ძალოვანიორგანო,საჯაროადმინისტრირებისსფეროშიმოქმედინებისმიერიორგანო,საგამომძიებლოორგანო,
სანოტარობიურო,საოლქოსასამართლოსმანდატურისსამსახური,საჯაროსერვისებისმიმწოდებელიორგანო
4მუხლი18(1)
5მუხლი18(1)(2)
6მუხლი20(1)
7მუხლი18(4)
8 მუხლი 19. ინგლისურ ენაზე კანონი იხ. ბმულზე: http://www.ajbh.hu/en/web/ajbhen/actcxiof2011
(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
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საპარლამენტო დონეზე შესაბამის სტრუქტურას წარმოადგენს კულტურის კომიტეტის ქალთა
ღირსებისქვეკომიტეტი.იგიდაარსდა2015წ.ქვეკომიტეტისსაქმიანობისდროს,ზოგშეხვედრაზე
დაისვასაკითხებიადგილობრივითვითმმართველობისროლისშესახებ,თუმცაშეზღუდულიმასშტა
ბებით.ბავშვთადაწესებულებებისდასხვადასხვასერვისისგანვითარებადაონლაინძალადობაიყო
ისორისაკითხი,რომლისგანხილვასაცმნიშვნელოვანიყურადღებადაეთმო1.

ადგილობრივანრეგიონულდონეზესაუბრისასაღნიშვნისღირსიაოჯახის,თანასწორიშესაძლებ
ლობებისადამოხალისეთასახლებისქსელი2.ქსელიეროვნულიმასშტაბითმოქმედებსდაიგიშედგება
საოლქოცენტრებისაგან,რომლებიცწარადგენენადგილობრივდონეზესახელმწიფოსსოციალური
პოლიტიკისმიზნებს.ქსელსგააჩნიაოფისებიუნგრეთის19ივეოლქშიდაბუდაპეშტში.მათიექვსი
სამიზნეჯგუფიდან ერთ–ერთს წარმოადგენენ ქალები,რომლებმაც განიცადესდისკრიმინაცია, ან
ამგვარისაფრთხისქვეშიმყოფებიან.ქსელიეწევაცნობიერებისამაღლებასსაზოგადოებასადაპრო
ფესიულწრეებში,ახდენსშესაძლებლობათაგაძლიერებას,მონაწილეობასიღებსპოლიტიკისშემუშა
ვებისპროცესშიდაკონტაქტებისდამყარებაში.ქსელისვებგვერდზეპარტნიორებადდასახელებული
არარისარცქალთაუფლებებისდამცველიდაარცადამიანისუფლებათადამცველიარასამთავრობო
ორგანიზაციებიდამათარააქვთინსტიტუციურიურთიერთობაუნგრეთისქალთალობისთანდამის
წევრორგანიზაციებთან.

რეგიონულდონეზეთანასწორი მოპყრობის სამსახურებმა შექმნეს მომხსენებელთა ქსელი. იგი
მოქმედებსუნგრეთისყველაოლქშისამართლებრივიდახმარებისმისაწვდომობისმიმართულებით.
არარსებობსიმისყოვლისმომცველიშეფასება,თუროგორუწყობსხელსაღნიშნულიქსელებიგენ
დერულითანასწორობისდამკვიდრებასდაქალთაუფლებებისდაცვას.

სახელმწიფოსადაარასამთავრობოსექტორსშორისურთიერთობისკუთხით2012წ.შეიქმნაადა
მიანისუფლებებისსამუშაოჯგუფი.ისიყოგაეროსმიერადამიანისუფლებათამონიტორინგისახა
ლიპროცესის,უნივერსალურიპერიოდულიმიმოხილვის,შედეგი3.სამუშაოჯგუფშიშედიანსხვადას
ხვასამინისტროსსახელმწიფომდივნები4.იგიმოქმედებსროგორცსამოქალაქოსაზოგადოებასთან
საკონსულტაციოფორუმი – ადამიანისუფლებების მრგვალიმაგიდა. ამ ჩარჩოსფარგლებში შეიქ
მნარამდენიმეთემატურისამუშაოჯგუფისახელმწიფოსწარმომადგენლებისადაარასამთავრობო
ორგანიზაციების მონაწილეობით. მათგან ერთერთია ქალთაუფლებებზე მომუშავეჯგუფი. სამუ
შაოჯგუფშიმოწვეულიიყოქალთაუფლებებისდამცველირამდენიმეარასამთავრობოორგანიზა
ცია.მართალია,ჯგუფშისამუშაოპროცესისდროსხდებოდაინფორმაციისგაცვლა,რომელიცზოგ
შემთხვევაშიცალკე აღნიშვნისღირსია,თუმცა მას არ განუხილავს საკანონმდებლოცვლილებები.
ჯერჯერობით ამ სტრუქტურის მუშაობას არ ჰქონიარეალური, ხელშესახები შედეგები. აგრეთვე,
დღემდეამჯგუფისმიერკონკრეტულადთემატურსაკითხადარგანხილულაადგილობრივდონეზე
გენდერულითანასწორობისხელშეწყობისსაკითხი.

2013წლიდანგაუარესდაურთიერთობასახელწიფოსადაარასამთავრობოორგანიზაციებსშორის
ქალთაუფლებებისსფეროში,როცასახელმწიფოსზოგმაწარმომადგენელმადამედიამწამოიწყესშე
ტევაიმარასამთავრობოორგანიზაციებისჯგუფზე,რომლებიცდემოკრატიისადაადამიანისუფლე
ბების,მათშორისქალთაუფლებებისსაკითხებზემუშაობდნენ.ესარასამთავრობოორგანიზაციები
გახდნენსხვადასხვა ადმინისტრაციულისტრუქტურის (სახელმწიფოაუდიტისსამსახურიდასაგა

1 ქვეკომიტეტის მიერ გაწეული სამუშაო იხ. ბმულზე: http://www.parlament.hu/web/kulturalisbizottsag/
albizottsagok?p_auth=2wC0AxCr&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_
lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_
pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz.biz_adat_uj%3Fp_
ckl%3D40%26p_biz%3DA464%26p_tag%3D%26p_tagj%3D%26p_munkatars%3D%26p_honl_rend%3D%26p_
ules%3DI%23biz_ules(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
2მეტიინფორმაციისათვისიხ.ბმული:http://eselyteremtesihazak.gov.hu/english/(ვებგვერდინანახია2018წ.11
თებერვალს)
3იხ.მთავრობისგადაწყვეტილება№1039/2012.(II.22.)ადამიანისუფლებათასამუშაოჯგუფისშესახებ
4 მეტი ინფორმაციისათვის იხ. ბმული:: http://emberijogok.kormany.hu/en (ვებგვერდი ნანახია 2018 წ. 11
თებერვალს)
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დასახადოსამსახური)სამიზნე,კომუნიკაციისდროსკი,მათმიმართხშირადისმოდაბრალდებები,
რომისინიარიან„სოროსისაგენტები“,„დაქირავებულიპოლიტიკურიაქტორები“ან„უცხოქვეყ
ნისინტერესებისმოსამსახურეები“.2017წ.პარლამენტისმიერმიღებულიქნაკანონი„უცხოეთიდან
დაფინანსებულორგანიზაციათაგამჭვირვალობისუზრუნველყოფისშესახებ“,რომელიცგარკვეული
რაოდენობითუცხოურიდაფინანსებისმიმღებორგანიზაციებსავალდებულებს,დარეგისტრირდნენ
სასამართლოშიდაკომუნიკაციისპროცესსადაპუბლიკაციებშიაღნიშნონ,რომარიანუცხოურიდა
ფინანსებისმიმღებნი.დარღვევებზერეაგირებისპროცედურისფარგლებში,რომელიცაღიძრაევ
როკომისიისმიერ,ამჟამადევროპისმართლმსაჯულებისსასამართლოგანიხილავს,არღვევსთუარა
ესკანონიევროკავშირისკანონებს1.ქალთაუფლებებისდამცველიარასამთავრობოორგანიზაციები
ირიბადაცზარალდებიანდამაღალიაალბათობაიმისა,რომპირდაპირაცდაზარალდნენამკანონ
მდებლობით.

ამგვარმა ზომებმა და ქმედებებმა შექმნა ვითარება, როცა მნიშვნელოვნად ფერხდება ქალთა
უფლებებისდამცველიიმარასამთავრობოორგანიზაციებისსაქმიანობა,რომლებიცახდენენსხვა
დასხვამომსახურებისმიწოდებას,მუშაობენპროფესიულწრეებშიდასაზოგადოებაშიცნობიერების
ამაღლებასადაშესაძლებლობათაგანვითარებაზე,ეწევიანადვოკატირებასსაჭიროსაკანონმდებლო
დაპოლიტიკურიცვლილებებისათვის.

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბი სა და გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გის 
ხელ შე წყო ბა – ად გი ლობ რივ/რე გი ო ნულ დო ნე ზე 
დამ კვიდ რე ბუ ლი პრაქ ტი კა 

ქა ლე ბის რო ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში 
ეროვ ნულ, რე გი ო ნულ და ად გი ლობ რივ დო ნე ებ ზე

უნგრეთის მაჩვენებლები პოლიტიკასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალთა მონაწილეობის
მხრივმეტადდაბალია.ამჟამინდელმთავრობაშიარცერთიქალიმინისტრიარარის.პარლამენტში
ქალებისწილი10.1%–შეადგენსდაიგიდემოკრატიულიგარდაქმნებისშემდგომმუდამამნიშნულის
ირგვლივტრიალებს.ამშედეგითუნგრეთიპარლამენტთაშორისიკავშირისრეიტინგში187ქვეყანას
შორის157–ეადგილსიკავებს2.ამგვარიშედეგისმიუხედავად,ამმიმართულებითარგანხორციელე
ბულასაკანონმდებლოზომები,ხოლოსაკანონმდებლოკვოტირებისშემოღებისყველამცდელობაჩა
ვარდა.

ამმხრივვითარებასაგრძნობლადუკეთესიაადგილებზე,თუმცააქაცკიდევბევრიაგასაკეთე
ბელი.ქალიმერებისრაოდენობაქვეყანაში20%ია3დადემოკრატიულიგარდაქმნებისშემდეგმათი
რიცხვიმუდმივადმატულობს.თუმცა,როგორცშესაბამისიკვლევებიაჩვენებს,აქაცარარისთანა
ბარიწარმომადგენლობა:რაცუფროდიდიდარესურსებითმდიდარიამუნიციპალიტეტი,მითნაკლე
ბადგვხვდებაქალიმერი4.

1 შესაბამისი განახადებები იხ. ბმულზე: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP175003_en.htm (ვებგვერდი
ნანახია2018წ.11თებერვალს)
2 სრული რეიტინგი იხ. ბმულზე: http://archive.ipu.org/wmne/classif.htm (ვებგვერდი ნანახია 2018 წ. 11
თებერვალს)
3 იხ. პიქტოგრამა, რომელიც მომზადდა პროექტის „ცენტრალურ ევროპაში გენდერული ბალანსისა და
დისბალანსის მიზეზებისა და შედეგების შესწავლა“ ფარგლებში, იხ. ბმულზე: https://create.piktochart.com/
output/15664611womeninv4regionalgovs(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
4იხ:IlonszkiGabriella:“Jókormányzásésanemekegyenlősége–Magyarországihelyzetjelentés” (კარგიმმართველობა
დაგენდერულითანასწორობა–სიტუაციისანალიზიუნგრეთში):Anőtlenévekára–Anőkhelyzeténekközpolitikai
elemzése 1989–2013. (უქალო წლების საზღაური. ქალებთან მიმართებით პოლიტიკის სიტუაციური ანალიზი
1989–2013.)MagyarNőiÉrdekérvényesítőSzövetség(უნგრეთისქალთალობი),ბუდაპეშტი,2014.უნგრულენაზეიხ.
ბმულზე: http://noierdek.hu/2/wpcontent/uploads/2016/09/notlen.evek_.ara_.pdf (ვებგვერდი ნანახია 2018
წ.11თებერვალს)
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რაც შეეხება ადგილობრივ სათათბიროებს, აქ ქალთარაოდენობა 30%ა.როგორც კვლევიდან
ირკვევა,გარდადასახლებულიპუნქტისზომისა,არისკიდევერთიმნიშვნელოვანიფაქტორიმანდა
ტისმოპოვებისგზა:აღმოჩნდა,რომქალებიინდივიდუალურსაარჩევნოუბნებშიუფრომეტადაღწე
ვენწარმატებას,ვიდრესაარჩევნოსიებში1.რაცშეეხებარეგიონულ(საოლქო)დონეზეწარმომადგენ
ლობას,საოლქოსათათბიროებშიქალებისწილი11%–სშეადგენს.დაახლოებითიგივემდგომარეობაა
პოლიტიკურმონაწილეობაში ეროვნულდონეზე, ამასთანბოლოათწლეულში ამ მხრივ არავითარი
გაუმჯობესებაარშეინიშნება,რისგამოცქვეყანასვიშეგრადისქვეყნებსშორისყველაზეუარესიშე
დეგიაქვს2.გარდაამისა,რეგიონულისათათბიროებისხელმძღვანელპირთაშორისარცერთიქალი
არარის3.

ბუდაპეშტისშემთხვევაში,დედაქალაქისგენერალურიასამბლეის33წევრიდან3ქალია,რაც10%–
იანწარმომადგენლობასნიშნავს.ბუდაპეშტისმერიცმამაკაცია,ხოლომერისსამიმოადგილიდანერ
თიქალია.

ქალაქისმთავარინოტარიუსიქალია.გენერალურიასამბლეისკომიტეტებისთავმჯდომარეთაგან
ყველამამაკაცია.ბუდაპეშტის23რაიონისმერებსშორისმხოლოდერთიაქალი4.

ექსპერტებიამტკიცებენ,რომქალთაწარმომადგენლობისსაკითხებშიპოლიტიკურიპარტიების
დომინირებისგავლენაადგილობრივდონეზეციგრძნობა:ქალთამზარდაქტიურობასხშირადაფერ
ხებსპოლიტიკურპარტიათაპოზიციები5.

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე: 
და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა მიდ გო მე ბი, 
ინ სტი ტუ ცი უ რი სტრუქ ტუ რე ბი და სა შუ ა ლე ბე ბი

პოლიტიკისადაორგანიზაციულიკულტურისჩამოყალიბებაშიმეტადმნიშვნელოვანიროლიენი
ჭებაამათუიმდაწესებულებისხელმძღვანელის,ადგილობრივიხელისუფლებისშემთხვევაშიკიმე
რისპოზიციასდადამოკიდებულებასამათუიმსაკითხისმიმართ.

2013 წლის სექტემბრიდან 2016 წლის აგვისტომდე უნგრეთის ადგილობრივ ხელისუფალთა
ეროვნულმაასოციაციამგანახორციელაპროექტი„შესაძლებლობათაგაძლიერებამუნიციპალი
ტეტებში ნორვეგიულუნგრულითანამშრომლობის საშუალებით“ (MANORKA)6. პროექტიდაფი
ნანსდაევროპისეკონომიკურისივრცის(EEA)დანორვეგიისსაგრანტოსქემით.პროექტისერთ–ერ
თიძირითადიმიმართულებაიყოგენდერულითანასწორობაადგილობრივდონეზე  (დეტალებიიხ.
ქვემოთ).

პროექტისაქტივობებსშორისიყოგამოკითხვაადგილობრივდონეზეთანასწორიშესაძლებლო
ბებისშესახებ.პირველიგამოკითხვა2014წ.მაისში,უნგრეთისადგილობრივარჩევნებამდეჩატარ
და,ხოლომეორეკი2015წ.აპრილში.პირველიორიგამოკითხვაშინაარსობრივადერთნაირიიყო,
გარდა ერთი კითხვისა, მესამე გამოკითხვა კი  ცოტათი განსხვავებული. პირველ გამოკითხვაში
მონაწილეობამიიღო301მერმა,მეორეში227–მა,მესამეშიკი234–მა.მერებისსაერთორაოდენობა
შიქალიმერებისპროპორციისგათვალისწინებით,ქალებიგაცილებითაქტიურადგამოეხმაურნენ
კვლევას.

1 იხ: MehringTóth Szilvia: “Képviselők és képviselőnők a helyi politikai elitben” (მამაკაცი და ქალი დეპუტატები
ადგილობრივპოლიტიკურელიტაში).InPolitikatudományiSzemle2017/3,გვ.81–100.
2დაწვრილებითიხ:მარკეტამოტლოვა:ბზარები„შუშისჭერზე“:ქალებივიშეგრადისქვეყნებისრეგიონულდა
ადგილობრივპოლიტიკაში.იხ.ბმულზე:http://visegradrevue.eu/cracksintheglassceilingwomeninregionaland
localv4politics/(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
3იხ.პიქტოგრამა,op.cit.
4მეტიინფორმაციისათვისიხ.:http://infoszab.budapest.hu:8080/akl/szsza/Default.aspx?i=12(ვებგვერდინანახია
2018წ.11თებერვალს)
5 იხ:VárnagyRéka, IlonszkiGabriella: “Üvegplafonok. Pártok lent és fent.” („შუშისჭერი“. პოლიტიკურიპარტიები
მაღლადადაბლა)In:PolitikatudományiSzemleXXI/4.გვ.7–25.,გვ.20–21.
6იხ:http://www.manorka.net/en/news/(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
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გამოკითხვა კონცენტრირებული იყო შემდეგი ოთხი ძირითადი საკითხის ირგვლივ: სიტუაციის
ანალიზი–მერებისმიდგომები;ქალთადასაქმებისკუთხითარსებულიხარვეზები;პრობლემებისგა
დაწყვეტისგზებისშეთავაზებადაადგილობრივთვითმმართველობათამარეგულირებელიდაგანვი
თარებისინსტრუმენტებისმიმოხილვადაშეფასება1.

პირველსაკითხთანდაკავშირებით,რომელიცშეეხებოდამერებისდამოკიდებულებებს,რესპონ
დენტთაუმეტესობა,თითქმის90%,მიიჩნევს,რომიდეალურშემთხვევაშიკარიერადაოჯახითანაბ
რადმნიშვნელოვანია. ანალოგიურად,რესპონდენტთა4/5მიიჩნევს,რომოჯახის ბიუჯეტისათვის
აბსოლუტურად, ანდიდწილად მნიშვნელოვანია ქალების მიერ მიღებული შემოსავალი. ამავდროუ
ლად, კითხვაზე, უნდა იმუშაოსთუ არაცოლმა ან პარტნიორმა,თუკი მამაკაცი ახერხებსოჯახის
წევრებისუზრუნველყოფას, მამაკაცირესპონდენტებისდიდმანაწილმამხარიდაუჭირა ასეთშემ
თხვევაშიქალისარასრულგანაკვეთზემუშაობას,ხოლოგამოკითხულთამეოთხედმაპასუხადაირჩია,
რომქალიუნდადარჩესსახლშიანდაკავდესადგილობრივსაზოგადოებრივორგანიზაციებშიმონა
წილეობით.რაცშეეხებაქალრესპონდენტებს,უმეტესობამმხარიდაუჭირამთლიანიდატვირთვით
მუშაობას,იგივერაოდენობამ,როგორცმამაკაცებისშემთხვევაში,არასრულგანაკვეთზემუშაობას,
ხოლოგაცილებითნაკლებმაკისახლშიგაჩერებას,ანადგილობრივსაზოგადოებრივორგანიზაციებ
შიმონაწილეობას2.მოცემულიშედეგები,ისევე,როგორცამმიმართულებითჩატარებულისხვაკვლე
ვები, ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ უნგრეთში კვლავაც ძლიერიატრადიციული შეხედულებები
გენდერულიროლებისშესახებ.

მესამეგამოკითხვაჩატარდა2016წ.დარესპონდენტებსეკითხებოდნენ,თუროგორშეაფასებდნენ
ისინიქალთამდგომარეობასმამაკაცთამდგომარეობასთანშედარებით.უმეტესობამიიჩნევდა,რომქა
ლებიუარესმდგომარეობაშიარიან–ზოგიამმდგომარეობასაფასებდაოდნავუარესად,ხოლოგამოკი
თხულთაოდნავნაკლებირაოდენობამიიჩნევდა,რომქალებიგაცილებითუარესმდგომარეობაშიარიან3.

რაცშეეხებაქალთადასაქმებისმხრივარსებულხარვეზებს,როგორცქალი,ასევემამაკაცირეს
პონდენტებისათვისყველაზედიდიპრობლემაიყომოქნილისამუშაოგარემოსარარსებობა.

რაცშეეხებაპრობლემებისსავარაუდოგადაწყვეტას,როგორცქალთა,ასევემამაკაცთაუმ
რავლესობამმხარიდაუჭირაქალთა„პოზიტიურიდისკრიმინაციის“იდეას.მამაკაცებიამიდეას
უფრო მეტად ემხრობოდნენ.რესპონდენტთადიდმა ნაწილმა აგრეთვე მხარიდაუჭირა გადაწყ
ვეტილებების მიმღებ არჩევითორგანოებშითანასწორი წარმომადგენლობის პრინციპს.თუმცა,
როცა საქმე  კონკრეტულზომებზე მიდგა, ამ სფეროში კვოტირების შემოღებას პირველი ორი
გამოკითხვის რესპონდენტთა უმრავლესობა არ დაეთანხმა. კვოტირების სამ შეთავაზებულ ვა
რიანტსშორის,ყველაზემაღალიმხარდაჭერაჰქონდაკვოტირებასკომიტეტებში,მასმოსდევდა
კანდიდატთა სიებში კვოტირება, ხოლო ყველაზე ნაკლები მხარდაჭერა ჰპოვა თანამშრომელთა
დაკომპლექტებისასკვოტირებისშემოღებამ4.მესამეგამოკითხვისასიყოკითხვაიმისშესახებ,თუ
რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ქალები მონაწილეობდნენ ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე
დადიდკომპანიებშიგადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. სამივე კითხვაზე პასუხისასრეს
პონდენტებმაქალისმონაწილეობასმაღალიმნიშვნელობამიანიჭეს; ქალირესპონდენტები აქაც

1იხ:ElőzetesÖsszegzésATÖOSZMANORKAPROJEKTkeretébenelvégzettesélyegyenlőségikutatáselsőkétHullámáról
(TÖOSZ პროექტ MANORKA–ს ფარგლებში თანასწორი შესაძლებლობების კვლევის პირველი ორი ტალღის
წინასწარირეზიუმე,რობერტკოვაჩი,ანიკოსუკოსდი,ბუდაპეშტი,2016წ.
აგრეთვეიხ.(კვლევისმესამეტალღა):AMANORKAprojekthatásánakértékelése–AMANORKAprojekthatásaanői
esélyegyenlőségreazönkormányzatiszektorban.(პროექტMANORKAშეფასება–პროექტისMANORKAეფექტიქალთა
თანასწორშესაძლებლობებზეადგილობრივთვითმმართველობაში. ავტორი:რობერტკოვაჩი.მომზადებულია
ადგილობრივისადამკვირვებლოოფისისმიერ,ბუდაპეშტი,2016წ.
ორივენაშრომიშევიდაKrauszVeronika andLüttmerdingnéBallaMónika eds:MANORKA„Önkormányzati kapacitás
építésnorvég–magyaregyüttműködéssel” címűprojekt–Anemekközötti esélyegyenlőségért–Anőkés férfiakhelyzetea
közéletbenésamagánéletbenMagyarországonésNorvégiában2013–2016.(MANORKAშესაძლებლობათაგაძლიერება
მუნიციპალიტეტებშინორვეგიულ–უნგრულითანამშრომლობისპროექტის–„ქალთადამამაკაცთათანასწორი
შესაძლებლობებისათვის–ქალთადამამაკაცთამდგომარეობასაზოგადოებრივდაპირადცხოვრებაშიუნგრეთსა
დანორვეგიაში“საშუალებით2013–2016).უნგრულენაზეიხ.ბმულზე:
http://www.manorka.net/uploads/images/Kiadv%C3%A1nyok/es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g.pdf
(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
2იხ:KrauszVeronikaandLüttmerdingnéBallaMónikaeds:MANORKA,op.cit.გვ.4852.
3იქვე.,გვ.6061.
4იქვე.,გვ.5254.
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უფრომეტმხარდაჭერასავლენდნენ.კითხვაზე,საჭიროათუარაკვოტირებაპოლიტიკურიპარ
ტიებისდაკანდიდატებისთვის,ქალებმაორივეკვოტასდიდიმნიშვნელობამიანიჭეს,ხოლომამა
კაცებმანეიტრალურიპოზიციადაიკავეს1.

პირველორგამოკითხვაში იყოკითხვებიქალთადამამაკაცთათანასწორიშესაძლებლობების ად
გილობრივიმარეგულირებელიმექანიზმისადასაშუალებებისშესახებ.აღმოჩნდა,რომრესპონდენტთა
უმეტესობასთანარმოქმედებსნორმები,რომლითაცმოახდენდნენძალადობისადაშევიწროებისფაქტე
ბისპრევენციასდამათზერეაგირებას.მართალია,უმეტესობასჰყავსმომხსენებელითანასწორობისსა
კითხებზე,თუმცამათ,გარდაგენდერულისაკითხებისა,თანასწორიმოპყრობისსხვაფორმებზეცუწევთ
მუშაობა.რესპონდენტთაუმეტესობამგანაცხადა,რომსამუშაოგანაწესისშედგენისასისინიითვალის
წინებდნენთანასწორიშესაძლებლობებისასპექტებს,თუმცამათგანმხოლოდმცირენაწილმააღნიშნა
მათთანმოქნილისამუშაოგარემოსარსებობისშესახებ.ბიუჯეტისშემუშავებისასდაადგილობრივიდა
გეგმვისასრესპონდენტთაუდიდესინაწილიარითვალისწინებსგენდერულსაკითხებს.2

თა ნას წო რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ად გი ლობ რი ვი პროგ რა მე ბი სა 
და  სხვა სტრა ტე გი ე ბის პრაქ ტი კუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბა – 
მი ღე ბუ ლი გაკ ვე თი ლე ბი

უნგრეთშიამჟამად3155მუნიციპალიტეტია(სოფლები,ქალაქებიდაა.შ.).ოფიციალურივებგვერ
დისმიხედვით,არსებობსთანასწორიშესაძლებლობების3162დამტკიცებულიპროგრამა(მათშორი
სააბუდაპეშტის23რაიონი)3,რაციმასნიშნავს,რომთითქმისყველაადგილობრივთვითმმართველო
ბასაქვსმოქმედიადგილობრივიგეგმა.

როგორცგამჭირვალობისადარესურსების/მაგალითების მისაწვდომობის, ასევე კვლევისადა
პოლიტიკისთვალსაზრისითსასარგებლოა,რომყველაადგილობრივიგეგმაგანთავსებულიაინტერ
ნეტ სივრცეში. მონაცემთა მოძიება შესაძლებელია მუნიციპალიტეტის დასახელების, მცხოვრებთა
რაოდენობისდა ადმინისტრაციულიერთეულებისმიხედვით.გარდა ამისა,ცალკეკომპიუტერული
პროგრამა ეხმარება ადგილობრივ თვითმმართველობას, მოამზადოს პროგრამები და გააღრმავოს
ურთიერთობებითანასწორიმოპყრობისმენტორებთან.

ადამიანურირესურსების სამინისტროსოფიციალურმა წარმომადგენელმა პუბლიკაციის სახით
წარმოადგინათანასწორიშესაძლებლობებისგეგმისთვისობრივიანალიზიდაშეფასება4.მასშიაღ
ნიშნული იყო, რომ არსებობს გეგმის შემუშავებისათვის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო ინ
სტრუქციებისსაჭიროება.საკანონმდებლოჩარჩოსხარვეზებსშორისაღინიშნა,რომარარსებობს
დებულებებიგანსახორციელებელიღონისძიებებისადაშეფასებისშესახებ,არარისუზრუნველყოფი
ლიგეგმისმიმდინარეობისმონიტორინგიდამისიაღრიცხვიანობა.რეკომენდებულიაგეგმააღიჭურ
ვოსინდიკატორებით,განისაზღვროსპასუხისმგებელიმხარეებიდაშესრულებისვადები.

ამ შეფასებისთანახმად,როგორცგამოცდილება აჩვენებს, ადგილობრივდაინტერესებულ მხა
რეებსურთიერთგანსხვავებულიდამოკიდებულება აქვთადგილობრივიგეგმისმიმართ,რაცუკავ
შირდებაადამიანურრესურსებსდათანასწორიშესაძლებლობებისპრინციპებისერთგულებას.ასევე
ნათელიიყო,რომმენტორებმასაგრძნობლადგაუმარტივესსაქმეადგილობრივითვითმმართველო
ბებისთანამშრომლებს.იყოშემთხვევები,როცამათგარეშევერმოხერხდებოდაგეგმისშემუშავება.
ამავდროულად,მენტორებმააღნიშნეს,რომსაჭიროაგეგმისგანხორციელებაზეზედამხედველობა,
გამოცდილებისურთიერთგაზიარება.

ამპროცესსშედეგადმოჰყვათანასწორიშესაძლებლობებისრამდენიმეასეულიფორუმისშექმნა
ადგილობრივდონეზე.არსებულიგამოცდილებით,ამგვარიფორუმებისყველაზედიდისარგებელი
მდგომარეობსიმაში,რომმოხერხდაადგილობრივიდაინტერესებულიმხარეებისერთმაგიდასთან
შეკრება,მათშორისამოცანებისურთიერთგაზიარებადაფუნქციებისგანაწილება.

1იქვე.,გვ.6970.
2იქვე.,გვ.54.
3იხ:https://hep.tkki.hu/Public/PublishedProgramSearch.aspx?searchtext(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
4იხ:SebestyénZsuzsa:„InventáriumaHelyiEsélyegyenlőségiProgramokról”(თანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივი
პროგრამებისრეესტრი).In:KrauszVeronikaandLüttmerdingnéBallaMónikaeds:MANORKA,op.cit.,გვ.8896.
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კითხვაზე,თურომელისამიზნეჯგუფიიყოყველაზეპრობლემატურითანასწორიშესაძლებლობების
ადგილობრივიგეგმისშემუშავების,მონაცემთამისაწვდომობისანსაჭიროღონისძიებებისიდენტიფი
ცირებისთვალსაზრისით, ექსპერტები ყოველთვის აღნიშნავდნენ ბოშებსდა ქალებს. პრობლემებს
შორისცალსახადაღინიშნაოჯახურძალადობაზემონაცემებისნაკლებობა.

მოცემულიანგარიშისმიზნებისთვისკითხვარებიდაეგზავნაადგილობრივთვითმმართველობებს
20,000–იანი ან მეტიმოსახლეობით. კითხვები შეეხებოდა ადგილობრივი ხელისუფლების ინიციატი
ვებს(კვლევები,პროექტები)გენდერულითანასწორობისდაგენდერულიმეინსტრიმინგისსფეროში,
მათ პოლიტიკასდა გეგმებს ამ მიმართულებით, აგრეთვე გენდერულითანასწორობის საკითხებზე
მომუშავეოფიციალურიპირისდაფორუმების/პლატფორმებისარსებობასდასხვ.84ადგილობრივი
თვითმმართველობიდან,რომელთაცდაეგზავნაკითხვარი,პასუხიგაგვცა35მა(42%),ასევეინფორ
მაციამოგვაწოდაორმასხვათვითმმართველობამაც,რომლებთანაცკითხვარიარგაგვიგზავნია.

ყველა ადგილობრივ თვითმმართველობას, რომლებმაც გვიპასუხეს კითხვარზე, გააჩნდა
თანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივიგეგმა,რომელთაუმეტესობა2017წელსაამიღებული.
პასუხებიდანაშკარაა,რომგენდერულთანასწორობასთანდაკავშირებითჩატარებულისამუშაოდა
აქტივობებიგანხორციელდადაახლაცხორციელდებაგეგმისფარგლებში.რაცშეეხებაკონკრეტუ
ლად,როგორცგანხორციელებულ,ასევედაგეგმილაქტივობებს,ყველაზეხშირადრესპონდენტებმა
აღნიშნესდასაქმებისადაოჯახურიურთიერთობისსაკითხები:ქალთადასაქმება,ბავშვთააღზრდის
შემდეგსამუშაოზერეინტეგრაცია,სამუშაოსადაოჯახურიცხოვრებისშეთავსება,ოჯახისათვისმე
გობრულიგარემოსშექმნა.უფრონაკლებადაღინიშნაქალთაჩართვადაწარმოჩენასაზოგადოებრივ
ცხოვრებაშიდაოჯახურძალადობასთანბრძოლა.გამოკითხულთაგანარცერთადგილობრივთვით
მმართველობაშიარარისდანიშნულიოფიციალურიპირი,რომელიცმხოლოდგენდერულითანასწო
რობისსაკითხებზეიმუშავებდა.თუმცა,ბევრმარესპონდენტმააღნიშნა,რომთვითმმართველობაში
არისმომხსენებელი,ანთანამშრომელითანასწორიშესაძლებლობებისსაკითხებზე,რომელიცპასუ
ხისმგებელიაგეგმისგანხორციელებაზე(აგრეთვეადგილობრივიხელისუფლებისთანასწორიშესაძ
ლებლობებისგეგმებზე). ანალოგიურად, ბევრმარესპონდენტმა აღნიშნათანასწორიშესაძლებლო
ბებისფორუმებისანსაბჭოებისარსებობა,რომლებიც,როგორცზემოთაღვნიშნეთ,ადგილობრივი
გეგმის შედეგად შეიქმნა. მხოლოდ სამ მუნიციპალიტეტში მოქმედებს გენდერული თანასწორობის
მომუშავეფორუმები,რომლებშიცმიმდინარეობსთანამშრომლობადააზრთაურთიერთგაცვლაად
გილობრივხელისუფლებას,ექსპერტებსადასამოქალაქოსაზოგადოებასშორისდაკიდევერთიად
გილობრივიხელისუფლებააპირებსამგვარიფორუმისშექმნას.


ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბის აქ ტი ვო ბე ბი 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სფე რო ში 

არარსებობსსახელმწიფორეგულაცია,რომელიცგაითვალისწინებდაადგილობრივ/რეგიონულად
მინისტრაციაშიგენდერულითანასწორობისერთეულისანპასუხისმგებელიპირისფუნქციონირებას.

უნდააღინიშნოს,რომქვეყანაშიმოქმედებსადგილობრივხელისუფალთაეროვნულიასოციაცია
(TÖOSZ),ადგილობრივმთავრობათაადვოკატირებისუმსხვილესიორგანიზაცია,რომელსაცგააჩნია
ქალიმერებისგანყოფილება.იგიეროვნულდონეზეინტერესთაგამომხატველისამართალსუბიექტუ
რობისარმქონეორგანოა.მისიფუნქციებიგულისხმობს:მხარიდაუჭიროსდახელიშეუწყოსქალ
თადამამაკაცთაშორისთანასწორშესაძლებლობებს;გააძლიეროსქალებისროლისაზოგადოებრივ
ცხოვრებაში;ებრძოლოსდისკრიმინაციასმოწყვლადიჯგუფებისმიმართ;მოამზადოსშენიშვნებიკა
ნონპროექტებზედასამართლებრივგადაწყვეტილებებზე;დაეხმაროსსაერთაშორისოურთიერთო
ბებშიმონაწილესუბიექტებსეროვნულდასაერთაშორისოდონეზეამსფეროშიმომუშავეორგანი
ზაციებთანკავშირისდამყარებაში;ხელიშეუწყოსადგილობრივიმმართველობისადასაჯაროადმი
ნისტრირებისგანვითარებასთანასწორიშესაძლებლობებისადასოციალურისამართლიანობისპრინ
ციპებისშესაბამისად.განყოფილებაშედგებაგენერალურიასამბლეისადამმართველისაბჭოსაგან.
გენერალური ასამბლეის შემადგენლობაში შედის ყველარეგისტრირებული წევრიდა მისი სხდომა
იმართებამინიმუმწელიწადშიერთხელ.წევრობანებაყოფლობითიაTÖOSZისწევრებისთვის.საბჭო
წარმოადგენსგადაწყვეტილებისმიმღებძირითადორგანოსასამბლეებსშორისპერიოდში.იგიცხრა
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წევრისაგანშედგება:განყოფილებისპრეზიდენტი,გენერალურიასამბლეისმიერარჩეულიშვიდირე
გიონალურიწევრიდაTÖOSZგენერალურიმდივანი,რომელიცარისწევრიexofficio.

ამანგარიშისმომზადებისასაღმოჩნდა,რომ2010წლისშემდეგადგილობრივთვითმმართველო
ბაშიგენდერულითანასწორობისთემატიკაზეგანხორციელდაერთიპროექტი.ესიყოზემოთუკვე
ნახსენებიMANORKAპროექტი.

პროექტისერთერთიმთავარიმიზანიიყოსაზოგადოებაშიქალთაროლისგაძლიერებადაშრო
მისადაპირადიცხოვრებისბალანსისგაუმჯობესება.განსახორციელებელსამუშაოთაკომპლექსის
დამუშაჯგუფისამოცანებიმდგომარეობდაშემდეგში:თანასწორიმოპყრობისდამკვიდრება,მიუხე
დავადგენდერულინიშნისა,საზოგადოებისმიდგომებისშეცვლითდაპოლიტიკურცხოვრებაშისაზო
გადოებისათვისმაგალითისმიმცემიქმედებითქალებისადამამაკაცებისათვისთანასწორიშესაძლებ
ლობებისშექმნა;ქალებსადამამაკაცებსშორისთანამშრომლობისგაძლიერება;პოლიტიკურცხოვ
რებაშიქალებისჩართულობისხელშეწყობა.ამსამუშაოთაკომპლექსისფარგლებშიგანხორციელდა
მრავალიაქტივობა.

პროექტისფარგლებშიშეიქმნათანასწორშესაძლებლობებათასამუშაოჯგუფი,რომელიცშედ
გებოდაარჩეულიწევრებისაგან(ადგილობრივიხელისუფლებიდან).თავდაპირველადდაგეგმილი40
წევრისნაცვლად,მისშემადგენლობაში61ადამიანიიყო.

პროექტისფარგლებშიგენდერულითანასწორობისადასაზოგადოებრივცხოვრებაშიქალთამო
ნაწილეობისთემატიკაზემერებსშორისჩატარდაეროვნულიმასშტაბისსამიგამოკითხვა.ზემოთუკ
ვეწარმოგიდგინეთამგამოკითხვათაძირითადიშედეგები.

პროექტისერთერთიმნიშვნელოვანიკომპონენტიიყოგენდერულითანასწორობისმიმართულე
ბითსანიმუშო პრაქტიკის მაგალითების იდენტიფიცირება, შერჩევადარეკლამირება. მოხდა საპი
ლოტე პროგრამისორგანიზება,რათა გამოვლენილიყო შრომისადა პირადიცხოვრების ბალანსის
დაცვისმხრივნორვეგიის5სანიმუშომაგალითი.შერჩეულიქნა55წარმომადგენელიუნგრულიდა
ნორვეგიულიმხარეებიდან,რომლებიცპილოტირებისპროცესშიმუშაობდნენწყვილებშიდაშეხვედ
რებზეერთმანეთსუზიარებდნენგამოცდილებას1.საპილოტეპროგრამადაიწყოუნგრეთშისამდღი
ანივორკშოპით.უნგრელიმონაწილეებიგაეცნენნორვეგიისსაუკეთესოპრაქტიკისნიმუშებს.შემ
დგომ,ამმაგალითებისსაფუძველზე,ნორვეგიელიკოლეგებისდახმარებით,მათშეიმუშავესექსპერი
მენტულიაქტივობებიდასამოდელოპროექტები.მიღებულიგამოცდილებაგაუზიარესადგილობრივ
დაინტერესებულმხარეებსადგილებზეგამართულვორკშოპებზე,სადაცნორვეგიელმაკოლეგებმაც
გააკეთესპრეზენტაციები.ასევემოხდანორვეგიაშისასწავლოვიზიტისორგანიზება,რომელშიცმო
ნაწილეობდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობების ხელმძღვანელები, ადამიანური რესურსების
სამინისტროსწარმომადგენლებიდაექსპერტები.ვორკშოპზემხარეებმაერთმანეთსშეადარესორი
ქვეყნისგენდერულიპოლიტიკა,ადგილობრივირეგულაციებიდააქტივობებიამმიმართულებით.

გამოიცადაუნგრულადითარგმნაპუბლიკაცია:„ესპანეთისდანორვეგიისადგილობრივითვით
მმართველობების საუკეთესო პრაქტიკის გზამკვლევი სამუშაოსადა პირადიცხოვრების ბალანსის
ხელშეწყობისკუთხით“.

პროექტისფარგლებშიდაგროვილიგამოცდილებისშეჯამებამოხდასაბოლოოკონფერენციაზე
დაცალკეპუბლიკაციაში2.პროექტისსაფუძველზეგამოტანილდასკვნებსშორისერთერთიაურთი
ერთშეთანხმებულიინიციატივების,ადგილობრივიდაცენტრალურიმთავრობისრეგულაციებისდა
ერთობლივისაქმიანობისაუცილებლობა,რასაცშეუძლიაშეცვალოსპოლიტიკურცხოვრებაშიქალ
თაჩართულობისამჟამინდელიმაჩვენებელი,ხელიშეუწყოსსამუშაოსადაპირადიცხოვრებისდაბა
ლანსებასდაგენდერულითანასწორობისმხრივვითარებისგაუმჯობესებას.რაცშეეხებაMANORKA
პროექტისშემდგომრეაგირებას,როგორცპროექტისერთ–ერთმაინიციატორმაTÖOSZმააღნიშნა,
ქალიმერებისგანყოფილებისსაშუალებითშესაძლებელიასანიმუშოპრაქტიკისმაგალითებისგან
ხილვა,ახალიპროექტებისინიცირება,საპილოტეაქტივობებისდაწყებადასაერთაშორისოდაეროვ
ნულიგამოცდილებისმაგალითებისრეკლამირება3.

1თანამშრომლობაშიმონაწილეობდნენშემდეგიმუნიციპალიტეტები:ჰიდეგკუტი(უნგრეთიდან)თანამშრომლობდა
ფოსნესთან,აბასარიჰოილანდეტთან,ეტიეკივერდალთან,სენტენდრესატნგესთანდაბუკისტაინკიერთან.
2იხ.KrauszVeronikaandLüttmerdingnéBallaMónikaeds:MANORKA,op.cit.
3დეტალებისათვისიხ.დრ.ზონგორგაბორი,პროექტMANORKAშეჯამება.იხ.ბმულზე:http://www.manorka.
net/uploads/images/Kiadv%C3%A1nyok/MANORKA%C3%B6sszegz%C3%A9s_english_boritoval_opti.pdf
(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
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პროექტისაპლიკანტმაპროექტისმიღწევებსშორისაღნიშნაპროფესიონალთაქსელისდაარსება,
რომლისმეშვეობითაცწევრებსშეუძლიათერთობლივიმუშაობამომავალიაქტივობებისადაპროექ
ტებისირგვლივ1.ჩატარებულმაკვლევამმეტადსასარგებლოინფორმაციამოგვაწოდაადგილობრივ
დონეზეარსებულივითარებისშესახებ.ამავდროულად,სამწუხაროდ,პროექტშიპარტნიორებისსა
ხითჩართულნიარყოფილანუნგრეთისქალთაუფლებადამცველიარასამთავრობოორგანიზაციე
ბი.შესაბამისად,საჯაროდხელმისაწვდომდოკუმენტებშიამღონისძიებაზეგამომსვლელთაშორის
მოხსენიებულიაქალთაორგანიზაციებისწარმომადგენელიმხოლოდერთიკომპანია.პროექტსკარ
გიპოტენციალიგააჩნდაიმისათვის,რომყოვლისმომცველკონტექსტშიყურადღებაგაემახვილებინა
ადგილობრივთვითმმართველობაშიგენდერულითანასწორობისსაკითხზე,თუმცაფოკუსირებამხო
ლოდერთთემატიკაზე,სამუშაოსადაოჯახურიცხოვრებისშეთავსებისსაკითხზემოხდა.გარდაამი
სა,ნორვეგიულიპროექტებისადაპტირებისასშერჩეულპროექტებშიორისაგანმანათლებლოპრო
ექტიცმოხვდა,რომლებიცექსკლუზიურადგენდერულთანასწორებაზეარიყვნენფოკუსირებულნი.
ამავდროულად,პროექტისერთერთიმონაწილისსაქმიანობაშიშესაძლებელიადავინახოთსაკმაოდ
მრავალმხრივიმიდგომა:ქალაქმასენტენდრემშეიმუშავაგეგმა,განევითარებინამათიადრინდელი
პროექტისახელწოდებით„სენტენდრე–ქალებისსაჭიროებებზემორგებულიქალაქი“.ოჯახისათვის
ადაპტირებულიადგილებისადასერვისებისგანვითარებისაქტივობებთანერთადმასშიმოხსენიებუ
ლიიყოსხვაისეთიღონისძიებებიც,როგორიცააამაგ.ქალიმხატვრებისძეგლისაღმართვაანჯან
მრთელობისსკრინინგ–პროგრამები.

ჯერჯერობითარმოგვეპოვებაინფორმაცია,თუროგორგანხორციელდასაპილოტეაქტივობე
ბიმოწინავეპრაქტიკისსანიმუშომაგალითებისადაპტაციისმხრივდარაშედეგებიიქნამიღებული.

სამწუხაროდ, პროექტის დოკუმენტაციაში არ არის ინფორმაცია იმის შესახებ, მოხდა თუ არა
პროექტის სხვა კომპონენტებში (მაგ. ადგილობრივ მთავრობათა ასოციაციების შესაძლებლობების
განვითარებაანსიღარიბესთანბრძოლა)გენდერულიმეინსტრიმინგისგამოყენება.

პროექტისმიზნებიდანგამომდინარე,მივმართეთადგილობრივითვითმმართველობებისრვაასო
ციაციასგენდერულითანასწორობისმიმართულებითმათიჩართულობისადააქტივობებისშესახებ
ინფორმაციის მოსაპოვებლად2. მათგანოთხმა მოგვაწოდა ინფორმაცია3. მათი პასუხებიდან ირკვე
ვა,რომგენდერულითანასწორობისსაკითხებიარხვდებამათპრიორიტეტებშიდადღისწესრიგში.
მათარუხელმძღვანელიათდამონაწილეობაარმიუღიათაღნიშნულთემატიკაზეგანხორციელებულ
პროექტშიანკვლევაშიდაორგანიზაციებშიარარსებობსგენდერულსაკითხებზეპასუხისმგებელი
საშტატოერთეული.კითხვაზე,ამსფეროშიარსებულიმოწინავეპრაქტიკისსანიმუშომაგალითების
შესახებ, ერთერთმა მიუთითა ამ მიმართულებითTÖOSZ–ისშესაბამის აქტივობებზე. გარდა ამისა
MÖSZ–მააღნიშნა,რომმათმიერორგანიზებულღონისძიებაში,უნგრეთისმერებისმსოფლიოსამიტ
ში,ცალკესექციადაეთმოპოლიტიკაშიქალებისმონაწილეობას.

ბუ და პეშ ტი და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა – 
პო ლი ტი კუ რი ჩარ ჩო

ბუდაპეშტი,როგორცქვეყნისდედაქალაქი,რომელშიცქვეყნისმოსახლეობისერთმეხუთედამდე
ცხოვრობს,ადგილობრივთვითმმართველობაშისპეციფიკურისტატუსითსარგებლობს.ბუდაპეშტის
მუნიციპალიტეტი პასუხისმგებელია იმ ამოცანების შესრულებაზე, რომელთა მასშტაბიც მოიცავს
მთელბუდაპეშტსანერთზემეტრაიონს,დაასევეიმამოცანებზე,რაცუკავშირდებადედაქალაქის
განსაკუთრებულროლს4.

1იხ.KrauszVeronikaandLüttmerdingnéBallaMónikaeds:MANORKA,op.cit.
2ადგილობრივხელისუფალთაეროვნულიასოციაცია(TÖOSZ),ოლქებისადგილობრივმთავრობათაეროვნული
ასოციაცია (MÖOSZ), საოლქო მნიშვნელობის ქალაქების ასოციაცია (MJVSZ), ბუდაპეშტის ადგილობრივ
მთავრობათა ასოციაცია (BÖSZ), თემების და მცირე მუნიციპალიტეტების ეროვნული ასოციაცია (KÖSZ),
უნგრეთისადგილობრივმთავრობათაასოციაცია(MÖSZ),მცირექალაქებისეროვნულიასოციაცია(KÖOÉSZ),და
უნგრეთისსოფლებისასოციაცია(MFSZ)
3ინფორმაციამოგვაწოდა:MÖOSZ,MÖSZ,KÖSZდაMFSZ.
4  ბუდაპეშტის23ვერაიონს აქვსთანასწორიშესაძლებლობების მიმართულებითპოლიტიკისთავისი ჩარჩო,
თუმცანაშრომისშეზღუდულობისგამოგანვიხილავთმხოლოდბუდაპეშტისმუნიციპალიტეტისპოლიტიკას.
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როგორც2007წელს(ევროკავშირშიგაწევრიანებიდანსამიწლისშემდეგ)ბუდაპეშტისგენდერუ
ლიპოლიტიკისანალიზმააჩვენა,არარსებობსრაიმესტრატეგიულიდოკუმენტი,რომელიცხელსშე
უწყობდაგენდერულითანასწორობისანგენდერულიმეინსტრიმინგისდამკვიდრებას1.მეტიც,სხვა
დასხვასფეროშისტრატეგიულიდოკუმენტები(მაგ.ურბანულიგანვითარების,დანაშაულისპრევენ
ციის,განათლების)არარისგენდერულადორიენტირებული:მათშიმოცემულიარარისსიტუაციის
გენდერულიანალიზი(არმოიპოვებაგენდერულადსეგრეგირებულიმონაცემებიცკი)დაგენდერუ
ლადსენსიტიურიდაგეგმვადაამოცანებისგანსაზღვრა.

მნიშვნელოვანიცვლილებამოხდა2010წ.,როცაბუდაპეშტისმუნიციპალიტეტისათვისდამტკიც
დათანასწორიშესაძლებლობებისპროგრამასახელწოდებით„ბუდაპეშტი–უფრომეტი,ვიდრემხო
ლოდ შესაძლებლობა“2. დოკუმენტი ძალაში შევიდა 2016 წელს. სამიზნეჯგუფში გაჩნდა ქალებიც,
თუმცასაკმაოდფართოჯგუფში„ქალები,მამაკაცებიდაოჯახები“.ამავდროულად,განვითარების
გარკვეულიდირექტივებიდაღონისძიებებიკონკრეტულადქალებზეაგამიზნული,მაგ.:ქალებისმო
თხოვნებისშესაბამისადკონკრეტულისერვისებისუზრუნველყოფისმონიტორინგიდაამმოთხოვნე
ბისდაკმაყოფილება,ქალებისადამათიმიღწევებისხილვადობისგაზრდასაზოგადოებრივადგილებ
სადადაწესებულებებში.გარდაამისა,გათვალისწინებულიაგარკვეულიღონისძიებები,რომლებიც
მიმართულია საოჯახო პასუხისმგებლობების განაწილების, სამუშაოსა და ოჯახის შეთავსებისა და
ბავშვებიანიოჯახებისათვისსერვისებისადაშესაძლებლობათაშექმნისაკენ.

დადებითიფაქტორიადოკუმენტში იმის ხაზგასმა,რომდედაქალაქმა განსაკუთრებული ყურა
დღებაუნდადაუთმოსიმას,რომგენდერულიმეინსტრიმინგისაფუძვლიანადდამკვიდრდესდაიკვე
თებოდესდედაქალაქისკანონწარმოებასადასაქმიანობაში.აღნიშნულიპროგრამამოხვდაარადის
კრიმინაციულიდათანასწორიმოპყრობისსაუკეთესოპრაქტიკისევროკომისიისკომპენდიუმში.

ამჟამად ამ მიმართულებით პოლიტიკის განმსაზღვრელდოკუმენტს წარმოადგენს „დედაქალაქ
ბუდაპეშტისთანასწორიშესაძლებლობების ადგილობრივი პროგრამა“ (20172022)“ 3.დოკუმენტში
აღნიშნულია,რომპროგრამააგებულიაევროკავშირისშესაბამისდირექტივებზედაეროვნულკანონ
მდებლობაზე.მასშიუნდააისახოსგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესშითანასწორიშესაძლებლო
ბებისუზრუნველყოფისჰორიზონტალურიპრინციპისაღსრულება,აგრეთვეევროკავშირისშემოთა
ვაზებულითანასწორიშესაძლებლობებისსახელმძღვანელოინსტრუქციებშიმოცემულიკრიტერიუ
მებიდადებულებები.

ქალებიპროგრამისათსამიზნეჯგუფსშორისერთ–ერთიადა,რაცმეტადმნიშვნელოვანია,ცალ
კესამიზნეჯგუფადარისგამოყოფილი.დამატებით,გამოყოფილიაცალკეჯგუფიიმპირებისა,ვინც
ბავშვებსზრდის.პროგრამაშიმოცემულიასიტუაციურიანალიზიქალებთანმიმართებით,რომელიც
ეხებასხვადასხვასექტორს.გარდაამისა,სხვასამიზნეჯგუფებისსიტუაციურიანალიზისშემთხვევა
შიცგამოყენებულიაგენდერულადსეგრეგირებულიმონაცემები.დოკუმენტისსტრატეგიულინაწილი
განსაზღვრავს საჭირო ჩარევების მიმართულებებს. იგი ეყრდნობა კომპლექსური მიდგომის პრინ
ციპებს,თუმცაუფროფართომასშტაბით,როგორც„თანასწორიშესაძლებლობებისკომპლექსური
მიდგომის“პრინციპებს,ხოლოგენდერულიმეინსტრიმინგიმასშინახსენებიარარის.პროგრამაში
ჩამოყალიბებულიაროგორცზოგადიღონისძიებები,რომლებიცყველასამიზნეჯგუფზევრცელდე
ბა,ასევეკონკრეტულისამიზნეჯგუფისათვისგანსაზღვრულიღონისძიებანი.კონკრეტულადქალთა
ჯგუფისათვისგამიზნულიღონისძიებებია:კამპანიებისწარმართვა,რომელთამიზანიასაოჯახოპა
სუხისმგებლობებისგანაწილება;კამპანიებისწარმოებადადამსაქმებელთადაინტერესება,რათაშემ
ცირდესშრომისანაზღაურებაშიგენდერულისხვაობებიდაგაუმჯობესდესქალებისდასაქმებისადა
დაწინაურებისშესაძლებლობები;ქალთაჩვევებისადამოთხოვნებისგათვალისწინებადაწესებულე
ბებისადასაზოგადოებრივიადგილებისდიზაინში;უზრუნველყოფაიმისა,რომქალთაწარმომადგენ
ლობაურბანულიდაგეგმარების,განვითარებისდაოპერირებისშესახებგადაწყვეტილებებისმიღე

1  იხ: ენიკო პაპი, ფანი ბორბირო: „გენდერულითანასწორობა და გენდერული მეინსტრიმინგი ბუდაპეშტში:
სამართლებრივიდაპოლიტიკურისაკითხებიორმილიონიანთვითმმართველობაში–სიტუაციურიანალიზიდა
რეკომენდაციები“,ბუდაპეშტი,2007წ.
2პროგრამამიღებულიქნაგენერალურიასამბლეისგადაწყვეტილებით№1558/2010.(VIII.26.).უნგრულენაზე
პროგრამაიხ.ბმულზე:
http://www.pestesely.hu/doc/BELIV_strategia_es_celok_vegleges.pdf(ვებგვერდინანახია2018წ.11თებერვალს)
3უნგრულენაზეპროგრამაიხ.ბმულზე:http://www.pestesely.hu/doc/FHEP_2017_22.pdf(ვებგვერდინანახია
2018წ.11თებერვალს)



32 გენდერული მეინსტრიმინგი ადგილობრივ თვითმმართველობაში

ბისპროცესშიშეესაბამებოდესმოსახლეობაშიმათპროცენტულრაოდენობას.კიდევუფრომნიშვნე
ლოვანია,რომსამოქმედოგეგმისგანხორციელებისშესახებარსებულიდოკუმენტიითვალისწინებს
უახლოესწლებშიგენდერულითანასწორობისსამუშაოჯგუფისშექმნასდასაქმიანობას.

რაცშეეხებადედაქალაქისთანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივპროგრამას,მასშიგანსა
კუთრებითუნდააღინიშნოსბუდაპეშტისმუნიციპალიტეტისმიერ1996წელსდაარსებულიორგანი
ზაციისBudapestEsélyNonprofitLtd.როლი.მისიმუშაობისორიძირითადიმიმართულებაადასაქმების
ხელშეწყობადა სოციალური ჩართულობისგანვითარება.ორგანიზაცია მონაწილეობს სოციალური
ჩართულობისადადასაქმებისხელშეწყობისქსელისშექმნასადაფუნქციონირებაშიდაშესაბამისი
სტრატეგიებისადა სამოქმედოგეგმების შემუშავებაში. იგი წარმოადგენსდედაქალაქს სხვადასხვა
ადგილობრივ და ევროპულ პროექტში1, აქვეყნებს მასალებს თანასწორი შესაძლებლობების შესა
ხებ,შეიმუშავებსდააწყობსტრენინგებსამსფეროში2.აღსანიშნავია,რომკომპანიაკოორდინირებას
უწევსდედაქალაქბუდაპეშტისთანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივიპროგრამისშემუშავე
ბასადაგანხორციელებას.2016წ.მიმდინარეპროგრამისშემუშავებისასმათორგანიზებაგაუკეთეს
ორეტაპიანფართოსაზოგადოებრივკონსულტაციებს.გარდაონლაინკონსულტაციებისა,მოაწყვეს
შვიდისაკონსულტაციოდღე,რომელთაგანხუთისამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებსდაეთ
მო.პროცესშიმონაწილეობაშესთავაზესქალთაუფლებადამცველორგანიზაციებსაც.

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბი სათ ვის – შემ თხვე ვე ბის ანა ლი ზი

ბუდაპეშტშიბოლოათწლეულისგანმავლობაშისამოქალაქოსაზოგადოებისმონაწილეობითმრა
ვალიაქციაგაიმართაქალთაუფლებებსადაგენდერულითანასწორობისსაკითხებზე.ამთემასთან
დაკავშირებულერთერთსტატიაშიწარმოდგენილიდაგაანალიზებულიასამიასეთიშემთხვევა3.ქვე
მოთმოცემულიამათიდადამატებითკიდევერთიშემთხვევისმოკლემიმოხილვადაამშემთხვევე
ბიდანგამომდინარედასკვნები.

რუდასაბანოებისშემთხვევა
ბუდაპეშტისთურქულიაბანოები,რომელსაცრუდასაბანოებიეწოდება,2000იანიწლებისდასა

წყისშიგანაახლეს.მათიგახსნისშემდეგდაწესდადღეებიმხოლოდმამაკაცებისათვისორშაბათიდან
შაბათამდე. ქალებსაცდამამაკაცებსაც  შეეძლოთპარასკევსდაშაბათსღამითდაკვირასმთელი
დღისგანმავლობაშიბანაობა.

ამგვარმარეგულაციამსაზოგადოების აღშფოთებაგამოიწვია. ამწესისწინააღმდეგმოქალაქე
ებმა შეადგინესონლაინ პეტიციადა საჩივრით მიმართეს სხვადასხვაორგანოს:თანასწორი მოპყ
რობისსამმართველოს,ფუნდამენტურიუფლებებისკომისარს,ბუდაპეშტისაბანოებისკომპანიასდა
ბუდაპეშტისმერს(ესუკანსაკნელიმნიშვნელოვანიიყოიმდენად,რამდენადაცდედაქალაქიარისბუ
დაპეშტისაბანოებისკომპანიისმფლობელი).ისინიამტკიცებდნენ,რომესწესიდისკრიმინაციულია
ქალებისმიმართდაიგიშეიცავსთანასწორიმოპყრობისშესახებკანონისდარღვევისნიშნებს.შემ
თხვევასაკმაოდრეზონანსულიგახდადამიიპყროსაზოგადოებისადამედიისყურადღება.ბუდაპეშ
ტისმერმაგადაწყვიტაშეეცვალაესწესიდადაეწესებინაორიდღე,როცამხოლოდქალებსშეეძლოთ
შესვლა.

მიუხედავადიმისა,რომშესაბამისიდისკუსიებისდროსკომპანიასსხვადასხვაამოცანისშესრუ
ლებადაეკისრა,მაგალითად,გამოკითხვისჩატარებაქალებისმიერაბანოთისარგებლობისშესახებ,
სამიზნეჯგუფშიახალიშესაძლებლობებისხელშეწყობა,მანვერშეძლომათიშესრულება.სატესტო

1 თანასწორი შესაძლებლობებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ადრე მნიშვნელოვან როლს
თამაშობდაბუდაპეშტისსოციალურირესურსებისცენტრი.ისჩართულიიყოშესაბამისპროფესიულაქტივობებში
(კონსულტაციები,პოლიტიკისფორმირებისპროცესი)დაპოლიტიკისსხვადასხვასფეროშიხელმძღვანელობდა
ანმონაწილეობდასხვადასხვაევროპულპროექტში.
2მეტიინფორმციისათვისიხ.ბმული:http://www.pestesely.hu/?pageid=menueng(ვებგვერდინანახია2018წ.11
თებერვალს)
3 იხ: ფანი ბორბირო: სამოქალაქო ინიციატივები – საეჭვო შედეგები ურბანული პოლიტიკის ფორმირებისას.
სამოქალაქოჩართულობისშემთხვევებიგენდერულითანასწორობისპოლიტიკისფორმირებისასბუდაპეშტში
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პერიოდისბოლოსშეთანხმდნენ,რომკვირაშიიქნებოდაერთიდღემხოლოდქალებისათვისდაშა
ბათ–კვირასკიდაშვებულიიქნებოდაროგორცქალების,ასევემამაკაცებისშესვლა.

სამგზავრობარათიმცირეწლოვანიბავშვებისმშობლებისათვის
მცირეწლოვანბავშვთამშობლებისათვისსამგზავრობარათებზეფასდაკლებებისშემოღებისსა

კითხი2007წელსდააყენაპოლიტიკოსმაქრისტიან–დემოკრატიულიპარტიიდან,რომელიცბუდაპეშ
ტისგენერალურასამბლეაშიოპოზიციასწარმოადგენდა.მანმხარდაჭერისათვისმიმართაერთ–ერთ
არასამთავრობოორგანიზაციას,რომელიცადრემცირეწლოვანბავშვთამშობლებისმობილობისსა
კითხებზემუშაობდა.მანშესაბამისიწინადადებარამდენჯერმეწარუდგინაბუდაპეშტისასამბლეას,
თუმცაესწინადადებებიყოველთვისჩავარდა.2007წელსმანახალიწინადადებაწარუდგინაასამბლე
ის კომიტეტს,რომელიც პასუხისმგებელი იყოთანასწორი შესაძლებლობების საკითხებზე. ინიცია
ტივისგანსახილველადმოეწყოშეხვედრა,რომელშიცაქტიურმონაწილეობასიღებდნენარასამთავ
რობოორგანიზაციებიდაცალკეულიპირები.მმართველიპარტიისწარმომადგენლებმამხარდაჭერა
გამოუცხადესამწინადადებას,თუმცაკიმოგვიანებითმხარდაჭერაუკანგაიწვიეს.2008წლისმარტში
გამართულკენჭისყრაზეესწინადადებაკვლავვერგავიდა.ამჩავარდნისშემდეგმშობლებმადაიწყეს
დემონსტრაციებისორგანიზებადასაბოლოოდ,ერთიკვირისშემდეგ,მიაღწიესიმას,რომმათიწინა
დადებამიღებულიქნა.მოგვიანებით,შეღავათითმოსარგებლეთაწრეგაფართოვდადასხვაქალაქებ
შიცშემოიღესფასდაკლებულისამგზავრობარათი.ამშემთხვევაშიარასამთავრობოორგანიზაციებ
მამნიშვნელოვანიროლიშეასრულეს,როგორცმობილიზაციისადასაზოგადოებისდაინტერესების
დემონსტრირებისკუთხით,ასევეიმითაც,რომსამგზავრობარათსშეუცვალესსახელიდა„დედის
ბარათის“ნაცვლადუწოდეს„ბარათიმცირეწლოვანბავშვთამშობლისათვის“.

მეტროსადაპტირება:მოძრაობა„კრიტიკულიდედები“;მეტროყველასათვის
საზოგადოებრივი ადგილების საბავშვო ეტლებისათვის არაადაპტირებულობის საკითხი დაისვა

2007 წელს ჩატარებულ დემონსტრაციაზე, რომელსაც ეწოდა Babakocsisokk (საბავშო ეტლების შო
კი).ამდღიდანდაარსდა„კრიტიკულიდედების“მოძრაობა.მისიშექმნაორგანიზატორებსშთააგონა
ველოსიპედისტებისმოძრაობამ„კრიტიკულიმასა“,რომელიცყოველწლიურადმართავდადიდდე
მონსტრაციას. „კრიტიკულიდედები“ მიზნადისახავდნენ, საზოგადოების ყურადღებაგაემახვილე
ბინათსაზოგადოებრივიტრანსპორტისდაგაჩერებებისარაადაპტირებულობაზე,რისთვისაცისინი
აწყობდნენდემონსტრაციებსწელიწადშიორჯერ.ასევეისინიუერთდებოდნენ„კრიტიკულიმასის“
მიერმოწყობილმსვლელობებს.გარდაამისა,მათშესაბამისიპეტიციაწარუდგინესგადაწყვეტილების
მიმღებორგანოებს.მათიაქციებისასარგებლოგამოდგასაზოგადოებრივიცნობიერებისამაღლების
თვალსაზრისით,თუმცავერმიაღწიესსასურველცვლილებას.

მართალია,ბოლოათწლეულისმანძილზეაღინიშნებაგარკვეულიგაუმჯობესებაამმხრივ,თუმცა
საზოგადოებრივი ადგილებისადატრანსპორტისადაპტირებულობისსაკითხიკვლავაცდგასდღის
წესრიგში,რაციწვევს ამსაკითხების ირგვლივსხვადასხვა მხარისთანამშრომლობას. მაგალითად,
უნგრეთისქალთალობისხვებთანერთადშეუერთდამოძრაობას„მეტროყველასათვის“,რომელიც
2015წელსწამოიწყობუდაპეშტისშეზღუდულიშესაძლებლობებისპირთაასოციაციამ.ისმოითხოვდა
ბუდაპეშტისმეტროსM3ხაზისდაგეგმილირეკონსტრუქციისშედეგადმისსრულადაპტირებას.მეტ
როსმთლიანიადაპტირებულობაჯერაცარაამიღწეული,ამიტომაცშეზღუდულიშესაძლებლობების
მქონეპირთაასოციაციებისეროვნულმაფედერაციამ2017წ.დეკემბერშიგასაჩივრებისპროცედურა
დაიწყოთანასწორიმოპყრობისსამმართველოში.

განხილულიმაგალითებისანალიზიმიუთითებსრამდენიმეფაქტორზე,რაცგანაპირობებსსამო
ქალაქოსაზოგადოებისდაარასამთავრობოორგანიზაციებისმხრიდანლობირებისადაადვოკატირე
ბისმიმართულებითგანხორციელებულისამუშაოსწარმატებულობასთუწარუმატებლობას.მეტად
მნიშვნელოვანიასამოქალაქოსაზოგადოებისაქტორებსშორისჩამოყალიბდესრეალურიპარტნიო
რულიურთიერთობებიდაშეიქმნასკოალიციებიმათიმონაწილეობით.რაცშეეხებაურთიერთობას
პოლიტიკის განმსაზღვრელწრეებთან, მათთანურთიერთობისფორმალური მექანიზმებისადა წე
სების ჩამოყალიბება ეხმარება სამოქალაქოსაზოგადოების აქტორებსთავიანთირეალურიროლის
განსაზღვრაში.ფართოკონტექსტისთვალსაზრისითმნიშვნელოვანიადაინტერესებულმხარეთადა
ფართოსაზოგადოებისსენსიტიზაციაგენდერულითანასწორობისსაკითხებისმიმართ,რაცდაინტე
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რესებულმხარეებშიაძლიერებსაქტიურიქმედებისსურვილს,ხოლოფართოსაზოგადოებისმხრი
დანზრდისმხარდაჭერას,რითიცუზრუნველყოფსამთემატიკისაქტუალობასგრძელვადიანპერ
სპექტივაში.

ძირითადირეკომენდაციები
 დამტკიცდესანსათანადოდგახორციელდესგენდერულითანასწორობისეროვნულისტრა

ტეგიადა/ანსამოქმედოგეგმა,რომელშიცგანსაზღვრულიიქნებაკონკრეტულიღონისძიებები,პა
სუხისმგებელიპირები,ვადები,საბიუჯეტოასიგნებები,აგრეთვეგანხორციელებისმონიტორინგისა
დაშეფასებისმექანიზმები;ეროვნულსტრატეგიაში/სამოქმედოგეგმაშიგანსაკუთრებულიყურა
დღებამიექცესგენდერულითანასწორობისადაქალთაუფლებებისხელშეწყობასადადამკვიდრებას
ადგილობრივ/რეგიონულკონტექსტში;
 დამტკიცდეს ან სათანადოდ გახორციელდეს გენდერული თანასწორობის სტრატეგია და/

ან სამოქმედო გეგმა ადგილობრივი/რეგიონული მასშტაბით,  რომელშიც განსაზღვრული იქნება
კონკრეტულიღონისძიებები,პასუხისმგებელიპირები,ვადები,საბიუჯეტოასიგნებები,აგრეთვეგან
ხორციელებისმონიტორინგისადაშეფასებისმექანიზმები;იგიუნდააიგოსდამჭიდროდდაუკავშირ
დესეროვნულიპოლიტიკისჩარჩოსდაამავდროულადუნდაპასუხობდესადგილობრივ/რეგიონულ
ვითარებას,პრობლემებსადასაჭიროებებს.უზრუნველყოფილიქნასიმპირებისსათანადოტრენინ
გი,რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ამ სტრატეგიების/სამოქმედოგეგმების შემუშავებაზე ან
მონაწილეობასიღებენამპროცესში;
 გენდერულითანასწორობისადაქალთაუფლებებისდასამკვიდრებლადპოლიტიკისადაშესა

ბამისიღონისძიებებისშემუშავებისადაგანხორციელებისასგამოყენებულიქნასყოვლისმომცველი
მიდგომადასათანადოყურადღებამიექცესყველაპრობლემას,სექტორსადაპოლიტიკისსფეროს
გენდერული სტერეოტიპებისაგან განთავისუფლების თვალსაზრისით, რაც უნდა განხორციელდეს
სერვისებზეთანაბარიწვდომისადაქალთაპოლიტიკურდასაზოგადოებრივცხოვრებაშიმონაწილე
ობისუზრუნველყოფით;
 მოხდესადგილობრივი/რეგიონულიპოლიტიკისდამტკიცებისადამისიფორმირებისპრო

ცესშიექსპერტების,მაგალითად,მენტორების,ჩართვისსტიმულირება;ამპროცესშიჩართულმხა
რეებსმიეცეთთავისუფალისივრცეგამოცდილებისგაცვლისადაგაზიარებისათვის;
 როდესაცქალთამიმართდისკრიმინაციაანქალთადამამაკაცთაშორისთანასწორიშესაძ

ლებლობების უზრუნველყოფა განიხილება უფრო ფართო, ზოგადად, თანასწორი მოპყრობისა და
შესაძლებლობებისკონტექსტში,სათანადოყურადღებაუნდამიექცესიმას,რომქალები,როგორც
სამიზნეჯგუფი, არდაიკარგოსამფართოკონტექსტშიდაგენდერულითანასწორობისპრინციპი,
გამოყენებულიქნასროგორცძირითადიფასეულობა,თავისიროლისადამნიშვნელობისგათვალის
წინებით;
 უზრუნველყოფილიქნასროგორცგენდერულითანასწორობისეროვნულიმექანიზმის,ასევე

სხვაინსტიტუციურიმექანიზმებისმყარიპოზიციადამისიმნიშვნელოვანიროლიგენდერულითანას
წორობისათვის;რეგიონულდაადგილობრივსაჯაროადმინისტრაციებშიდამთავრობებშიშეიქმნას
გენდერულითანასწორობისსაკითხებზეპასუხისმგებელიპირისთანამდებობებიდაამთანამდებო
ბებზემიღებულიქნასსათანადოდგადამზადებულიპერსონალი;
 სისტემატურად იქნას გამოყენებული გენდერული მეინსტრიმინგის სტრატეგია როგორც

ეროვნულ, ასევე ადგილობრივდონეზე; ყურადღებაუნდა მიექცეს მისორივეგანზომილებას,რო
გორცგენდერულშინაარსს,ასევეგენდერულწარმომადგენლობას;შემოღებულიქნასგენდერული
მეინსტრიმინგისისეთიმექანიზმებიდამეთოდები,როგორებიცააგენდერულიანალიზი,გენდერული
ბიუჯეტირებადაგენდერულიზეგავლენისანალიზი;
 ეროვნული,რეგიონულიდაადგილობრივიადმინისტრაციებისსაჯარომოხელეთათვისმოხ

დესტრენინგპროგრამებისორგანიზებაგენდერულითანასწორობისთემატიკაზე,რაცმოიცავსრო
გორცგენდერულითანასწორობისპოლიტიკისყველასფეროს,ასევეგენდერულიმეინსტრიმინგის
სტრატეგიისგამოყენებას;
 ადგილობრივ/რეგიონულდონეზეგაიმართოსგენდერულითანასწორობისადაქალთაუფ

ლებებისთემატიკაზესაზოგადოებრივიცნობიერებისამაღლებისკამპანიები;
 ეროვნულ,რეგიონულთუადგილობრივდონეებზესხვადასხვადაინტერესებულმხარეთაშო
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რისთანამშრომლობისადაგამოცდილებისგაზიარებისმიზნითშეიქმნასმექანიზმებიდაპლატფორ
მები/ფორუმებისაჯაროადმინისტრაციის,ქალთაუფლებადამცველიარასამთავრობოორგანიზა
ციების, ინდივიდუალურიექსპერტებისდასხვათამონაწილეობითდაყოველნაირადხელიშეეწყოს
მათფუნქციონირებას;
 განისაზღვროსქალთაუფლებადამცველიარასამთავრობოორგანიზაციებისდააკადემიური

ექსპერტებისმნიშვნელოვანიროლიდაადგილიროგორცგენდერულიპოლიტიკისფორმირებისყვე
ლაეტაპზე,ასევეშესაბამისიღონისძიებებისადააქტივობებისმომზადების,განხორციელების,მონი
ტორინგისადაშეფასებისპროცესში;
 მოხდესუზრუნველყოფა იმისა,რომ პროგრამები ანფონდები,რომლებიც იყენებენ ევრო

კავშირისფინანსურისქემებისრესურსებს,თანმიმდევრულადახორციელებდნენგენდერულითანას
წორობის პრინციპებსადაგენდერულიმეინსტრიმინგის სტრატეგიას; გამოვლინდესდაფინანსების
კონკრეტულიშესაძლებლობებიქალთამდგომარეობისადაქალთაუფლებებისგასაუმჯობესებლად
გენდერულისაკითხებისხვათემატურპროგრამებშიციქნასწარმოდგენილი;გარდაამისა,მოხდეს
უზრუნველყოფა იმისა,რომ გენდერული მეინსტრიმინგი მუდმივადთან გასდევდეს ამფინანსური
რესურსებისდაგეგმვის,განაწილებისადაგამოყენებისპროცესს.

და ნარ თი – ბიბ ლი ოგ რა ფია

კანონმდებლობა
ევროპისკავშირისხელშეკრულება

ხელშეკრულებაევროკავშირისფუნქციონირებისშესახებ

უნგრეთისძირითადიკანონი

2011წ.კანონიNCXIფუნდამენტურიუფლებებისკომისარისშესახებ

2011წ.კანონიNCLXXXIXუნგრეთისადგილობრივითვითმმართველობისშესახებ

2003წ.კანონიNCLXXXVთანასწორიმოპყრობისადათანასწორიშესაძლებლობებისხელშეწყობის
შესახებ

2001წ.კანონიNLXგაეროსქალთამიმართდისკრიმინაციისყველაფორმისაღმოფხვრისშესახებ
1979წ.18დეკემბერსნიუ–იორკშიმიღებულიკონვენციისფაკულტატურიოქმისგამოქვეყნებისშე
სახებ

1982წ.ბრძანებაN10გაეროსქალთამიმართდისკრიმინაციისყველაფორმისაღმოფხვრისშესახებ
1979წ.18დეკემბერსნიუ–იორკშიმიღებულიკონვენციისგამოქვეყნებისშესახებ.

ადამიანურირესურსებისსამინისტროსბრძანება№2/2012.(VI.5.),ადგილებზეთანასწორშესაძ
ლებლობათაპროგრამისშედგენისდეტალურიწესებისშესახებ

მთავრობისგადაწყვეტილებაN1004/2010(I.21.):ეროვნულისტრატეგიაგენდერულითანასწორო
ბისდასამკვიდრებლად–სახელმძღვანელოინსტრუქციებიდაამოცანები

მთავრობისგადაწყვეტილებაN1039/20120(II.22.)ადამიანისუფლებათასამუშაოჯგუფისშესახებ

მთავრობისდადგენილება№321/2011.(XII.27.)თანასწორიშესაძლებლობისპროგრამისმომზადე
ბისწესებისდათანასწორიშესაძლებლობებისმენტორებისშესახებ

დოკუმენტაცია
AMagyarNőiÉrdekérvényesítőSzövetségbírálataésjavaslataiazegyenlőbánásmódrólésazesélyegyenlőség
előmozdításárólszólótörvényjavaslathoz,2003.november27.(უნგრეთისქალთალობისმოსაზრებებიდა
შენიშვნებიკანონპროექტზე„თანასწორიმოპყრობისადათანასწორიშესაძლებლობებისმხარდაჭე
რისშესახებ“,27ნოემბერი,2003წ.უნგრულენაზეიხ.ბმულზე:

http://nokjoga.hu/sites/default/files/filefield/2003eselyegytvkritikajanoierdek.pdf

AMANORKAprojekthatásánakértékelése–AMANORKAprojekthatásaanőiesélyegyenlőségreaz
önkormányzatiszektorban.(პროექტMANORKAშეფასება–პროექტისMANORKAეფექტიქალთათანას
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წორშესაძლებლობებზეადგილობრივთვითმმართველობაში.ავტორი:რობერტკოვაჩი.მომზადებუ
ლიაადგილობრივისადამკვირვებლოოფისისმიერ,ბუდაპეშტი,2016წ.უნგრულენაზეიხ.ბმულზე:

http://www.manorka.net/uploads/images/Kiadv%C3%A1nyok/
es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g.pdf

გაეროსCEDAWკომიტეტისთვისწარდგენილიალტერნატიულიანგარიშიუნგრეთისმე–7დამე–8
გაერთიანებულიპერიოდულიანგარიშებისშეფასებასთანდაკავშირებით,უნგრეთისქალთალობი
დაევროპისბოშათაუფლებებისცენტრი,იანვარი,2013წ.იხ.ბმული:

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/HUN/INT_CEDAW_NGO_
HUN_13260_E.pdf

„ბუდაპეშტი–უფრომეტი,ვიდრემხოლოდშესაძლებლობა“.უნგრულენაზეიხ.ბმულზე:http://
www.pestesely.hu/doc/BELIV_strategia_es_celok_vegleges.pdf

„დედაქალაქბუდაპეშტისთანასწორიშესაძლებლობებისადგილობრივიპროგრამა“(2017–2022).უნ
გრულენაზეიხ.ბმულზე:

http://www.pestesely.hu/doc/FHEP_2017_22.pdf

ტამაშდომბოში,ანდრეაკრიშანი,მელინდასაბოდაიუდითვირტი(2008წ.):უნგრეთისკონტექსტის
კვლევა,პროექტიQUING,ვენა:ჰუმანიტარულმეცნიერებათაინსტიტუტი(IWM).იხ.ბმულზე:

http://www.quing.eu/files/results/cs_hungary.pdf

ElőzetesÖsszegzésATÖOSZMANORKAPROJEKTkeretébenelvégzettesélyegyenlőségikutatáselsőkét
Hullámáról(TÖOSZპროექტMANORKA–სფარგლებშითანასწორიშესაძლებლობებისკვლევისპირ
ველიორიტალღისწინასწარირეზიუმე),რობერტკოვაჩი,ანიკოსუკოსდი,ბუდაპეშტი,2016წ.უნ
გრულენაზეიხ.ბმულზე:

http://www.manorka.net/uploads/images/Kiadv%C3%A1nyok/
es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g.pdf

ენიკოპაპი,ფანიბორბირო:„გენდერულითანასწორობადაგენდერულიმეინსტრიმინგიბუდაპეშ
ტში:სამართლებრივიდაპოლიტიკურისაკითხებიორმილიონიანთვითმმართველობაში–სიტუაციუ
რიანალიზიდარეკომენდაციები“,ბუდაპეშტი,2007წ.

ენიკოპაპი:„გენდერულითანასწორობაუნგრეთში“.პუბლიკაციაში„გენდერულიპოლიტიკადაევ
როინტეგრაცია–ვიშეგრადისქვეყნებისგამოცდილებააღმოსავლეთპარტნიორობისქვეყნებისათ
ვის“,მეწარმექალთაფონდი,ქუთაისი,2016წ.გვ.272293.იხ.ბმული:

http://www.fwe.ge/pdf/gender_policies.pdf

ფანიბორბირო:სამოქალაქოინიციატივები–საეჭვოშედეგებიურბანულიპოლიტიკისფორმირები
სას.სამოქალაქოჩართულობისშემთხვევებიგენდერულითანასწორობისპოლიტიკისფორმირები
სასბუდაპეშტში

დრ.ზონგორგაბორი,პროექტMANORKAშეჯამება.იხ.ბმულზე:

http://www.manorka.net/uploads/images/Kiadv%C3%A1nyok/MANORKA%C3%B6sszegz%C3%A9s_
english_boritoval_opti.pdf

IlonszkiGabriella:“Jókormányzásésanemekegyenlősége–Magyarországihelyzetjelentés”(კარგიმმართვე
ლობადაგენდერულითანასწორობა–სიტუაციისანალიზიუნგრეთში)In:Anőtlenévekára–Anők
helyzeténekközpolitikaielemzése1989–2013.(საზღაურიიმწლებისათვის,როცახდებოდაქალების
უგულებელყოფა.ქალებთანმიმართებითპოლიტიკისსიტუაციურიანალიზი1989–2013.)MagyarNői
ÉrdekérvényesítőSzövetség(უნგრეთისქალთალობი),ბუდაპეშტი,2014.უნგრულენაზეიხ.ბმულზე:
http://noierdek.hu/2/wpcontent/uploads/2016/09/notlen.evek_.ara_.pdf

KrauszVeronikaandLüttmerdingnéBallaMónikaeds:MANORKA„Önkormányzatikapacitásépítésnorvég–
magyaregyüttműködéssel”címűprojekt–Anemekközöttiesélyegyenlőségért–Anőkésférfiakhelyzetea
közéletbenésamagánéletbenMagyarországonésNorvégiában2013–2016.(MANORKAშესაძლებლობათა
გაძლიერებამუნიციპალიტეტებშინორვეგიულ–უნგრულითანამშრომლობისპროექტის„ქალთადა
მამაკაცთათანასწორიშესაძლებლობებისათვის–ქალთადამამაკაცთამდგომარეობასაზოგადოებ
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რივდაპირადცხოვრებაშიუნგრეთსადანორვეგიაში“საშუალებით2013–2016)უნგრულენაზეიხ.
ბმულზე:

http://www.manorka.net/uploads/images/Kiadv%C3%A1nyok/
es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g.pdf

მარკეტამოტლოვა:ბზარები„შუშისჭერზე“:ქალებივიშეგრადისქვეყნებისრეგიონულდაადგი
ლობრივპოლიტიკაში.იხ.ბმულზე:

http://visegradrevue.eu/cracksintheglassceilingwomeninregionalandlocalv4politics/

MehringTóthSzilvia:“Képviselőkésképviselőnőkahelyipolitikaielitben”(მამაკაციდაქალიდეპუტატები
ადგილობრივპოლიტიკურელიტაში).InPolitikatudományiSzemle2017/3,გვ.81100.

კანონებსადაპრაქტიკაშიქალთადისკრიმინაციისსაკითხზემომუშავეჯგუფისანგარიშიუნგრეთ
შიმისიისშესახებ;გაერთიანებულიერებისადამიანისუფლებებისსაბჭოსოცდამეთხუთმეტესესია,
2017წ.623ივნისიA/HRC/35/29/Add.1.გვ.19.იხ.ბმულზე:

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/35/29/Add.1

SebestyénZsuzsa:„InventáriumaHelyiEsélyegyenlőségiProgramokról”(თანასწორიშესაძლებლობე
ბისადგილობრივიპროგრამებისრეესტრი).In:KrauszVeronikaandLüttmerdingnéBallaMónikaeds:
MANORKA„Önkormányzatikapacitásépítésnorvég–magyaregyüttműködéssel”címűprojekt–Anemek
közöttiesélyegyenlőségért–AnőkésférfiakhelyzeteaközéletbenésamagánéletbenMagyarországonés
Norvégiában2013–2016(MANORKAშესაძლებლობათაგაძლიერებამუნიციპალიტეტებშინორვეგი
ულ–უნგრულითანამშრომლობისპროექტის„ქალთადამამაკაცთათანასწორიშესაძლებლობები
სათვის–ქალთადამამაკაცთამდგომარეობასაზოგადოდაპირადცხოვრებაშიუნგრეთსადანორ
ვეგიაში“საშუალებით2013–2016).უნგრულენაზეიხ.ბმულზე:

http://www.manorka.net/uploads/images/Kiadv%C3%A1nyok/
es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g.pdf

სუზანბურიდაჰანეკევანეიკენი:„გენდერულითანასწორობისკანონი33ევროპულქვეყანაში–
როგორარისასახულიევროკავშირისნორმებიუნგრეთისკანონმდებლობაში2014წლისათვის?“
–ბეატანაკსა.ევროკომისია,გენდერულსაკითხებშისამართლებრივექსპერტთაევროპულიქსელი,
2015წ.იხ.ბმული:

http://ec.europa.eu/justice/genderequality/files/ge_law_33_european_countries_2015_en.pdfp.
109.

ქალთამიმართდისკრიმინაციისაღმოფხვრისგაეროსკომიტეტი:დასკვნითიდებულებებიუნგრე
თისმე–7დამე–8გაერთიანებულიპერიოდულიანგარიშებისშესახებ,დამტკიცებულიკომიტეტის
54ესესიაზე(2013წ.11თებერვალი–3მარტი)CEDAW/C/HUN/CO/78,2016წ.26მარტი,იხ.
ბმულზე:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fHU
N%2fCO%2f78&Lang=en

VárnagyRéka,IlonszkiGabriella:“Üvegplafonok.Pártoklentésfent.”(„შუშისჭერი“.პოლიტიკურიპარტი
ებიმაღლადადაბლა)In:PolitikatudományiSzemleXXI/4.გვ.725.,გვ.2021
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კა ტა რი ნა ზე ლინ სკა

ექსპერტი, პო ლო ნე თი

გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გი ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას პო ლო ნეთ ში 

გენდერულითანასწორობისერთ–ერთიპრინციპი,რომელსაცმხარსუჭერსევროკავშირი,მდგო
მარეობსჰორიზონტალურიპოლიტიკისგანხორციელებაში,რაცგულისხმობსიმას,რომგენდერულ
თანასწორობასთანდაკავშირებული საკითხების გათვალისწინება მოხდება არა მარტო პოლიტიკის
შემუშავების,არამედმმართველობისყველადონეზე–იქნებაესსაერთაშორისო,ეროვნული,რეგიო
ნულითუადგილობრივიდონე.მოცემულიანგარიშისმიზანიაპოლონეთშიარსებულისტრატეგიებისა
დასამთავრობოაქტივობებისკონტექსტშიწარმოადგინოსადგილობრივდონეზეგანხორციელებული
აქტივობები კომპლექსური გენდერული მიდგომის სფეროში. ანგარიში შედგება სამი ნაწილისაგან.
პირველნაწილშიმიმოვიხილავგენდერულიმეინსტრიმინგისკუთხითარსებულზოგადფონსპოლო
ნეთშიდათურაგავლენა მოახდინა გენდერულითანასწორობის საკითხზე ევროკავშირში ქვეყნის
გაწევრიანებამ.მეორენაწილშიწარმოდგენილიმაქვსზოგადიინფორმაციაპოლონეთშიგენდერული
მეინსტრიმინგის, მისიგანვითარების, მიღწევებისადა ნაკლოვანებების შესახებ. ბოლონაწილში კი
ნაჩვენებია,თუროგორხდებაკომპლექსურიგენდერულიმიდგომისადგილობრივდონეზედანერგვა
თუარდანერგვა,მოცემულპროცესშიჩართულიიმაქტორების,დაწესებულებებისდაინიციატივების
დემონსტრირებით,რომელთამიზანიაამიდეისმხარდაჭერა.აგრეთვემოყვანილიამოწინავეპრაქ
ტიკისორინიმუში.

ნი ა და გის მომ ზა დე ბა – გენ დე რუ ლი გარ დაქ მნე ბი 
1989 წლის შემ დგომ პო ლო ნეთ ში

კომუნიზმის დაცემამ პოლონეთის საზოგადოებაში დასაბამი მისცა ყოვლისმომცველ ცვლილე
ბებს,რომლებიცშეეხოსოციალურ,პოლიტიკურდაეკონომიკურსფეროებს.ამცვლილებებსგენ
დერულიგანზომილებაცგააჩნდა,რადგანპოსტსოციალისტურიგარდაქმნებისთვისდამახასიათებე
ლიიყოქალთაუგულებელყოფაპოლიტიკურ,ეკონომიკურდასოციალურცხოვრებაში.პოლონეთის
სეიმის პირველ არჩევნებში ქალები წარმომადგენელთა 13%ს შეადგენდნენ, მეორე არჩევნებში კი
(1991–1993)მხოლოდ10%ს.მოძრაობა„სოლიდარობის“მთავრობაშიმხოლოდსამიქალიშედიოდა:
პოლონეთისეროვნულიბანკისხელმძღვანელი,ანტიმონოპოლურისამსახურისუფროსიდამთავრო
ბის  სრულუფლებიანი წარმომადგენელი ქალებისადაოჯახის საკითხში. ესუკანასკნელიგაუქმდა
1992წ.მარტში,როგორცარასაჭიროთანამდებობა(SawaCzajka,1996).პოლონეთშიუმუშევრობის
ზრდა,მიუხედავადიმისა,რომიგიმამაკაცებსაცდაქალებსაცშეეხო,უფრომეტადმაინცამუკა
ნასკნელჯგუფზეაისახა.მაშინ,როდესაცქალებს„უფრომეტადეუფლებოდათგულგატეხილობადა
ხდებოდნენდიასახლისები“,მამაკაცებმაკვლავდაიბრუნესსარჩოსმომპოვებლისტრადიციულირო
ლიდაუფროაქტიურად„იღებდნენუმუშევრობისშემწეობას(დასავარაუდოდეძებდნენსამუშაოს
არაფორმალურსამუშაობაზარზეც)და/ანიღებდნენნაადრევპენსიასანმუდმივშვებულებასავად
მყოფობისგამო“.(Fodor,2005,p.21)ახალიდემოკრატიულისახელმწიფოსშექმნისპროცესშინათელი
იყო,რომხდებოდა„დამოუკიდებლობის,თანასწორობისდათავისუფლებისცნებებისგანსაზღვრისა
დაკონსტრუირებისპროცესშიქალებისამოვარდნადამარგინალიზაცია“(Moghadam,1995,p.336)და
მთელიგარდაქმნებიავლენდა„დასავლურიდემოკრატიისმკვეთრადგამოხატულმასკულინურბუ
ნებას“(Watson,1993,p.485).
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1990–იანიწლებისგარდაქმნებისდროსჩამოყალიბდაქალთაროლისორიდომინანტურიმოდე
ლი.პირველიმოდელისმიხედვით,მოხდაგენდერულიროლებისტრადიციული დანაწილებადაიგი
ერთგვარადუკავშირდებასახლისადაოჯახისსენტიმენტალიზაციას.ამგვარპარადიგმაშიქალსგა
ნეკუთვნებადედისადამზრუნველის,ხოლომამაკაცსკისარჩოსმომპოვებლისროლი.ევროპულ
ღირებულებათაკვლევის(EVS)1990–იანიწლებისმონაცემებიადასტურებენსაზოგადოებაშიამგვარი
შეხედულებებისფართომხარდაჭერას.მოსახლეობისუმრავლესობაამჟღავნებდაოჯახისადარე
ლიგიისერთგულებასდაინარჩუნებდაგენდერულიროლებისდაიდენტობისტრადიციულაღქმას.
რესპონდენტთაუმრავლეობისმოსაზრებით(75,2%),ქალებისთვითრეალიზაციისათვისბავშვებიაუ
ცილებელია,ხოლო88%მთლიანადანძირითადადეთანხმებოდამოსაზრებას,რომქალებსსურთბავ
შვებიდაოჯახი.მეტიც,63,4%მთლიანადანძირითადადეთანხმებოდამოსაზრებას,რომქალისათვის
დიასახლისობათვითრეალიზაციისისეთივესაშუალებაა,როგორცსამსახური(EVS,2011).გენდერუ
ლიროლისმეორემოდელიეფუძნებაქალურობისადამამაკაცურობისალტერნატიულმოდელს.იგი
განპირობებულიიყოზოგადადსაბაზროეკონომიკაზეგადასვლისპროცესით,რაცდაკავშირებულია
ინდივიდუალიზმისუპირატესღირებულებასთანდამასმედიისგახსნილობასთან.ოჯახისადასაზო
გადოებისერთგულიდათავგანწირულიდედისსახეს1990–იანწლებშიდაემატაქალისახალიიმიჯი
–ქალისსექსუალიზებულისხეული,რომელიცშეესაბამებასილამაზისგაბატონებულმოდელს(Bator,
1998;MarodyandGizaPoleszczuk,2000).

1989 წლის შემდგომმა გარდაქმნებმა ბიძგი მისცა სამოქალაქო საზოგადოების, მათ შორის ქალ
თაორგანიზაციების,დინამიურგანვითარებასაც.1მათისაქმიანობამოიცავდასხვადასხვააქტივობას.
ზოგიმათგანიცდილობდაგარდაქმნებისპროცესშისოციალურიუზრუნველყოფისსფეროშისახელ
მწიფოსმიერდატოვებულიცარიელისივრცეებისშევსებას(SawaCzajka,1996;EinhornandSever,2003).
სხვებმათავისიძალისხმევამიმართესქალებზეორიენტირებულიპოლიტიკისლობირებისადაპოლი
ტიკურპროცესებშიქალთაყოველმხრივიდამნიშვნელოვანიწარმომადგენლობისგაძლიერებისაკენ.
აღნიშნულისსადემონსტრაციოდკარგიმაგალითიაპოლონელქალთაწინასაარჩევნოკოალიცია.ქალ
თასხვადასხვაორგანიზაციისმიერდაფუძნებულიესკოალიციამხარსუჭერდაქალკანდიდატებსსა
პარლამენტოდაადგილობრივიხელისუფლებისარჩევნებში.მისიმიზანიიყო,გაეძლიერებინაქალთა
წარმომადგენლობაყველადონეზე.კოალიციისძალისხმევისშედეგადუნდაჩაითვალოს2001წლისარ
ჩევნებშისეიმსადასენატშიქალთარაოდენობისზრდა,შესაბამისად,20%და23%–მდე (Nowosielska,
2004).ზოგიჯგუფისაქტიურობამიმართულიიყორეპროდუქციულიუფლებებისდაცვისაკენ(Nowicka,
2007).არსებობდაგანსხვავებულიჯგუფებიც,რომელთაცკონსერვატიულიპროგრამაჰქონდა,ზოგი
მათგანიმოითხოვდააბორტებისსრულაკრძალვას,ზოგიცმუშაობდატრადიციულიღირებულებების
დამკვიდრებაზე. ქალთასხვადასხვაფორმალურითუარაფორმალურიჯგუფისშექმნა მიუთითებდა
ქალთაკოლექტიურიძალისხმევისზრდაზე,თუმცაამავდროულადავლენდაპოლონეთისკონტექსტში
პოლიტიკისგადაფასებისპროცესს.სხვაგვარადრომვთქვათ,სამოქალაქოსაზოგადოებამქალთაპო
ლიტიკურიაქტივობამიმართაფორმალურპოლიტიკაშიშესაძლებლობებისშეზღუდვისწინააღმდეგ.
მასშემდეგფემინისტურიორგანიზაციები,ხშირშემთხვევაშიქალპოლიტიკოსებთანკოალიციაში,პო
ლონეთშიქალთაუფლებებისყველაზეთანმიმდევრულდამცველებადგვევლინებიან.

ქა ლე ბი, მა მა კა ცე ბი და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა 
პო ლო ნეთ ში – ბო ლოდ რო ინ დე ლი ტენ დენ ცი ე ბი

2000ანიწლებიდანსხვადასხვადადებითიცვლილებისმოწმენივართქალთასოციალური,პოლი
ტიკურიდაეკონომიკურიმდგომარეობისთვალსაზრისით.ცვლილებებიშეიმჩნევასაზოგადოებაში
არსებულმიდგომებშიც.სახალხოგამოკითხვებიმიუთითებსპოზიტიურიტენდენციებისარსებობა
ზეგენდერულითანასწორობისმიმართულებით.მონაცემებიადასტურებსმზარდმხარდაჭერასრო
გორცქალთადამამაკაცთაპოლიტიკურდაეკონომიკურცხოვრებაშიდაშრომისბაზარზეთანაბარი

1მიმომხილველებიდებატებსაბორტისშესახებდააბორტისშემზღუდველიკანონისშემოღების(წარმატებულ)
მცდელობას1990–იანიწლებისდასაწყისშიაღიქვამენ,როგორცპოლონეთისქალთამოძრაობისდაბადებას,იხ:
(Anderson,2006,p.113;Fuszara,2006,p.220).
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მონაწილეობისადმი(Boguszewski,2013;OmyłaRudzka,2013),ასევეოჯახსადაპირადცხოვრებაში
თანასწორუფლებიანობისმიმართ.თუმცა, იგივეგამოკითხვებიმოწმობს,რომამგვარისაკითხები
სადმიმხარდაჭერაქალებსშორისუფრომაღალია.2000ანიწლებისდასაწყისიდანშეიმჩნევაქალთა
მზარდიწარმომადგენლობაპოლიტიკურდაეკონომიკურსფეროშიროგორცეროვნულ,ასევეად
გილობრივდონეზე.პოლიტიკაშიარსებულიდადებითიტენდენციებიგარკვეულწილადგანაპირობა
2011წელსშემოღებულმაკვოტირებისსისტემამ1.ესყოველივეაისახათვალსაჩინოცვლილებაშიქალ
თაწარმომადგენლობისმხრივ(იხ.დიაგრამა1და2).2014წ.სექტემბრიდან2017წ.დეკემბრამდეჩვენ
გვყავდაორიქალიპრემიერ–მინისტრი(ევაკოპაჩისამოქალაქოპლატფორმიდან20142015წლებში
დაბეატაშიდლო„სამართალიდასამართლიანობისპარტიიდან“20152017წლებში).

ამასთანავეშეინიშნებასხვატენდენციები,რომლებიცამცირებსოპტიმიზმს.გაცილებითმცირეა
პროგრესისენატში(ზედაპალატა),სადაცმაჟორიტარულისაარჩევნოსისტემისგამოარგამოიყენება
კვოტირებისსისტემა.სეიმისმუდმივმოქმედიკომისიებისთავმჯდომარეებშიცაშკარადისბალანსია,
რაცპოლიტიკურიძალაუფლებისარათანაბარ დანაწილებაზემეტყველებს (Druciareket al., 2012,p.
27).ასევედაბალირჩებაქალთაწარმომადგენლობააღმასრულებელხელისუფლებაში–დაახლოებით
20%–სდონეზე(2011წ.მთავრობაში20წევრიდან5იყოქალი,2014წ.19–დან5პლუსქალიპრემიერ
მინისტრი,20152017წლებისმთავრობაში6ქალი27დანპლუსქალიპრემიერმინისტრი,ახლანდელ
მთავრობაშიკი22წევრიდან6ქალი).საჯაროსამსახურებშიმაღალპოლიტიკურთანამდებობებზე
მეტწილადმამაკაცებიარიანწარმოდგენილნი,თუმცაადმინისტრაციულდონეზექალებიჭარბობენ,
მათშორისმაღალპოზიციებზეც(Klejdysz,2013).ნაკლებადარიანქალებიწარმოდგენილნიმსხვილი
პარტიებისპოლიტიკურსაბჭოებშიც(20%–ზენაკლები)(Druciareketal.,2012,p.5).გარდაამისა,ფი
ზიკურიწარმომადგენლობაყოველთვისროდიაისახებაქალთაინტერესებისრეალურწარმომადგენ
ლობაში.აღნიშნულისდასადასტურებლადგამოდგებაამჟამინდელიპარლამენტი.მიუხედავად1989წ.
შემდგომქალთაყველაზემაღალიშემადგენლობისა(27%),მათიპოლიტიკურიორიენტაცია(სოცია
ლურიკონსერვატიზმი) განაპირობებსგენდერულითანასწორობის ინიციატივებისადა პოლიტიკის
ნაკლებმხარდაჭერას.2

დიაგრამა1.პარლამენტისქვედაპალატაშიქალპარლამენტართაპროცენტულირაოდენობა

საპარლამენტოვადა ქალები–%

19911993 10

19931997 13

19972001 13

20012005 20

20052007 20

20072011 20

20112015 23

20152019 27

გამოთვლებიეყრდნობა(Druciareketal.,2012)

1სისტემასავალდებულოსხდისყველასაარჩევნოსიაშიქალთადამამაკაცთამინიმუმ35%–იანწარმომადგენლობას.
2აღნიშნულიშეადგენს„სამართლისადასამართლიანობის“პარტიისდღისწესრიგისნაწილს.ხშირშემთხვევაში
როგორცმთავრობა,ასევეპარლამენტარებიუარყოფითდამოკიდებულებასიჩენენგენდერულითანასწორობისა
დაქალთაუფლებებისსაკითხებისმიმართ.აღნიშნულისდამადასტურებლადგამოდგებამათმიერ„ქალთამიმართ
ძალადობისადაოჯახურიძალადობისპრევენციისადააღკვეთისშესახებ“კონვენციისკრიტიკა,აქტისშემდგომი
ჩასახვისსაწინააღმდეგოაბებისათვისსავალდებულორეცეპტებისშემოღებადააგრეთვეაბორტისკიდევუფრო
შეზღუდვისმცდელობა.
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დიაგრამა2.ქალიდეპუტატებიადგილობრივმთავრობაში

წყარო(Druciareketal.,2012)

არაერთგვაროვანიტენდენციები შეინიშნება ეკონომიკის სფეროშიც. ერთი მხრივ, პოლონეთში
მაღალიაეკონომიკაშიდასაქმებულქალთარიცხვი(ქალებიშეადგენენმეწარმეთა34%–სდადამსაქ
მებელთა30%–ს)(PolskaKonfederacjaPracodawcówPrywatnych,2012,p.19).ისინიკარგადარიანწარმოდ
გენილნიხელმძღვანელობისდაბალდასაშუალორგოლშიც(LisowskaandSawicka,2009,p.19;Adamska,
2014).თუმცა,მეორემხრივ,პოლონეთშიმოქმედწამყვანკომპანიებშიდაბალიაქალთაწარმომადგენ
ლობაუმაღლესთანამდებობებზე(მაგ.აღმასრულებელისაბჭოსთავმჯდომარისდააღმასრულებელი
ანმმართველობითისაბჭოსწევრისთანამდებობებზე).ამდენად,არსებულიტენდენციებიმიუთითებს
ე.წ.„შუშისჭერის“მექანიზმებისარსებობაზე.

ასევეარაერთგვაროვანიტენდენციებიშეიმჩნევაქალთაწარმომადგენლობისადათანამდებობე
ბისმხრივსაგანმანათლებლოდაკვლევითდაწესებულებებში.მონაცემებიმიუთითებსქალთამაღალ
წარმომადგენლობაზეაკადემიურსფეროში–43%სრულშტატზემყოფიმასწავლებლებისა(ცენტრა
ლურისტატისტიკურისამსახური,2013წ.გვ.62).თუმცა,თუკისაკითხსუფროღრმადგავაანალი
ზებთ,დავინახავთ,რომ მაღალ აკადემიურ პოზიციებზე ნაკლებია ქალთარაოდენობა (მაგ. სრულ
შტატზემყოფდოქტორთაგან43%ქალია,თუმცაქალთარაოდენობაპროფესორებსშორისმხოლოდ
21%–ია).2012წ.დოქტორისხარისხისმიმღებთაშორის52%იყოქალი,თუმცაშემდეგდონეზე,ე.წ.
ჰაბილიაციისსაფეხურზე,მათირაოდენობა38%–მდეშემცირდა(ცენტრალურისტატისტიკურისამ
სახური,2013წ.გვ.159).ამგვარიდისპროპორციაკიდევუფროთვალსაჩინოაისეთდისციპლინებ
ში,როგორიცაასაბუნებისმეტყველომეცნიერებებიდაინჟინერია(იქვე,გვ.49).მსგავსიტენდენცი
ებიაშკარადმიუთითებსმექანიზმზე,რომელიციწვევსქალთაგადინებასამსფეროდანაკადემიური
ხარისხისმიღებისშემდეგ.გარდაამისა, ქალებიარასაკმარისადარიანწარმოდგენილნიკვლევითი
პროექტებისხელმძღვანელებსშორის(იქვე,გვ.50).

გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გი პო ლო ნეთ ში 

გენდერულიმეინსტრიმინგიაღიქმება,როგორცევროკავშირისძირითადისტრატეგიამასშიშე
მავალ ქვეყნებში გენდერული თანასწორობის მისაღწევად. იგი „გულისხმობს გენდერული ხედვის
ჩართვას პოლიტიკის, მარეგულირებელი ღონისძიებებისა და პროგრამების ჩამოყალიბების ყველა
ეტაპზე–შემუშავების,განხორციელების, მონიტორინგისადაშეფასებისას – ქალთადამამაკაცთა
თანასწორობისდანერგვისადადისკრიმინაციისწინააღმდეგბრძოლისმიზნით.“1

პოლონეთში გენდერული მეინსტრიმინგის დამკვიდრება ფაქტობრივად ქვეყნის ევროკავშირში

1იხ:http://eige.europa.eu/gendermainstreaming/whatisgendermainstreaming

1998

14%

11%

18%

23%25%

20%

15%

10%

2002 2006 2010
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გაწევრიანებამგანაპირობა.1ამგვარიმიდგომაუკვე1990–იანიწლებისნახევრიდანშეიმჩნეოდა,რო
დესაცევროკავშირშიგაწევრიანებისმოთხოვნებიგანაპირობებდაკანდიდატქვეყნებშიგენდერული
თანასწორობისსამართლებრივიდაინსტიტუციურიმექანიზმებისჩამოყალიბებას.გარდაამისა,გენ
დერულითანასწორობისგანვითარებასადადამკვიდრებაზეგავლენაიქონიესქალთაუფლებებისათ
ვისმებრძოლმა აქტივისტებმა (Matynia, 2003, p. 503). გენდერულითანასწორობისნორმებისგატა
რებასთანახლდადისკუსია,რაცგამოწვეულიიყოგარდამავალეტაპზეამპროცესებისადმიგარ
კვეულიჯგუფებისდაპირისპირებით.შედეგად,ევროკავშირისგენდერულინორმებისდამკვიდრებას
საკმაოდხანგრძლივიდროდასჭირდა (Anderson,2006).თუმცა,საბოლოოდ,ყოველივეამასმოჰყვა
ახალისტრატეგიებისგანხორციელება, ანძველისტრატეგიებისშესწორება, აგრეთვეგენდერული
თანასწორობისგანვითარებასადა მონიტორინგზე პასუხისმგებელი ინსტიტუტების შექმნა. 2001 წ.
ევროკავშირშიგაწევრიანებისმოთხოვნათასაპასუხოდშეიქმნამთავრობისსრულუფლებიანიწარ
მომადგენლისაპარატიქალებისადამამაკაცებისთანასწორობისსაკითხში.აღნიშნულისამსახურის
შექმნისდოკუმენტებისთანახმად,მისიმიზანიიყოგანეხორციელებინამონიტორინგიდაჩამოეყალი
ბებინაპოლონეთისმთავრობისპოლიტიკაქალთადამამაკაცთათანასწორისტატუსისუზრუნველ
საყოფად,ხელიშეეწყოფართოსაზოგადოებაშიგენდერულითანასწორობისდამკვიდრებისათვისდა
განეხორციელებინაამპროცესისმონიტორინგი.ესაპარატიმოქმედებდაპრემიერმინისტრისაპა
რატთან(RozporządzenieRadyMinistrówzdnia25czerwca2002r.wsprawiePełnomocnikaRządudoSpraw
Równego StatusuKobiet iMężczyzn’, 2002),თუმცაიგისამთავრობოსტრუქტურისნაწილია,რაცმას
სახელისუფლებო ძალის იდეოლოგიურიორიენტაციის გავლენის ქვეშ აქცევს.თუკი მთავრობა არ
ისურვებსგენდერულითანასწორობისპოლიტიკისგატარებას,სრულუფლებიანიწარმომადგენლის
აპარატმაშეიძლებაშეწყვიტოსფუნქციონირება, ანმასმხოლოდ„დეკორაციის“ფუნქციაშერჩეს.
პირველშემთხვევასადგილიჰქონდა2005წ.„სამართლისადასამართლიანობის“პარტიისხელისუფ
ლებაშიყოფნისას.მეორეშემთხვევასადგილიჰქონდა,როცასრულუფლებიანიწარმომადგენლისთა
ნამდებობა ეჭირა ელჟბეტარაძიჟევსკას მემარჯვენეცენტრისტული, სოციალურკონსერვატიული
„სამოქალაქოპლატფორმის“პარტიიდან(2007–2011).იგივეახასიათებსამჟამინდელსრულუფლები
ანწარმომადგენელს(2015წლიდან)ადამლიპინსკის,რომელიცამთანამდებობაზე„სამართლისადა
სამართლიანობის“მემარჯვენეპარტიამწამოაყენა.ორიენტაციისცვლილებისდასადასტურებლად
გამოდგებაისფაქტიც,რომამაპარატსსახელიშეეცვალადაეწოდასრულუფლებიანიწარმომადგე
ნელისამოქალაქოსაზოგადოებისადათანასწორობისსაკითხებში.

სრულუფლებიანი წარმომადგენლისთანამდებობა და უფლებამოსილება შეიცვალა მას შემდეგ,
რაცმიღებულიქნაკანონი„თანასწორიმოპყრობისმიმართულებითევროკავშირისზოგიერთიდე
ბულებისგანხორციელებისშესახებ“(2010წ.),რომელშიცმოცემულიიყორეგულირებებითანასწორი
მოპყრობისუზრუნველსაყოფად სქესის,რასის, ეთნიკური, ეროვნულიდარელიგიური კუთვნილე
ბის,რწმენის,პოლიტიკურიშეხედულებების,შეზღუდულიშესაძლებლობების,ასაკისადასექსუალუ
რიორიენტაციისმიუხედავად(Warat2014,10).ამჟამად,წარმომადგენლისფუნქციებიუკავშირდება
სამთავრობოპოლიტიკისგანხორციელებასთანასწორიმოპყრობისსაკითხებშიდათანასწორიმოპყ
რობისუზრუნველსაყოფადეროვნულისამოქმედოგეგმისშექმნას,რაცწარმოადგენს„დოკუმენტს,
რომელიცგანსაზღვრავსთანასწორიმოპყრობისმიმართულებითაქტივობებისმიზნებსადაპრიო
რიტეტებს“(Grabowska,2014,p.7).თუმცა,პარალელურადკანონითანასწორობისსაკითხებშიგარ
კვეულ„აღმასრულებელ“დამაკონტროლებელფუნქციებსანიჭებსსახალხოდამცველს,რომელიც
პასუხისმგებელი ხდება მსხვერპლთა ინტერესების წარმომადგენლობაზე, პოლიტიკის მონიტორინ
გზე, პოლიტიკის დამოუკიდებელ ანალიზზე და თანასწორი უფლებების უზრუნველყოფის კუთხით
მთავრობისმიერმიღწეულიპროგრესისშეფასებაზე(იქვე).კრიტიკოსებიმიუთითებენამორსტრუქ
ტურასშორისფუნქციებისდანაწილებისმხრივარსებულგარკვეულპრობლემებზე.ჯერერთი,კონ
სტიტუციისთანახმად,სახალხოდამცველისფუნქციაგულისხმობსრეაგირებასსაჯარომოხელეთა

1 ზოგი მკვლევარი კრიტიკულად ეკიდება კანდიდატ წევრებში გენდერული თანასწორობის სფეროზე
ევროკავშირისზეგავლენისსაკითხს.მართალია,მანშეცვალაარსებულიპოლიტიკადაინსტიტუციურიგარემო,
მაგრამესცვლილებებიარასახულასოციალურმიდგომებსადაყოველდღიურპრაქტიკაზე.მიმომხილველები
ბრალსდებენროგორცევროკავშირს,რომელიცაქტიურადარატარებსგენდერულითანასწორობისპოლიტიკას,
ასევეგაწევრიანებისმსურველქვეყნებსაც,რადგანხელისუფლებამდასახელმწიფოინსტიტუტებმაგარკვეული
ზეგავლენა მოახდინეს გენდერული თანასწორობის ნორმებსა და პოლიტიკაზე ეროვნულ კონტექსტში
გადატანისას(Liebert,2003;Guiraudon,2008;Chiva,2009,p.108).
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მხრიდანდარღვევებისშემთხვევაში,თუმცადისკრიმინაციასსაკმაოდხშირადაქვსადგილიარასა
ჯაროსტრუქტურებიდანთუპირებისგან(Grabowska,2014,p.7).მეორეც,სახალხოდამცველზედა
კისრებულდამატებითფუნქციებს არ მოჰყვადამატებითი საბიუჯეტო სახსრების გამოყოფა,რაც
სერიოზულადზღუდავსმისსაქმიანობასამკუთხით(იქვე).

ევროკავშირშიგაწევრიანებამგანაპირობაპოლიტიკისჩამოყალიბებისპროცესშიეროვნულიკა
ნონმდებლობისჰარმონიზაციაგენდერულითანასწორობისევროპულკანონმდებლობასთან(თანას
წორობისდირექტივები),რისშედეგადაცმიღებულიქნაშესწორებებიშრომითკანონმდებლობაში
დაცვლილებებისოციალურიუზრუნველყოფისსისტემაში(Zielińska,2005,გვ.7–8).ანალოგიურად,
კანონი„თანასწორიმოპყრობისმიმართულებითევროკავშირისზოგიერთიდებულებისგანხორცი
ელებისშესახებ“ (2010წ.) მიზნადისახავდაევროკავშირისზოგიდირექტივისგანხორციელებას.1
თუმცა,მისისაბოლოოვერსიამძაფრიკრიტიკისსაგნადიქცა.უპირველესყოვლისა,კრიტიკოსები
აღნიშნავდნენ,რომახალიკანონიითვალისწინებდადაცვასმხოლოდგარკვეულისახისდისკრიმი
ნაციისშემთხვევებში (მაგ.დისკრიმინაციისფორმებიარმოიცავდაშეზღუდულიშესაძლებლობე
ბისადასექსუალურიორიენტაციისსაფუძველზედისკრიმინაციას).მეორეც,ისინიმიუთითებდნენ,
რომახალიკანონისმოქმედებისსფერომხოლოდეკონომიკასდაშრომისბაზარსმოიცავდადაარ
ვრცელდებოდასოციალურმომსახურებებზე,ჯანმრთელობისდაცვაზედაგანათლებაზე.მესამეც,
მკვლევარებიაკრიტიკებდნენიმას,რომარარსებობდაფუნქციებისნათელიგადანაწილებათანას
წორობისუზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ ამორ სტრუქტურას შორის (Grabowska, 2014, გვ.6
7).დაბოლოს,ქალთაარასამთავრობოორგანიზაციებიშიშობდნენ,რომამგვარიჰორიზონტალური
თანასწორობის კანონი, რომელიც გენდერულთანასწორობას აერთიანებს სხვა სახის დისკრიმი
ნაციასთანდაუმცირესობებისსაკითხებთან,გამოიწვევდაგენდერულითანასწორობისთემატიკის
მარგინალიზაციას(Zielińska,2015,გვ.126).

მაგდალენაგრაბოვსკააღნიშნავს,რომგანხორციელებისმხრივ,ცალკებიუჯეტისარარსებობის
გამო,სახელმწიფოსმხრიდანქალისადამამაკაცისთანასწორობისაკენმიმართულიაქტივობებიევ
როკავშირის სტრუქტურულიფონდებიდანფინანსდებოდადა ისინი, ძირითადად, მიმართული იყო
საჯარო და ეკონომიკის სფეროში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისაკენ და თითქმის
ყველაშემთხვევაშიმხოლოდშრომითბაზარზექალთამდგომარეობაზეიყოფოკუსირებული.2002
2010 წლებში კონცენტრირება ხდებოდა მაკროეკონომიკურ საკითხებზე, სახელმწიფო ცდილობდა
პროფესიულიდასაოჯახოცხოვრებისდაბალანსებისუზრუნველყოფასმოქნილისამუშაოგრაფიკით
დათვითდასაქმებით.20072013წლებშიშეიმჩნევაგარკვეულიცვლილებაპროექტებისმიმართულე
ბებში.„საოპერაციოპროგრამაადამიანურიკაპიტალის“ფარგლებშიდაფინანსებულიესპროექტე
ბიეფუძნებოდასახელმწიფოსაქტივობებშიგენდერის,როგორცჰორიზონტალურიგანზომილების,
გაგებასდაესაქტივობებიმიმართულიიყოგენდერულიმეინსტრიმინგისდანერგვისაკენ.ერთ–ერ
თიასეთიპროექტთაგანიიყო„გენდერულიმეინსტრიმინგი,როგორცცვლილებებისინსტრუმენტი“
(20082009წწ),რომლისმიზანიიყოაემაღლებინასაჯაროადმინისტრაციისთანამშრომელთაცნო
ბიერებადადაენერგაგენდერულიმეინსტრიმინგისახელმწიფოსსოციალურ,პოლიტიკურდაეკო
ნომიკურაქტივობებში(Grabowska,2014,გვ.8).ანალოგიურად,პროექტი„თანასწორიმოპყრობარო
გორცეფექტურიმმართველობისსტანდარტი“(2010წ.)მიზნადისახავდასაჯარომმართველობაში
კომპლექსურიგენდერულიმიდგომისდამკვიდრებას(Grabowska,2014,გვ.8).პროექტისფარგლებში
შეიქმნა ეროვნული ქსელი, რომელმაც ერთმანეთს დაუკავშირათანასწორი მოპყრობის საკითხებ
შისაჯაროადმინისტრაციების51კოორდინატორიდაამავესაკითხებშისავოევოდოებისსრულუფ
ლებიანიწარმომადგენლები.ამუკანასკნელთაფუნქციებიგულისხმობსგენდერულითანასწორობის
პრინციპებისგანხორციელებასდამონიტორინგს,აგრეთვეთანამშრომლობასთანასწორიმოპყრო
ბის უზრუნველყოფის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების საკითხებზე სახელმწიფოს
სრულუფლებიანწარმომადგენელთან(PełnomocnikRządudosprawrównegotraktowania,2013,გვ.41).2
სხვადასხვაარასამთავრობოორგანიზაციისმიერქვევიდანინიცირებულიაქტივობებიავსებსდახში
რადჩაანაცვლებსკიდეცსახელმწიფოსაქტივობებს,რომლებიცმიზნადისახავენპოლონეთშიგენ
დერული მეინსტრიმინგისდანერგვას. სახელმწიფოს (სრულუფლებიანი წარმომადგენლის აპარატი

1  2010 წ. დეკემბერში მიღებული კანონით განხორციელდა ევროკავშირის დირექტივები: 86/613/ EEC,
2000/43/EC,2000/78/EC,2004/113/EC,2006/54/EC.
2იხhttps://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/rownetraktowaniestandardemdobregorzadzenia
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დაშრომისადასოციალურიპოლიტიკისსამინისტრო)დაქალთაუფლებადამცველიორგანიზაციების
საქმიანობამოიცავსშემდეგსფეროებს1:

1. გენდერულიძალადობისწინააღმდეგბრძოლა
ოჯახურიძალადობისწინააღმდეგკანონისმიღება(პოლონეთისსეიმი,2005წ.)დაოჯახურიძალა

დობისწინააღმდეგეროვნულისამოქმედოგეგმისშემუშავება(მინისტრთასაბჭო,2014წ.);
ქალთამიმართძალადობისადაოჯახურიძალადობისპრევენციისადააღკვეთისშესახებკონვენ

ციისრატიფიცირება.
2. ოჯახისადასამუშაოსშეთავსებისკუთხითგანხორციელებულიცვლილებები
მშობელთათვისანაზღაურებადიშვებულებისგახანგრძლივება–ძირითად26კვირიანდეკრეტულ

შვებულებაზედამატებითი26კვირიანიშვებულებისშემოღება,მამისორკვირიანიდეკრეტულიშვე
ბულებისშემოღება;

პროგრამებისგანხორციელება,რომელთამიზანიასკოლამდელიაღზრდისცენტრებისადაბაგების
განვითარება(მაგ.„Maluch”პროგრამა,რომელიცაფინანსებდასამწლამდებავშვებისათვისგამიზნულ
ახალინიციატივებს2,პროგრამა,რომელიც3–დან6წლამდეასაკისბავშვებს2017წლისათვისუზრუნ
ველყოფდაადგილითსაჯაროსკოლამდელდაწესებულებებში(MinisterstwoEdukacjiNarodwej,2013,p.13)

3. ბრძოლაგენდერულსტერეოტიპებთან
სხვადასხვასოციალურიკამპანიისწარმართვა,რომელთამიზანიასოციალურპრობლემებზე(მაგ.,

ქალთამიმართძალადობა,ოჯახურიძალადობა)ცნობიერებისამაღლება,აგრეთვესაჯაროსფეროში
ქალისროლისშესახებდამკვიდრებულსტერეოტიპებთანბრძოლა(მაგ.,სამსახურშითანასწორობის
ხელშეწყობა,შრომითბაზარზექალთადისკრიმინაციისწინააღმდეგბრძოლა)(Kicińska,2012).

4. ქალთასაზოგადოებრივიდაპოლიტიკურიჩართულობისგაძლიერებისაკენმიმართულიპო
ლიტიკისშემუშავება.

ქალთაკონგრესისინიციატივისსაპასუხოდ,ადგილობრივდაეროვნულარჩევნებში(სეიმი–ქვედა
პალატა)საარჩევნოსიებისკვოტირებისსისტემისშემოღება(პოლონეთისრესპუბლიკისსეიმი,2011წ.)

ინიციატივები,რომლებიცმიმართულიაკომპანიებშიუმაღლესთანამდებობებზექალთაწარმო
მადგენლობისგაძლიერებისაკენ(Dobrepraktykiwzakresiedoborukandydatównaczłonkóworganówspółek
okluczowymznaczeniudlaSkarbuPaństwaAktualnościMinisterstwoSkarbuPaństwa,nodate;Ministerstwo
SkarbuPaństwa,2013)

5. გენდერულიმეინსტრიმინგისდანერგვა
ანგარიშების მომზადება, რომლებიც ასახავენ ქალთა და მამაკაცთა მდგომარეობას საზოგა

დოებრივიცხოვრებისსხვადასხვასფეროში,საუკეთესოპრაქტიკისნიმუშებისშესწავლა,ტრენინგები
მენეჯერთათვისდარეკომენდაციებისშემუშავებაცვლილებებისგანსახორციელებლად.(Departament
AnalizEkonomicznychiPrognozMinisterstwaPracyiPolitykiSpołecznej,nodate;PełnomocnikRządudospraw
równegotraktowania,nodate).

„სამართლისადასამართლიანობისპარტიისთვის“,რომელიცამჟამადხელისუფლებაშიიმყოფება
(2015წლიდან),გენდერულითანასწორობისპრინციპებიიდეოლოგიურადმიუღებელიადა,ამდენად,მან
შეანელააქტივობებისგანხორციელებადაპოლიტიკისშემუშავებისპროცესიარამხოლოდგენდერული
თანასწორობის,არამედზოგადადთანასწორობისმიმართულებით.როგორცზემოთაღვნიშნე,ორიენ
ტაციისამგვარცვლილებაზემიუთითებსსრულუფლებიანიწარმომადგენლისდასახელებისშეცვლაც.

გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გი ად გი ლობ რივ დო ნე ზე 

ევროკავშირიაღიარებსგენდერულიმეინსტრიმინგისდიდმნიშვნელობასადგილობრივდონეზე.
ამვალდებულებისადმიერთგულებაზემიუთითებსევროკომისიისმიერევროპულიმუნიციპალიტე
ტებისადარეგიონებისსაბჭოს(CEMR)ინიციატივისმხარდაჭერა,რაცგულისხმობდა„ადგილობრივ
ცხოვრებაშიქალთადამამაკაცთათანასწორობისშესახებევროპულიქარტიის“პრინციპებისდანერ
გვას. ქარტია განსაზღვრავს ძირითად პრინციპებს, ნაბიჯებსდა სფეროებს ადგილობრივდონეზე
გენდერულითანსაწორობის ხელშეწყობისადა განვითარებისათვის. ქარტიაზე ხელმოწერით ადგი
ლობრივიდარეგიონულიაქტორებივალდებულებასიღებენ,იყვნენ„თანასწორობისპრინციპისერ

1წყარო:(Zielińska,2016)
2MinisterstwoRodziny,PracyiPolitykiSpołecznej,Żłobki,accessed10April2016,http://www.zlobki.mpips.gov.pl/.
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თგულნიდაამმიმართულებითპოლიტიკისგატარებისასდაკონკრეტულიქმედებისგანხორციელე
ბისასითანამშრომლონმათტერიტორიებზემოქმედდაწესებულებებსადაორგანიზაციებთან“.1

როგორცთანასწორიმოპყრობისეროვნულსამოქმედოგეგმაშიააღნიშნული(20132016წწ.),ად
გილობრივდონეზეგენდერულითანასწორობისდანერგვისმნიშვნელობააღიარებულიაპოლონეთის
კონტექსტშიც.წინასრულუფლებიანიწარმომადგენლისაპარატიახორციელებდაპროექტს,რომლი
თაცხდებოდაადგილობრივდარეგიონალურმთავრობებშითანასწორიმოპყრობისპრინციპისდამ
კვიდრება(რაცმოიცავდატრენინგებისციკლს,სემინარებს,საინფორმაციომასალებისგავრცელე
ბას).პროექტისდასასრულსმომზადდასახელმძღვანელო„თანასწორიმოპყრობასაჯარომმართვე
ლობაში.რეგიონულიდაადგილობრივიგანზომილებანი“(Brzezińska,JonczyAdamskaandPawlęga,2014).
თანასწორი მოპყრობის საკითხებში სავოევოდეობის სრულუფლებიანი წარმომადგენლების ქსელის
შექმნაცადგილობრივდარეგიონულდონეზეგენდერულითანასწორობისდამკვიდრებისპროცესის
ნაწილია.თუმცა,პრაქტიკაშიადგილობრივდონეზეკვლავაცდაბალიამმართველობისმიერგენდე
რულითანასწორობისხელშეწყობისადადამკვიდრებისხარისხი.20102013წლებშიფონდმაFeinioteka
განახორციელაპროექტი„თანასწორობა,როგორცსაუკეთესოადგილობრივიმმართველობისსტან
დარტი“. მისი მიზანი იყო მოეხდინა ადგილობრივითვითმმართველობის მიერ განხორციელებული
იმაქტივობებისმონიტორინგი,რომლებიცმიმართულიიყოთანასწორობის(მათშორისგენდერული
თანასწორობის)პოლიტიკისხელშეწყობისაკენ.პროექტმააჩვენა,რომამმიმართულებითძალისხმევა
საკმაოდსუსტია.2010წელს88ადგილობრივითვითმმართველობიდანმხოლოდ12–მაგანახორციელა
გარკვეულიაქტივობათანასწორობისდამკვიდრებისმიმართულებით.სამიდანმხოლოდერთთვით
მმართველობაშიარსებობდაამპოლიტიკისგანხორციელებაზეპასუხისმგებელიოფიციალურიპირი.
თვითმმართველობების მხოლოდ22%–სჰქონდა ჩატარებულიტრენინგითანასწორობისთემატიკა
ზე,თუმცა შემთხვევების 58%–ში არსებობდათანამშრომლობა ადგილობრივ ხელისუფლებებსადა
იმორგანიზაციებსშორის,რომლებიცწარმოადგენენდამუშაობენდისკრიმინირებულჯგუფებთან
(Rawłuszko,2014,გვ.196).კვლევისშედეგადგამოიკვეთასამიძირითადიდაბრკოლებაადგილობრივ
დონეზე(გენდერული)თანასწორობისრეალიზებისგზაზე:პირველი,კვლევამიუთითებსამმიმართუ
ლებითჩინოვნიკთადაბალცოდნაზედაარაინფორმირებულობაზე;მეორე,არასაკმარისიასახსრე
ბიამგვარიპოლიტიკისმომზადებისადაგანხორციელებისათვის;მესამე,თანასწორობისსაკითხებზე
მუშაობისათვისსაკმარისიარარისორგანიზაციულიდასტრუქტურულირესურსები.გარდაამისა,
მნიშვნელოვანია ხელმძღვანელთა მიდგომებიც.დაბოლოს, სხვადასხვაჯგუფის მიმართდამოკიდე
ბულებაშიარსებობსდიფერენციაცია–ზოგიერთიჯგუფისმიმართდისკრიმინაციადამათწინაშე
მდგარიპრობლემებიაღიარებულიადაარიანაქტივისტები,რომლებიცცდილობენმათმოგვარებას
(მაგ.,ბავშვიანიდედები),მაშინ,როცასხვაჯგუფები(მაგ.,ლგბტ,რელიგიურიუმცირესობები)შეუმ
ჩნეველნირჩებიან.ამგვარდიფერენციაციაზეკიდევუფრომეტადმოქმედებსადგილობრივჩინოვ
ნიკთაპირადიდამოკიდებულებებიდამათიინფორმირებულობისხარისხი(იქვე,გვ.203).გენდერული
თანასწორობისდასანერგადმიმდინარეაქტივობებშიადგილობრივიდარეგიონულითვითმმართვე
ლობისდაბალიჩართულობისმაჩვენებელიაისიც,რომმხოლოდორმა,შედარებითპატარაქალაქ
მამოაწერახელიადგილობრივცხოვრებაშიქალთადამამაკაცთათანასწორობისშესახებევროპულ
ქარტიას–ნისამ2008წ.დაალექსანდრუვკუიავსკიმ2012წ.

ისევე,როგორცზოგადადგენდერულითანასწორობისსაკითხებში,ადგილობრივდონეზეცგენდე
რულითანასწორობისდამკვიდრებისსაკითხშიუმნიშვნელოვანესროლსასრულებენარასამთავრობო
ორგანიზაციები.ქვემოთმოკლედწარმოვადგენმოწინავეგამოცდილებისორსანიმუშომაგალითს.

„თა ნას წო რო ბა რო გორც სა უ კე თე სო 
ად გი ლობ რი ვი მმარ თვე ლო ბის სტან დარ ტი“

ფონდმა Feminioteka თავისი კვლევის საფუძველზე მოამზადა სახელმძღვანელო ადგილობრივი
თვითმმართველობისთანამდებობისპირებისათვის,რომელშიცმათუზიარებდამოწინავეგამოცდი
ლების სანიმუშო მაგალითებს. სახელმძღვანელო ეხმარებოდა მათ ადგილობრივდონეზეთანასწო
რობისპოლიტიკისდაგეგმვაში,განვითარებასადაგანხორციელებაში. იგიმოიცავსსამელემენტს:

1იხ:http://www.charterequality.eu/thecharter/lobservatoireeuropeenen.html
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თანასწორობისსტანდარტს,თანასწორობისინდექსსდატრენინგებისადასემინარებისპროგრამას.
თანასწორობისსტანდარტიწარმოადგენსიდეალურმოდელსგენდერულიპოლიტიკისგანსახორციე
ლებლადადგილობრივდონეზე.იგიშედგება10პირობისაგან(Czerwinskaetal.,2013,p.48):

1. თანასწორობისპოლიტიკა–თანასწორობისპრინციპიარისადგილობრივითვითმმართველო
ბისყველააქტივობისნაწილი

2. ცოდნადაკომპეტენცია–ხელისუფლებისწარმომადგენლებმაიციანდაგააზრებულიაქვთ
თანასწორობისპოლიტიკისადადისკრიმინაციისპრევენციისმნიშვნელობა.

3. ინსტიტუციური მოწყობა – ადგილობრივი მთავრობა განსაზღვრავს გუნდს ან ადამიანების
ჯგუფს,რომელიცპასუხისმგებელიათანასწორობისპოლიტიკისგანხორციელებაზე.

4. დაგეგმვა–ადგილობრივიხელისუფლებაახორციელებსიმპირებისმდგომარეობისმონიტო
რინგს,რომლებიცშეიძლებადაექვემდებარონდისკრიმინაციას, გამოავლენს არსებულბარიერებს
დათავისშესაძლებლობებსამმიმართულებითმუშაობისმხრივ.

5. ინსტრუმენტები–ადგილობრივიხელისუფლებაამზადებსდაახორციელებსთანასწორობის
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დმა Autonomia. 20112014 წლებში შექმნა კრაკოვის ანტიდისკრიმინაციული ქსელი (Krakowska
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თარებისდოკუმენტები,რათადარწმუნებულიყო,თურამდენადითვალისწინებენისინითანასწო
რობის პრინციპებს. ქსელმა აგრეთვე შეისწავლა ქალაქის სტრატეგია კონსულტაციების მიმარ
თულებით,რათაგარკვეულიყო,ათანხმებსთუარათანასწორობისპოლიტიკისსაკითხებსქალა
ქისხელმძღვანელობაიმჯგუფებთან,რომლებიცსარგებელსიღებენანზოგადადგანიცდიანამ
პოლიტიკის გავლენას. ისიც,თურამდენად ითვალისწინებენთანასწორობის საკითხებს ის არა

1ქსელშიმონაწილეობდნენშემდეგიორგანიზაციები:FundacjaAutonomia,FundacjaPrzestrzeńKobiet,Towarzystwo
Interwencji Kryzysowej, Instytut Socjologii UJ, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, Instytut Ekonomii i
ZarządzaniaUJ,FederacjaAnarchistycznaandFundacjaRówność.org.pl.
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ხორციელებისსაქმეშიშეგვიძლიაგამოვყოთსამიძირითადიწინააღმდეგობადადაბრკოლება:
1. ახალტენდენციებზერეაგირებისდაყოვნება
2. ახალიდემოკრატიულიმოძრაობისმიერგენდერულითანასწორობისროლისარასწორიგაგება
3. მოსახლეობისკონსერვატიულ–ქრისტიანულინაწილისძლიერიწინააღმდეგობა

რეაგირებისდაყოვნება„რკინისფარდისშედეგები“
lგენდერულინიშნითგარჩევა1980–იანიწლებიდანსამეცნიერო,საგანმანათლებლო,პოლიტი

კურწრეებშიდაზოგადადსაზოგადოებაშიგანსჯისმნიშვნელოვანისაგანიგახდადასავლურსაზოგა
დოებაში.ცენტრალურევროპაში,მათშორისსლოვაკეთში,ესპროცესიშეყოვნდადამისისრულად
ამოქმედებამხოლოდკომუნიზმისდაცემისშემდეგგახდაშესაძლებელი.ქალთადამამაკაცთაუმრავ
ლესობა90–იანიწლებისსლოვაკეთში(სხვადასხვაემპირიულმონაცემებზედაყრდნობით)„გენდერს“
აღიქვამდაუფრობიოლოგიურატრიბუტად,ვიდრესოციალურმახასიათებლად.არსებობდასამყა
როსტრადიციულიორპოლუსიანიდაყოფა–„ვარდისფრად“და„ცისფრად“.

გენდერულითანასწორობისროლისარასწორიგაგება
l საზოგადოებისდემოკრატიულნაწილში გენდერულითანასწორობაუკვე გადაწყვეტილსაკი

თხად ითვლებოდა, რადგან კომუნისტურ ეპოქაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა არა
მხოლოდკლასებსშორის,არამედსქესთაშორისთანასწორობასაც.ესსაყოველთაოდმისაღებ,გავ
რცელებულტენდენციადიქნამიჩნეულიდემოკრატიისმშენებლობისპროცესში.

ხავერდოვანირევოლუციიდანხუთიწლისშემდეგ,სლოვაკიმწერალიი.იურანოვაირონიულად
შენიშნავს:„საკმარისზემეტიასხვაპრობლემებიიმისათვის,რომისეთრამეზეარგავამახვილოთყუ
რადღება,როგორიცფემინიზმია“.

საზოგადოებისწინააღმდეგობა
l არსებობდა ძლიერი წინააღმდეგობა საზოგადოების კონსერვატიულ–ქრისტიანული ნაწილის

ორგანიზაციათალიდერებისაგან,რომლებიც,როგორცანტიკომუნისტურიმოძრაობისწარმომად
გენლები,საზოგადოებისმაღალინდობითსარგებლობდნენ.ძლიერიმხარდაჭერაჰქონდაიდეას,რომ
ახალიდამოუკიდებელიქვეყნისმშენებლობისთვისმნიშვნელოვანიიყოტრადიციული,კულტურული
დაეროვნულიფესვები.გენდერულითანასწორობააღიქმებოდა(დაახლაცაღიქმება)როგორც„და
სავლური“ღირებულებადატრადიცია.
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გენდერულითანასწორობისოთხიფაზასლოვაკეთში
lრევოლუციისშემდგომიპერიოდი(1985–95)–ესპერიოდიხასიათდებაგენდერულითანასწო

რობისთემატიკაზემომუშავეპირველიარასამთავრობოორგანიზაციებისშექმნით,თუმცამათმი
მართინტერესიდამხარდაჭერაოფიციოზისმხრიდანმცირეიყო.ჩეხოსლოვაკიისგაყოფისშემდეგ
ყურადღებისკონცენტრირებამოხდაახალიპოლიტიკურისტრუქტურებისჩამოყალიბებაზე.
lვ.მეჩიარისავტორიტარულიმმართველობა(1995–99),რომელსაცახასიათებდაძლიერიპოპუ

ლისტურიატმოსფერო.დემოკრატიულიმოძრაობისმთელირიგიმიმართულებები,მათშორისგენ
დერულითანასწორობა,ამდროს„ზედმეტფუფუნებად“ითვლებოდა.
l ევროკავშირშიმიღებისპერიოდი(1999–2004)–ხასიათდებოდაბრიუსელისმხრიდანძლიერი

მხარდაჭერითადათანადგომით,ზეწოლითგენდერულითანასწორობისსტრუქტურებისჩამოსაყა
ლიბებლად,ამსფეროშიმომუშავეარასამთავრობოორგანიზაციებისსაერთაშორისომხარდაჭერით.
l ევროკავშირისწევრობა–ხასიათდება არასამთავრობოორგანიზაციებისაქტიურიქსელის

შექმნით,რომლებიცმუშაობენტრენინგების,განათლების,ადვოკატირებისადაძალადობისპრევენ
ციისკუთხით.თუმცა, არსებობსამპროგრამებისადაპროექტებისმდგრადობისპრობლემა,რად
განაც მცირეაფინანსური მხარდაჭერადადაინტერესება ოფიციოზისაგან,რაც განპირობებულია
გენდერულითანასწორობისოფიციალურსტრუქტურებსადასამოქალაქოსაზოგადოებისორგანი
ზაციებსშორისარსებულიდაძაბულობით.მეტადმნიშვნელოვანიაადამიანისუფლებების,ეროვნული
უმცირესობებისადაგენდერულითანასწორობის სახელმწიფოსაბჭოსგენდერულითანასწორობის
კომიტეტისროლი(2011წლიდან)ადგილებზემრავალიაქტივობისმხარდაჭერისადაახალისტრატე
გიებისადაკანონებისმომზადებისსაქმეში.

სამოქალაქოსაზოგადოებისმთავარიაქტორებიგენდერულითანასწორობისსფეროში
lASPEKT–ფემინისტურისაგანმანათლებლოორგანიზაცია,1993წლიდანაქვეყნებსჟურნალს,

1996წლიდანკიწიგნებსაც(დღემდეგამოქვეყნებულია110დასახელება),ხელმისაწვდომიაბიბლიო
თეკებშიდაონლაინ.
l ODZ– (მოქალაქე,დემოკრატია,პასუხისმგებლობა),აქვს20წლიანისაგანმანათლებლოგა

მოცდილება სამოქალაქო აქტიურობის, ადამიანის უფლებებისა და თანასწორი შესაძლებლობების,
ადვოკატირებისადაანტიდისკრიმინაციულსფეროებში.
lEsFem–ცდილობს,ხელიშეუწყოსინფორმირებულობისფართოგავრცელებასგენდერულითა

ნასწორობისადაგენდერულისტერეოტიპებისაღმოფხვრისსაკითხებში(ევროსაბჭორეკომენდაციას
უწევსEsFemს.როგორცმოწინავეპრაქტიკისმაგალითს).
lMožnosťvoľby(არჩევანისშესაძლებლობა)–ეწევაადვოკატირებას,აქვსცხელიხაზი,ახდენს

განათლების კოორდინირებას სლოვაკეთისრესპუბლიკისCEDAW (კონვენცია ქალთა მიმართდის
კრიმინაციისყველაფორმისაღმოფხვრისშესახებ)ალტერნატიულიანგარიშისშესახებ,ორგანიზე
ბასუკეთებს„CEDAWსკოლას“,ეწევაკამპანიასსტამბოლისპროტოკოლისრატიფიცირებისთვის.
lFenestra–ეწევაადვოკატირებას,კონსულტირებას,განსაკუთრებით–ძალადობისშემთხვევებ

ში,უზრუნველყოფსთავშესაფრით.

ინ ტერ ვი უ ე ბი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
სა კი თხებ ზე მო მუ შა ვე ექ სპერ ტებ თან

2017წლისაგვისტო–სექტემბერშიჩავატარეინტერვიუებიჩვენისაზოგადოებისსხვადასხვასფე
როშიმომუშავეხუთექსპერტთან,რომელთაცშეხება აქვთგენდერულითანასწორობისსაკითხებ
თან.კვლევისმონაწილეთაშორისიყვნენროგორცსამთავრობო,ასევეარასამთავრობოსექტორის
დაკვლევითიინსტიტუტებისექსპერტებიდაპრაქტიკოსები(ტრენერები,მასწავლებლები,ცხელიხა
ზისკონსულტანტები).ხუთივერესპონდენტისპასუხიასახავსარამარტომათპირად,არამედმათთან
ერთადპროექტებშიანკვლევებშიმომუშავემათიკოლეგებისგამოცდილებასადამოსაზრებებს.ეს
კოლეგებიპირადადესწრებოდნენინტერვიუებს.ამკუთხითთუშევხედავთ,მოსაზრებებიდაგამოც
დილებაგაგვიზიარა15ექსპერტმა.
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პირდაპირგამოკითხულიხუთიექსპერტია:
სილვიაპორუბანოვა–შრომისადაოჯახისკვლევითიინსტიტუტისდირექტორი,სლოვაკეთის

გენდერულითანასწორობისკომიტეტისწევრი
დაგმარჰორნა–ადამიანისუფლებებისაქტივისტი,კომენიუსისუნივერსიტეტისმასწავლებელი
იარმილაფილადელფიოვა–მკვლევარი,გენდერულითანასწორობისსფეროშიმრავალიემპირი

ულიკვლევისადაშრომისავტორიდათანაავტორი
იანადივინცოვა–შრომის,სოციალურიდაცვისადაოჯახისსაქმეთასამინისტროსადამიანის

უფლებათადაცვისკომიტეტისსამდივნოსდირექტორი
 ადრიანა მესოხორიტისოვა – გენდერული ძალადობის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო

ორგანიზაციის„არჩევანისშესაძლებლობა“ხელმძღვანელი.

დას კვნე ბი ინ ტერ ვი უ ე ბი დან

ექსპერტებთანჩატარებულიინტერვიუებიდანგაკეთებულიდასკვნებიშეიძლებაგავაერთიანოთ
ორძირითადმიმართულებად,რომლებიცდაკავშირებულიაადგილობრივდონეზეგენდერულითა
ნასწორობისპრინციპებისგამოყენებასთან:

1. ადგილობრივ დონეზე გენდერული თანასწორობის განხორციელებაში არსებული ძირითადი
ტენდენციები–დასკვნებიმოიცავსსაზოგადოებისმიდგომებს,ამჟამადარსებულვითარებასდამო
სალოდნელტენდენციებს

2.„შემთხვევისანალიზი“–მოწინავეპრაქტიკისმაგალითები,ინდივიდუალურიგამოცდილებადა
პროექტებისმდგრადობა

I. ძი რი თა დი ტენ დენ ცი ე ბი

ყველაექსპერტიცალსახადაღიარებს,რომგენდერულითანასწორობისკუთხითადგილებზეარ
სებულისიტუაციაამმხრივეროვნულდონეზეარსებულიმდგომარეობისანარეკლია.

ეროვნულდონეზეგენდერულთანასწორობასაქვსშემდეგიძირითადიდამახასიათებელინიშნები:
lგენდერულითანასწორობისპრინციპებისარასწორიგაგება
lსახელმწიფოსმხრიდანარასაკმარისიმხარდაჭერადაადგილებზეამმხრივგანათლებისადა

ინფორმირებულობისნაკლებობა
l ევროკავშირისადასხვასაერთაშორისოორგანიზაციების,მათშორისევროსაბჭოსადაგაე

როსწინაშეაღებულივალდებულებებითდადგენილისტანდარტებისარათანმიმდევრულიდანერგვა
lგენდერულსაკითხებზერეაგირებაარაეფექტურიფორმალურიგზებით
ბუნებრივია, ამგვარი ზოგადი სოციალურ–კულტურულიფონი ზეგავლენას ახდენს ადგილებზე

შექმნილვითარებაზე.ამასემატებასხვაფაქტორებიც,რაცანელებსანაფერხებსადგილობრივდო
ნეზეგენდერულითანასწორობისდანერგვას.ასეთიხელისშემშლელიფაქტორებისმაგალითებია:
lგენდერულითანასწორობისპრინციპებისადაარსისშესახებარასაკმარისიინფორმირებულობა;
l ამ საკითხზე ძლიერი კულტურულიდა სოციალური სტერეოტიპების არსებობა ადამიანურ

სამართლებრივგანზომილებებში(მაგ.ტრადიციულიაზროვნებაგენდერულითანასწორობისწინააღ
მდეგ);
lგავრცელებულიმოსაზრება,რომ„ქალთაუთანასწორობისსაკითხი“გადაწყდაჯერკიდევსო

ციალიზმისეპოქაშიდა,შესაბამისად,საჭიროაღარააშემდგომიმსჯელობაამთემაზე;
lგენდერულიუთანასწორობისთემატიკისხშირიგადაფარვაეკონომიკურითემატიკით,როგო

რიცააუმუშევრობა,ბინითუზრუნველყოფადაა.შ.;
l ძლიერიზეწოლაეკლესიის,განსაკუთრებითკათოლიციზმისმხრიდანგენდერულითანასწო

რობისპრინციპებისწინააღმდეგდაCEDAWდაგენდერულითანასწორობისსხვადოკუმენტებისძი
რეულიუარყოფა.კათოლიკურიეკლესიაგენდერულითანასწორობისწინააღმდეგიყენებსსხვადას
ხვაარგუმენტს,როგორიცააის,რომგენდერულითანასწორობასაფრთხესუქმნისჩვენსკულტურას,
ტრადიციებსდაოჯახისსტაბილურობას.
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ყველააღნიშნულიფაქტორისზემოქმედებითგანპირობებულიაგენდერულითანასწორობისგან
ხორციელებისდაბალიდონეადგილებზე,თუმცაამავემიზეზებითდიდიაგანსხვავებაკონკრეტულ
მუნიციპალიტეტებს,ქალაქებსადარეგიონებსშორის.

ხშირადშესაძლებელია,რომთუნდაცერთმაადამიანმაანმცირესაგანმანათლებლოპროექტმა
შეცვალოსვითარება.მაგალითად,იმქალაქებში,რომელთამერებიცქალებიგახდნენ,შეინიშნებააღ
ნიშნულისაკითხისმასშტაბებისცვლილება.კიდევერთიფაქტორი,რომელმაცშეიძლებამნიშვნელო
ვანიგანსხვავებაგამოიწვიოსრეგიონებშიგენდერულითანასწორობისგანხორციელებისმხრივ,არის
ადგილობრივიმოქალაქეებისმიერსაგანმანათლებლოპროგრამებისორგანიზებისნება–სურვილიდა
კონკრეტულრეგიონშიამპროგრამებისმისაწვდომობაფართოსაზოგადოებისათვის.ამგვარად,შეგ
ვიძლიავისაუბროთმკვეთრგანსხვავებებზეგენდერულითანასწორობისგანხორციელებისკუთხით
სლოვაკეთში.მხოლოდერთიფაქტორისგათვალისწინება,მაგალითად,იმისა,მოცემულიქალაქისმე
რიქალიათუმამაკაცი,არარისსაკმარისიიმისათვის,რომვისაუბროთგენდერულითანასწორობი
სადმიფართოსაზოგადოებისდამოკიდებულებისდაზოგადადარსებულიატმოსფეროსცვლილების
შესახებ.მაგალითად,იყოშემთხვევები,როცაქალმამერმამიიღოესთანამდებობა,როგორც„უკა
ნასკნელმაარჩევანმა“,რადგანსხვასარავისსურდაამთანამდებობისდაკავება.ამგვარად,არჩევ
ნებისამგვარიშედეგიგანპირობებულიიყოარამოქალაქეთამაღალიცნობიერებითგენდერულითა
ნასწორობისსაკითხებზე,არამედარჩევანისსიმწირით.თუმცა,მეორემხრივ,ხშირადასეთიმერები,
რომლებიცკანდიდატებისნაკლებობისშედეგადიყვნენარჩეულნი,თანდათანობითცვლიანმოქალა
ქეთამიდგომებსადახედვებსგენდერულითანასწორობისპრინციპებისმიმართ.თავიანთიგამორჩე
ულიმუშაობით,ისინიპრაქტიკაშიადასტურებენგენდერულითანასწორობისპრინციპებსდახელს
უწყობენამსაკითხზეინფორმირებულობისამაღლებას.საჭიროაამგვარიპოზიტიურიმაგალითების
შესახებინფორმაციისფართოდგავრცელებადასაზოგადოებასთანმეტიდისკუსია.

მუნიციპალურ არჩევნებში არსებული პროპორცია გამოირჩევადადებითიდინამიკით ქალი მე
რებისზრდისკუთხით,თუმცა,მეტწილადესქალიმერებიწარმოადგენენმხოლოდპატარადანაკ
ლებადგანვითარებულქალაქებს.უფრონაკლებადარიანქალებიარჩეულიმერებადდიდქალაქებ
ში.რეგიონულდონეზე,სლოვაკეთისრვავეთვითმმართველირეგიონისთავმჯდომარეებადმხოლოდ
მამაკაცებიიყვნენხოლმეარჩეული.აღნიშნულივითარებაპირველად2017წლისნოემბერში,ბოლო
არჩევნებისასშეიცვალა,როცაერიკაიურინოვაიქნაარჩეულიჟილინასთვითმმართველირეგიონის
თავმჯდომარედ.ესარჩევნებიგამორჩეულიიყოკანდიდატებსშორისქალთარაოდენობითაც,რაც
მნიშვნელოვნადმაღალიიყონებისმიერწინაარჩევნებთანშედარებით.

„შემთხვევისანალიზი“
გენდერულითანასწორობისადგილობრივდონეზეგანხორციელებისმოწინავეგამოცდილებისმა

გალითებიშეიძლებავიპოვოთსამიმიმართულებით:
lმუნიციპალიტეტებისსოციალურიცხოვრება
lიმსაწარმოთადონეზეგატარებულიზომები,რომლებიცსაქმიანობასწარმართავენკონკრე

ტულმუნიციპალიტეტებში
lგანათლება,ტრენინგები,ცნობიერებისამაღლებისკამპანია

მო წი ნა ვე გა მოც დი ლე ბა პო ლი ტი კურ დო ნე ზე

სლოვაკეთისთვითმმართველირეგიონებისარჩევნებისშედეგებიგენდერულითანასწორობისმი
მართსოციალურ–პოლიტიკურიცნობიერებისერთ–ერთიინდიკატორია.მათიშედეგებისმიხედვით
შეგვიძლიავიმსჯელოთხალხისდამოკიდებულებაზექალებისმიმართ,ფართოსაზოგადოებისრწმე
ნაზე,რომქალებსშეუძლიათისევეიმუშაონ,როგორცმამაკაცებმა.შესაბამისად,ქალიმერებისარ
სებობასაშუალებასგვაძლევსდავინახოთმათიმუშაობისშედეგებიდაიგიწარმოადგენსარჩეული
ქალებისუნარებისადაშესაძლებლობებისპირდაპირდასტურს.აღნიშნულიინდიკატორი,ძირითა
დად,შეეხებაქალიმერებისანმუნიციპალურისაბჭოსდეპუტატიქალებისმუშაობისშეფასებას.

როგორცაღვნიშნეთ,ამგვართანამდებობებზექალებისყოფნაჯერკიდევარარისჩვეულიამ
ბავისლოვაკეთისათვის–იგიმხოლოდ20%აღწევს(იხ.დიაგრამა).უმეტესშემთხვევაშიისინიხელ
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მძღვანელობენმცირეანსაშუალოზომისმუნიციპალიტეტებს,500–დან5000–მდემოსახლეობით.ბო
ლოწლებისადამუნიციპალურორგანოებშიარჩევნებისგამოცდილებანათლადმიუთითებსქალების
წარმატებაზე ამთანამდებობისათვის ბრძოლაში. ამისდამადასტურებლად შეგვიძლია მოვიყვანოთ
მაღალიწილიქალიმერებისა,რომლებიცხელახლაიქნენარჩეულიმეორეანმესამევადით.ადგილობ
რივიგამოცდილებაასევემიუთითებსამმხრივზოგადიატმოსფეროსშეცვლაზე,რაცგამოიხატება
ისეთტენდენციებში,როგორიცაამეტიპატივისცემაქალებისადმი,ქალებთანდაკავშირებითნაკლე
ბისტერეოტიპებიდაა.შ.ამავედროსწარმატებულიქალიმერებინიმუშს,მაგალითსწარმოადგენენ
მეზობელითემებისთვისაც.ბოლოათწლეულისგანმავლობაშისლოვაკეთშიგამოიკვეთარამდენიმე
რეგიონი,სადაცორი–სამიწარმატებულიქალიმერისმაგალითზეთანდათანობითიზრდებაშემდეგ
მუნიციპალურარჩევნებშიმონაწილექალიკანდიდატებისადა,შედეგად,ქალილიდერებისრიცხვი.
აღნიშნულისმაგალითადშეიძლებამოვიყვანოთჟილინასმუნიციპალურირეგიონიჩრდილოეთსლო
ვაკეთში,სადაცერთკონკრეტულრეგიონში,ტურიეცში,მერებისერთმესამედზემეტიქალია,მიუხე
დავადიმისა,რომმეზობლადმდებარელიპტოვშიდაორავაშიკვლავმცირეამათირაოდენობა.

ტურიეცშიასევეიზრდებაახალგაზრდაქალმერთარიცხვიც.ერთ–ერთიმათგანიაყოფილიმო
დელი30წლისერიკაცინტულოვა–სოფლისკლაშტორპოდზნიევომმერი.იგიმშობლიურსოფელში
დედაქალაქ ბრატისლავადანდაბრუნდა,რათა ააღორძინოს აქაურობა.როდესაცდაინახა,რომ ამ
ფუნქციისთვის სხვა კანდიდატი არ იყო, გადაწყვიტა,თავად ეცადა ბედი. „ვხედავდით,რომ ჩვენი
სოფლიდანგამქრალიყოისსიამაყე,ბრწყინვალება,მომხიბვლელობადაწესრიგი,რაცბავშვობიდან
მახსოვდა.ვცდილობდით,დაგვერწმუნებინაჩვენიმეგობრები,კენჭიეყარათმერობაზე,მაგრამვე
რავინდავიყოლიეთ,ასე,რომმემომიწიაკენჭისყრამ“–იგონებსესმიზანსწრაფულიმერი.საბედნი
ეროდ,ამრეგიონშიმრავლადარიანქალიმერებიდაისინიხშირადეხმარებიანერთმანეთს,ამიტომ
ერიკასაცშეუძლიამათიმაგალითითისარგებლოს.ქალიმერებისმიერერთმანეთისრჩევებითამგვა
რიდახმარებადამახასიათებელიასლოვაკეთისსხვარეგიონებისთვისაც.

მო წი ნა ვე გა მოც დი ლე ბა ბიზ ნე სის დო ნე ზე

გენდერულითანასწორობის მხარდაჭერის მეორე მნიშვნელოვანი დონეა ბიზნესში ამ საკითხი
სადმიდამოკიდებულება.მოწინავეგამოცდილებისმაგალითებადშეიძლებამოვიყვანოთკონკრეტულ
მუნიციპალიტეტებშიდარეგიონებშისაწარმოებისადაორგანიზაციებისმიერგენდერულითანასწო
რობისხელშემწყობიპროგრამებისადასტრატეგიებისშემუშავება.

1989წლისრევოლუციისადასაბაზროეკონომიკისდამკვიდრებისშედეგად,ქარხნების,საწარმოე
ბისადაორგანიზაციებისკორპორატიულისტრატეგიიდანგაქრასაოჯახოპოლიტიკა.კერძობიზნესში
საოჯახოპოლიტიკისმიმართინტერესისგაქრობისსაპასუხოდშრომის,სოციალურსაკითხთადაოჯა
ხისსამინისტრომდაიწყოახალიტიპისსაოჯახოსტრატეგიისშემუშავება,რაცდაკავშირებულიიყო
გენდერულითანასწორობისპრინციპებთან.ამპროცესშისამინისტრომშექმნაპროექტი„ოჯახისადმი
მეგობრულისაწარმო“.ესარისკონკურსიდაითვალისწინებსკერძოსაწარმოებისათვისპრიზებისმი
ნიჭებასდასაზოგადოებრივაღიარებასფართოსოციალურიპროგრამებისშექმნისადამათითანამ
შრომლებისოჯახებისმხარდასაჭერადმიმართულისხვადასხვატიპისძალისხმევისათვის.პრიზისმი
ნიჭებისასერთ–ერთმნიშვნელოვანფაქტორადგანისაზღვრაგენდერულითანასწორობისპრინციპების
გამოყენებაპრაქტიკაში,კერძოდ,თურაღონისძიებებსმიმართავსესათუისკომპანია,რათამისმა
თანამშრომლებმაშეძლონ,ერთმანეთსშეუთავსონსამუშაოდაოჯახი.ამგვარღონისძიებებსშორისაა
ისეთიფაქტორები,როგორებიცააკომპანიაშიმუშაობისთავისუფალიგრაფიკისდამკვიდრებადედები
სადამამებისათვის,თანამშრომელთაბავშვებისათვისსაბავშვობაგებისადაბაღებისდაარსებადაა.შ.

კონკურსიუაღრესადწარმატებულიაღმოჩნდადააშკარაამნიშვნელოვანიპროგრესი,როგორც
აპლიკანტებისრაოდენობის,ასევემედიამიმოხილვისკუთხით.დაჯილდოებულკომპანიებსშორისიყ
ვნენარამარტოდიდიდამდიდარი,არამედმცირეზომისკომპანიებიც,რომელთაცდანერგესსაინ
ტერესოღონისძიებაანაქტივობა,რომელიცმიმართულიიყოოჯახისადასამუშაოსშეთავსებისკენ.
ამ კონკურსის შედეგებიცხადდება შრომის, სოციალურ საკითხთადაოჯახის სამინისტროს მიერ,
ფართოდვრცელდებასაზოგადოებაშიდამასდადებითიგამოხმაურებამოჰყვება.გამარჯვებულსა
წარმოებსდიდიმნიშვნელობაენიჭებათადგილებზეზოგადიატმოსფეროსშეცვლისდასხვასაწარმო
ებისათვისგენდერულთანასწორობაზედაფუძნებულისამუშაოპრინციპებისყოველდღიურცხოვრე
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ბაშიგამოყენებისმაგალითისმიცემისკუთხით.ამმხრივრეგიონზეზეგავლენაცმეტადსაგრძნობია,
განსაკუთრებითმაშინ,როცაამსაწარმოებშირეგიონისმოსახლეობისდიდინაწილიადასაქმებული.

ამონაკრებიჩვენიექსპერტებისპასუხებიდანშემდეგკითხვებზე:
1.გთხოვთ,შეაფასოთგენდერულითანასწორობისპრინციპებისგამოყენებათქვენსქვეყანაშიად

გილობრივდონეზედამუნიციპალურისტრატეგიებისსხვადასხვაფორმაში.
2.არისთუარათქვენთვისცნობილიმოწინავეგამოცდილებისმაგალითები?დადებითიპასუხის

შემთხვევაში,გთხოვთმოკლედგვიამბოთმათშესახებ.
როგორცსილვიაპორუბანოვააღნიშნავს:
ბოლოწლებშიაშკარააძალისხმევარეგიონულდამუნიციპალურდონეზე.ხშირადვხედავთგენ

დერულითანასწორობისაკენმიმართულიდოკუმენტებისმიღებასადაგამოყენებას,სხვადასხვააქ
ტივობას,ამმიზნითმომუშავედაწესებულებებს,განსაკუთებით,როცასაქმეეხებათემებს,რომლე
ბიცაქტუალურიაკონკრეტულირეგიონის,ქალაქისანმუნიციპალიტეტისთვის.

აქიგულისხმება,მაგალითად,სხვადასხვატიპისმემორანდუმები,თანამშრომლობისხელშეკრუ
ლებები,ადგილობრივწარმომადგენელთაქსელისშექმნა(დეპუტატების,ადგილობრივიხელისუფლე
ბის,ადგილობრივიკომპანიებისწარმომადგენლების,სკოლებისადადაწესებულებებისგან).მათისაქ
მიანობისსფერომოიცავსოჯახურიცხოვრებისადასამუშაოსშეთავსებას,პოლიტიკურდაეკონო
მიკურცხოვრებაშიორივესქესისწარმომადგენელთადაბალანსებულმონაწილეობას,ქალთამიმართ
ძალადობასდაოჯახურძალადობას,ორგანიზაციებისეფექტურსოციალურპასუხისმგებლობას,მი
მართულსმშობლებისხელშეწყობისაკენ.ამკუთხითადგილობრივდონეზეხშირადგამოიყენებასხვა
დასხვატიპისტრენინგებიდასაგანმანათლებლოაქტივობები,რომლებიცხშირადსარგებლობენამ
სფეროშიარსებულისაუკეთესოგამოცდილებითდამაგალითებითისეთიქვეყნებიდან,როგორებიცაა
გერმანია,ავსტრიაანშვედეთი.

ადგილობრივორგანიზაციათაკონკრეტულიინიციატივებიუმეტესადკონცენტრირებულიაშემ
დეგზე:იმგვარისამუშაოსორგანიზება,რომელიცითვალისწინებსსაოჯახოდაპირადსაჭიროებებს
დაინდივიდუალურგანსხვავებებსქალდამამაკაცთანამშრომლებსშორის,იმმომსახურებათაგან
ვითარება,რომლებიცხელსუწყობსოჯახისადასამუშაოსშეთავსებას,პროგრამებისმხარდაჭერა,
რომლებიცმიმართულიამამაკაცებისადაქალებისდასაბრუნებლადშრომითბაზარზე(გადამზადება,
სპეციალიზებულიდასაქმების კურსები, მენტორობადა სწავლება, არასამუშაო ეტაპზე სწავლების
გაგრძელებადაა.შ.).

ადგილობრივორგანიზაციებშიამჟამადმიმდინარეობსდისკუსიებიდაგამოცდილებისდაიდეე
ბისგაზიარებაშემდგომკონკრეტულმიმართულებებსათუ„თემებზე“:

მომზადებამშობლობისათვის
მშობლობა,როგორცახალისიტუაციაცხოვრებაში
ბავშვებზეზრუნვადაბავშვისგანათლება
სკოლამდელიდაწესებულებები
დეკრეტულიშვებულებიდანსამუშაოზედაბრუნება
დედებისმხარდაჭერისპროგრამები
მამებისმხარდაჭერაკომპანიებში
ოჯახისწევრებზეერთობლივიზრუნვისმხარდაჭერა

როგორცდივინცოვააღნიშნავს:
ამისშეფასებაძნელია,თუმცავფიქრობ,ეს,ძირითადად,დამოკიდებულიარეგიონშიმოქმედკომ

პანიებშითანამშრომლებსშორისარსებულგანათლებისდონეზედამათინფორმირებულობაზეგენ
დერულითანასწორობისსაკითხებზე;ამგვარად,შეიძლებაერთმანეთისაგანმეტადგანსხვავებული
სურათიმივიღოთ.ჩემიაზრით,ურბანულთემებშიუფროპოზიტიურიგანწყობებიუნდაიყოს,ვიდრე
მცირემუნიციპალიტეტებში,სადაცმოსალოდნელიასაკითხისნაკლებიცოდნადატრადიციულიმიდ
გომების არსებობა.თუმცა, ჩემითვალთახედვით, ვითარება იცვლება,რადგან ინსტიტუციური სა
ფუძველიძლიერდებადახორციელდებაბევრისაგანმანათლებლოპროექტირეგიონულიხელისუფ
ლებისთანამშრომლობითშრომის,სოციალურიდაცვისადაოჯახისსამინისტროსთან.საინტერესოა
თვალიგადავავლოთრეგიონულდამუნიციპალურარჩევნებშიქალკანდიდატთარაოდენობასაც.
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როგორცჰორნააღნიშნავს:
სლოვაკეთშიგენდერულითანასწორობისპრინციპებისგამოყენებასადგილობრივ,მუნიციპალურ

დონეზერამდენიმეგანზომილებააქვს.პრინციპში,მამაკაცებიჭარბადარიანგადაწყვეტილებისმიმ
ღებდასაკვანძოთანამდებობებზე(პოლიტიკურიწარმომადგენლობისყველადონეზედაბიზნესში,
მათშორისაკადემიურსფეროშიც).ამსიჭარბისფაქტორები,ასევეშესაბამისისტატისტიკასათანა
დოდააასახულისლოვაკეთისყოველწლიურისაერთომდგომარეობისანგარიშში,ასევეCEDAWალ
ტერნატიულანგარიშშიდაCEDAWრეკომენდაციებზეარასამთავრობოექსპერტებისპასუხებში.

ქალებსშორისშეინიშნებამზარდიდაინტერესება,დაიკავონთანამდებობებირეგიონულდამუ
ნიციპალურდონეზე–მაგ.მუნიციპალიტეტებისმერების,ადგილობრივ,მუნიციპალურსაბჭოთადე
პუტატებისთანამდებობები.მოგიყვანთმაგალითსჩემიპირადიგამოცდილებიდან:საერთოსაცხოვ
რებლების ბინათმესაკუთრეთა წარმომადგენლისა და თვითმმართველი რეგიონის თავმჯდომარის
თანამდებობები, ჩვეულებრივ, ქალებსუკავიათ (სასარგებლოიქნებოდაშესაბამისისტატისტიკა ან
სიღრმისეულიკვლევაამკუთხით,თუმცაესინფორმაციახელთარამაქვს).

II. მო წი ნა ვე პრაქ ტი კა
ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის კომ პე ტენ ცი ის 
გან ვი თა რე ბა სლო ვა კეთ ში. 2008 წ.
მოკ ლე მო ნა ხა ზი

2008წელსკოშიცეშიჩატარებულმამონიტორინგმააჩვენა,რომსაჯაროსამსახურებისიმპერსო
ნალს,რომელთაცუწევდათოჯახურიძალადობისმსხვერპლქალებთანმუშაობა,არავითარიწვდომა
არგააჩნდათტრენინგებზე.ამიტომაც,სამინისტროსმხარდაჭერითქალთაადგილობრივმაარასამ
თავრობოორგანიზაციამFENESTRAშეიმუშავასატრენინგოკურსი.

აღნიშნული კურსი განხორციელდა ქალაქის ოთხრაიონში. სპეციალურტრენინგ კურსებსდა
ესწროამთემაზემომუშავესხვადასხვაპროფესიის36ადამიანი–პოლიციელები,სოციალურიმუ
შაკები,ჯანდაცვის სპეციალისტები,ფსიქოლოგებიდა იურისტები. მოხდა მათი გათვითცნობიერე
ბაპარტნიორისმხრიდანძალადობისთემაზე.ძირითადთემებსშორისიყო:გავრცელებულიმითები
პარტნიორებსშორისძალადობისშესახებ, მისირეალურიმიზეზებიდაბუნება,რისკ–ფაქტორები,
ქალთაუსაფრთხოება,ვინააპასუხისმგებელიქალთამიმართძალადობაზედაპარტნიორებისმხრი
დანძალადობისზეგავლენაქალებისადამათიბავშვებისჯანმრთელობაზე.

შეიქმნასახელმძღვანელო,რომელშიცდეტალურადარისაღწერილითითოეულისამსახურისკომ
პეტენციადაპროცედურები.ამკურსმასტიმულიმისცამსგავსპროექტებსსლოვაკეთისსხვარეგი
ონში–პრეშოვში.

ერ თი ა ნი მიდ გო მა მო ი თხოვს კო ორ დი ნა ცი ას

სლოვაკეთში ეროვნული პოლიტიკაოჯახურ ძალადობასთანდა ქალთა მიმართ ძალადობასთან
დაკავშირებით მჭიდრო კავშირშია გენდერული თანასწორობის პოლიტიკასთან. 1990–იანი წლების
მეორენახევრიდანქალთადამამაკაცთათანასწორობისსაკითხიამდღისწესრიგისნაწილიგახდა,
რაც, ძირითადად,უკავშირდებოდა აღებულსაერთაშორისო ვალდებულებებს,რომელიცევროკავ
შირში გაერთიანების შემადგენელი ნაწილი იყო. 2004 წლამდე ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხი
ჩართულიიყოქალთასაკითხებისშესახებეროვნულგეგმებში (1997)დამისიჩამოყალიბებამოხდა
ქალთადა მამაკაცთათანასწორი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის (2001) კონტექსტში. ქალთა
მიმართძალადობისწინააღმდეგსტრატეგიისმიღებასთანახლდამთელირიგისიძნელეები,დისკუ
სიები, პერსონალისცვლილებადაზეწოლა არასამთავრობოორგანიზაციების მხრიდან. ძირითადი
კონფლიქტიუკავშირდებოდაგენდერულიძალადობისკონცეფციისაღიარებასდაარჩევანს,აქცენტი
გაკეთებულიყოექსკლუზიურადქალებზე.[1]გადაწყდა,რომარჩეულიყოერთიანიმიდგომა,რომე
ლიცმოიცავდა სისხლისსამართალს,დახმარების აღმოჩენას, პრევენციასადა კვლევითსაქმიანო
ბას.უმნიშვნელოვანესადიქნამიჩნეულიდაინტერესებულმხარეთაშორისკოორდინაცია.[2]ესრომ
მართლაცასეა, საკითხის მრავალმხრივობიდანაცგამომდინარეობს,რადგან ქალთა მიმართძალა
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დობისპოლიტიკისაქტორებიწარმოადგენენფართოსპექტრისსხვადასხვასფეროს:უსაფრთხოებას
დადაცვას,სისხლისსამართალს,სოციალურიდაჯანმრთელობისდაცვისსამსახურებს,სამოქალაქო
საზოგადოებასდა კვლევითსაქმიანობას. ამთემაზე აქტიურადჩართულსამინისტროებს შორისაა
შრომის, სოციალურსაქმეთადაოჯახის, შინაგან საქმეთა, იუსტიციისდაჯანმრთელობისდაცვის
სამინისტროები.დეცენტრალიზაციისადადემოკრატიზაციისპროცესებისკვალდაკვალ,სულუფრო
დაუფრომეტიპასუხისმგებლობისდელეგირებახდებარეგიონულხელისუფლებაზე.ამავდროულად,
არასამთავრობოორგანიზაციებიცმნიშვნელოვანროლსთამაშობენდახშირადსაკუთართავზესა
ხელმწიფოსვალდებულებებსაცკიიღებენოჯახურძალადობასთანბრძოლისმიმართულებით.

ტრე ნინ გე ბის სა ჭი რო ე ბა

2008წ.ქალაქკოშიცეშიგანხორციელდაოჯახურიძალადობისმსხვერპლქალთამხარდაჭერისა
დადაცვისმხრივარსებულივითარებისმონიტორინგი.მონიტორინგმაგამოავლინაამმიმართულე
ბითძლიერიდასუსტიმხარეებიდაგანვითარებისშესაძლებლობები.სისუსტეთაშორისერთ–ერთი
იყოტრენინგებისნაკლებობაოჯახურიძალადობისმსხვერპლქალებთანმომუშავესაჯარომოსამსა
ხურეთათვის.

ამიტომაცშემუშავდასატრენინგოკურსიპოლიციელების,სოცმუშაკების,ჯანდაცვისსპეციალის
ტების,ფსიქოლოგებისადაიურისტებისათვის.ტრენინგიმიზნადისახავდაიმსპეციალისტებისმუშა
ობისეფექტურობისამაღლებას,რომლებიცშედიოდნენკოშიცეშიქალთამიმართძალადობისპრე
ვენციისადააღმოფხვრისსამუშაოჯგუფში(რომელიც2008წ.შეიქმნა),რათაგაუმჯობესებულიყო
მათშორისურთიერთთანამშრომლობადაშექმნილიყოპლატფორმაჩართულინსტიტუტებსშორის
შეხვედრებისადაცოდნისგაზიარებისათვის.

კურსისშემუშავებისინიციატივაეკუთვნოდაკოშიცესქალთაარასამთავრობოორგანიზაციასFenestra
დაიგიდააფინანსაშინაგანსაქმეთასამინისტროსეგიდითმოქმედმადანაშაულისპრევენციისკომიტეტ
მა.სამიზნედშეირჩაკოშიცეს4რაიონი:სევერ,ზაპად,დარგოვსკიხჰრდინოვდანადჯაზერომ.

მოხდაყოველრაიონშიოჯახურძალადობასთანბრძოლაზეპასუხისმგებელიმთავარიდაწესებუ
ლებისშერჩევა.შერჩევისუპირველესიკრიტერიუმიიყომისიშესაძლებლობა,ყოფილიყოპირველა
დიკონტაქტისადგილიიმქალებისათვის,რომლებმაცგანიცადესძალადობაპარტნიორისმხრიდან
დაითხოვდნენდახმარებას.ამგვარიდაწესებულებებიიყოპოლიციისგანყოფილებები,სოციალური
და საოჯახომომსახურებისოფისები, საავადმყოფოები, საველესოცსამსახურები,ფსიქოლოგიური
კონსულტაციისდაპრევენციისცენტრებიდაპროკურატურისგანყოფილებები.

ამდაწესებულებებშიმომუშავესპეციალისტებიესწრებოდნენსპეციალიზებულსატრენინგოკურ
სებს,რომლებიცახდენდნენმათგათვითცნობიერებასპარტნიორისმხრიდანძალადობისსაკითხებ
ში. ძირითადითემებიმოიცავდაგავრცელებულმითებსპარტნიორებსშორისძალადობისშესახებ,
მათრეალურმიზეზებსადაბუნებას,რისკ–ფაქტორებს,ქალთაუსაფრთხოებას,ვინააპასუხისმგე
ბელიქალთამიმართძალადობაზედაპარტნიორებისმხრიდანძალადობისზეგავლენასქალებისადა
მათიბავშვებისჯანმრთელობაზე.

შეიქმნასახელმძღვანელო,რომელშიცდეტალურადაააღწერილითითოეულისამსახურისკომპე
ტენციადაძალადობისშემთხვევაშისაჭიროპროცედურები.კონკრეტულიღონისძიებებისშესახებ
თავებისავტორებიიყვნენშესაბამისიუწყებებისწარმომადგენლები,რომლებიცშედიოდნენკოშიცე
შიქალთამიმართძალადობისპრევენციისადააღმოფხვრისსამუშაოჯგუფში.

ტრენინგიგაიარა36ადამიანმა.მათმაღალიშეფასებამისცესმიღებულინფორმაციასდაშესაძლებ
ლობას,გაეზიარებინათთავიანთიგამოცდილებასხვაპროფესიისადამიანებისათვის.გაიხსნამეტადსა
სარგებლოსაინფორმაციოარხისხვადასხვასფეროსსპეციალისტებსშორისთანამშრომლობისათვის.

პრო ფე სი ებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბა

ტრენინგისასარგებლოაღმოჩნდაიმკუთხითაც,რომთავიმოუყარასხვადასხვაპროფილისადა
ოჯახურიძალადობისწინააღმდეგბრძოლაშისხვადასხვაროლისმქონესპეციალისტებსდაიგიგახდა
ნაწილიფართოპროექტისა,რომელიცმხარსუჭერსკოშიცეშიქალთამიმართძალადობისპრევენ
ციისადააღმოფხვრისსამუშაოჯგუფისწევრთაშორისუწყებათაშორისიმიდგომისდამკვიდრებას.
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ტრენინგი წარმატებული გამოდგა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლ ქალთა მხარდასაჭერად სტან
დარტიზებულიპროცედურებისგავრცელებისკუთხითაცდასაშუალებამისცასხვადასხვაუწყებას,
ერთმანეთისთვისგაეზიარებინათცოდნადაგამოცდილება.

ტრენინგიეფუძნებამსხვერპლზეორიენტირებულდამრავალუწყებრივმიდგომას,რომელიცერ
თადუყრისთავსოჯახურიძალადობისსაკითხებშიჩართულრამდენიმეორგანიზაციას,რომელთაც
ხელი მოაწერეს ფორმალურ პროტოკოლებს. მის განხორციელებაში ჩაერთნენ უშუალოდ მსხვერ
პლთანმომუშავეექსპერტებიც.

ოჯახური ძალადობის განმარტება ეფუძნება საერთაშორისო დოკუმენტებსა და შეთანხმებებს,
რომლებიცქალთამიმართძალადობასგანიხილავენგენდერულძალადობადდამასქალთადამამა
კაცთაშორისისტორიულადდასოციალურადჩამოყალიბებულიუფლებრივიდისბალანსისშედეგად
მიიჩნევენ.ამგვარიგანსაზღვრებაკარგსაფუძველსიძლევაზოგადგარემოზეზემოქმედებისათვის,
რადგანიგიხაზსუსვამსგენდერულუთანასწორობასისეთსფეროებში,როგორებიცააძალადობის
მსხვერპლიქალებისათვისსიღარიბისრისკიდასახელმწიფოდაადგილობრივისახელისუფლებოორ
განოებისმხრიდანარაჯეროვანიან არასაკმარისირეაგირებისშემთხვევაშიქალისთვისშექმნილი
ფიზიკური(ჯანმრთელობის)საფრთხე.

ტრენინგისშეფასებაანმონიტორინგიარგანხორციელებულა.თუმცაარსებობსრამდენიმემი
მართულება,სადაცშეიძლებამისიეფექტურობისგაზრდა.პირველინაბიჯიიქნებოდაპროცედურა
თაფორმალიზება,რაცგამოიხატებაყოველიუწყებისშიგნითდაერთადმომუშავეუწყებებსშორის
პროტოკოლისხელმოწერაში.მეორენაბიჯიუნდაიყოსტრენინგისგამოცდილებისგადმოტანამიმ
დინარეპრაქტიკაში.მესამეც,ტრენინგებისათვისსასარგებლოიქნებოდამისიპერიოდულიშეფასება.
მიუხედავადამინიციატივაშიშინაგანსაქმეთასამინისტროსჩართულობისა,არშემუშავებულაკონ
კრეტულიგეგმამისიგაგრძელებისათვის.

ნი მუ ში სხვა რე გი ო ნე ბი სათ ვის

ტრენინგისდადებითიმხარეიყოის,რომიგიეფუძნებოდაპრაქტიკასდამიზნადისახავდაადგილ
ზესიტუაციისმონიტორინგისშედეგადგამოვლენილინაკლოვანებებისაღმოფხვრას.ისაიგომრავა
ლუწყებრივიმიდგომისპრინციპებზედამასშიჩართულნიიყვნენოჯახურიძალადობისმსხვერპლთან
მომუშავესხვადასხვაუწყებისწარმომადგენლები.ამუწყებათაწარმომადგენლებმაშექმნესსახელ
მძღვანელო,რომელშიცთითოეულიუწყებისათვის გაწერილია საჭირო ჩარევის პროცედურებიდა
მისიგრძელვადიანიმნიშვნელობა.სახელმძღვანელოხელმისაწვდომიაFenstra–სვებგვერდზედამისი
გამოყენება შეუძლია ნებისმიერუწყებას,რომელსაც სურს გაიუმჯობესოს უნარები პროფესიული
მხარდაჭერისმხრივოჯახურიძალადობისშემთხვევებში.

ტრენინგისგადატანასხვაგარემოშიშეიძლებაგარკვეულწილადშეზღუდულიიყოს,კონკრეტუ
ლიადამიანებიდანდამონაწილედაწესებულებებიდანგამომდინარე.ამასგარდა,ტრენინგშიჩართულ
დაწესებულებათატიპოლოგიადამოკიდებულიაარსებულსაკანონმდებლოგარემოსადათითოეული
დაწესებულების პასუხისმგებლობაზე. მიუხედავად ამისა, აღნიშნული ტრენინგი აღმოჩნდა ნიმუში
სხვარეგიონებისათვის,რათადაეწყოთმსგავსითანამშრომლობა(მაგ.პრეშოვისრეგიონში),რითაც
დაამტკიცეს,რომარსებულიპრაქტიკაშეიძლებადაინერგოსსხვაგანაცდაგამოდგესსასწავლომა
გალითადგანსხვავებულკონტექსტში.

პროცესიდანმიღებულიგაკვეთილებიდან,უპირველესად,შეგვიძლიაგამოვყოთის,რომტრენინ
გისპოზიტიურიშედეგისათვისსაწყისიწერტილიუნდაიყოსტრენინგისსაჭიროებათაანალიზისა
მიზნე სპეციალისტებს შორის. მეორეც, მრავალუწყებრივტრენინგს აქვსუნარი,დასაბამი მისცეს
სხვადასხვაუწყებასშორისთანამშრომლობას.დამესამეც,ოჯახურიძალადობისგამკლავებისშესა
ხებსხვადასხვაუწყებასშორისგამოცდილებისგაზიარებასშეიძლებასტიმულიმისცესსახელმძღვა
ნელოსშემუშავებამ,რომელიცაერთიანებსსხვადასხვაუწყებისპროცედურებს.

[1] ბარბარაჰოლუბოვა, ქალთამიმართძალადობადაგენდერულითანასწორობისროლი, სო
ციალურიინკლუზიადაჯანმრთელობისდაცვისსტრატეგიები,ეროვნულიანგარიშიმომზადებული
EGGSIქსელისათვის,ევროკომისია,2010წ.

[2]ეროვნულისტრატეგიაქალთამიმართდაოჯახურიძალადობისპრევენციისადააღმოფხვრისთვის.
საკონტაქტო/დამატებითიინფორმაცია
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დამატებითიინფორმაციისათვისვებგვერდი(http://www.fenestra.sk/)
NBსაავტოროუფლება:დუშანაკარლოვსკა
Fenestrao.z.
Festivalovénámestie2
04190Košice
Slovakia

III.გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ინ სტი ტუ ცი უ რი სტრუქ ტუ რა

სლოვაკეთშიგენდერულითანასწორობისინსტიტუციურისტრუქტურაბოლოორიათწლეულის
განმავლობაშინაბიჯ–ნაბიჯიქმნებოდა.პირველიუწყება–შრომის,სოციალურსაქმეთადაოჯახის
სამინისტროს გენდერული თანასწორობისა და თანაბარი შესაძლებლობების დეპარტამენტი 2000
წელსშეიქმნაევროკავშირშიგაწევრიანებისპროცესისფარგლებში.ესსტრუქტურადღემდეაქტიუ
რადმუშაობს,როგორცგენდერულითანასწორობისსაკითხებისსტაბილურისაკოორდინაციოცენ
ტრი.2004წ.ევროკავშირშიგაწევრიანებისშემდეგშეიქმნაახალისტრუქტურები,რომლებიცმუშა
ობენსამთავრობოდაარასამთავრობოაქტორებსშორისკოორდინაციაზე,ახალისტრატეგიებისადა
კანონებისშემუშავებაზე,ეწევიანცნობიერებისამაღლებისკამპანიებს,იცავენდაპოპულარიზაციას
უწევენსაზოგადოებაშიგენდერულითანასწორობისიდეას.ფაქტობრივად,გენდერულითანასწორო
ბისსტრუქტურაშედგებასამიკომპონენტისაგან:1.სამთავრობოსაბჭო2.გენდერულითანასწორო
ბისკომიტეტიდა3.გენდერულითანასწორობისადათანაბარიშესაძლებლობებისდეპარტამენტი.

1. საბ ჭო

სლოვაკეთისმთავრობისადამიანისუფლებათა,ეროვნულუმცირესობათადაგენდე
რულითანასწორობისსაბჭო

2010წ. ნოემბერშიშეიქმნასლოვაკეთისმთავრობის ადამიანისუფლებათა, ეროვნულუმცირე
სობათადაგენდერულითანასწორობის საბჭო,როგორცსლოვაკეთის მთავრობის მუდმივმოქმედი
საკონსულტაციოორგანო.მისიწესდებისსაფუძველზეგანხორციელდამრავალისისტემურიცვლი
ლება,მათშორისანტიდისკრიმინაციულსფეროში,რაცპოზიტიურადუნდააისახოსკომუნიკაციაზე
სახელმწიფოსადაარასამთავრობოორგანიზაციებსშორის,ასევე,ზოგადად,ადამიანისუფლებების
საკითხთაკოორდინაციაზედა,კერძოდანტიდისკრიმინაციულმიმართულებაზე.

წესდებისშესაბამისად,საბჭოგახდამთავრობისმუდმივმოქმედისაექსპერტო,სათათბირო,მა
კოორდინირებელიდასაკონსულტაციოორგანოადამიანისუფლებათა, მათშორისეროვნულიუმ
ცირესობებისადაეთნიკურიჯგუფებისდაცვისსფეროშიდათანაბარიმოპყრობისადაგენდერუ
ლი თანასწორობის პრინციპების მიმართულებით. მისი ამოცანები მოიცავს: ადამიანის უფლებათა
დაცვისკუთხითსაერთაშორისოვალდებულებებისშესრულებისშესახებმოსაზრებებისწარდგენას;
ადამიანისუფლებათადაცვისსფეროშისამინისტროებისპოლიტიკისკოორდინირებისუზრუნველ
ყოფას;სამინისტროებთანდაცენტრალურიდაადგილობრივიხელისუფლებისსხვაორგანოებთან,
არასამთავრობოორგანიზაციებთან,აკადემიურდაწესებულებებთანდაა.შ.თანამშრომლობას;ადა
მიანისუფლებათადაცვისკუთხითმთავრობისათვისწინადადებებისწარდგენას;ადამიანისუფლებე
ბისდაცვისსფეროშისაკუთარიმტკიცეპოზიციისდაფიქსირებასდაამმიმართულებითკანონებსა
დასაკვანძოთემებზემოსაზრებებისგამოთქმას.სამთავრობოსაბჭო36წევრისაგანშედგებადააერ
თიანებსმთავრობის,რეგიონულიდაადგილობრივიხელისუფლების,ადამიანისუფლებათადაცვის
საზოგადოებრივიინსტიტუტების,არასამთავრობოორგანიზაციების,აკადემიურიდაწესებულებების
წარმომადგენლებსდასაბჭოსკომიტეტებისვიცე–თავმჯდომარეებს(იხ.ქვემოთ).საბჭოსშეხვედრე
ბიიმართებაწელიწადშიარანაკლებოთხჯერ.

საბჭოშირვაკომიტეტია,რომლებიცმოიცავენშემდეგთემებს:ეროვნულიუმცირესობებიდაეთნი
კურიჯგუფები,არასამთავრობოდაარაკომერციულიორგანიზაციები,მოხუცები,შშმპირები,გენდე
რულითანასწორობა,ბავშვებიდაახალგაზრდები,კვლევებიდასწავლებაადამიანისუფლებათადაცვის
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დაგანმავითარებელიგანათლებისსფეროში,რასიზმის,ქსენოფობიის,ანტისემიტიზმისდაარატოლე
რანტობისსხვაფორმებისპრევენციადააღმოფხვრა.კომიტეტებსშეუძლიათწინადადებებიგაუგზავ
ნონსაბჭოს,ითანამშრომლონსამინისტროებთანდასხვაუწყებებთანდადაწესებულებებთან,მოსაზ
რებაგამოთქვანკანონებზედასხვასავალდებულოანარასავალდებულოდოკუმენტებზედაა.შ.თუკი
ისინირაიმემოსაზრებასმხარსდაუჭერენხმათა2/3–ით,იგისავალდებულოხდებასაბჭოსათვის.

2. კო მი ტე ტი

კომიტეტიწარმოადგენსსლოვაკეთისრესპუბლიკისმთავრობისადამიანისუფლებათა,ეროვნულ
უმცირესობათადაგენდერულითანასწორობისსაბჭოსმუდმივმოქმედსაექსპერტოორგანოსგენდე
რულითანასწორობისსაკითხებზედაქალთაწინააღმდეგდისკრიმინაციისყველაფორმისაღმოფხ
ვრისშესახებკონვენციის (CEDAW),სქესისადაგენდერულინიშნითდისკრიმინაციისაღმოფხვრის
მავალდებულებელისხვასაერთაშორისოკონვენციებისდაამსფეროშიევროკავშირისკანონმდებ
ლობისაღსრულებისმიმართულებით.კომიტეტიმოქმედებსროგორცსაკონსულტაციოორგანოგენ
დერულითანასწორობისსაკითხებზესლოვაკეთისრესპუბლიკისკონსტიტუციისფარგლებში.კომი
ტეტისწევრებიწარმოადგენენსაჯაროდაწესებულებებსადასამოქალაქოსაზოგადოებას,რომელ
თაგანთითოეულითანაბრადააწარმოდგენილი(15–15წევრიორივესექტორიდან).

კომიტეტი,კერძოდ,დაკავებულიაშემდეგისაქმიანობით:
ა)წარმოადგენსინიციატივებს,რომლებიცმიმართულიაგაზარდოსსქესისადაგენდერულინიშ

ნითთანაბარიმოპყრობისუფლებისმხარდაჭერა,დაცვადაპატივისცემასლოვაკეთისრესპუბლიკის
კონსტიტუციის, სლოვაკეთის რესპუბლიკის საერთაშორისო ვალდებულებებისა და ევროკავშირის
წევრობისვალდებულებების,კანონებისადასავალდებულორეგულაციებისშესაბამისად;

ბ)მონაწილეობსადამიანისუფლებათადაცვისდასქესისადაგენდერულინიშნითთანაბარიმოპყ
რობისუფლებისშესახებსაერთაშორისოხელშეკრულებებისმონიტორინგისმექანიზმებისშესახებ
ანგარიშებისმომზადებაში;

გ)ამზადებსწინადადებებსთანმიმდევრულიღონისძიებებისშესახებ,რომლებიცემსახურებაადა
მიანისუფლებებისადასქესისადაგენდერულინიშნითთანაბარიმოპყრობისუფლებისპატივისცემას;

დ)წარმართავსგენდერულანალიზს,იძლევარჩევებსდაგამოთქვამსმოსაზრებებსკანონებისა
დასხვაარასაკანონმდებლოზომებისშესახებ,რომელთაცშეიძლებაგავლენაიქონიონადამიანისუფ
ლებებისადასქესისადაგენდერულინიშნითთანაბარიმოპყრობისუფლებისდაცვასადაპატივის
ცემაზე,ქმნისრეზოლუციათაპროექტებსსაბჭოსწარმომადგენელთაკომიტეტისშეხვედრაზეწარ
სადგენად.

ე) ახდენსგენდერულითანასწორობისსტრატეგიებისადასამოქმედოგეგმისგანხორციელების
მონიტორინგსდაიძლევასაექსპერტორჩევებსამმიმართულებით;

ვ)მოქმედებსროგორცსამინისტროთაშორისიუწყებადათანამშრომლობსსამინისტროებთანდა
სხვასახელმწიფოუწყებებთან, სოციალურპარტნიორებთან, ადგილობრივხელისუფლებასთან, მა
ღალტერიტორიულერთეულებთან,არასამთავრობოორგანიზაციებთან,კვლევითდააკადემიურდა
წესებულებებთან;

ზ)სლოვაკეთისრესპუბლიკისშრომის,სოციალურსაქმეთადაოჯახისსამინისტროსგენდერული
თანასწორობისადათანაბარიშესაძლებლობებისდეპარტამენტთან,შრომისადაოჯახისკვლევისინ
სტიტუტთან,ადამიანისუფლებებისსლოვაკეთისეროვნულცენტრთანდაშრომისინსპექციისორგა
ნოებთანთანამშრომლობითყოველწლიურადადგენსშეფასებითანგარიშსსლოვაკეთშიგენდერული
თანასწორობისმდგომარეობისშესახებ.

3. დე პარ ტა მენ ტი 

სლოვაკეთისრესპუბლიკისშრომის,სოციალურსაქმეთადაოჯახისსამინისტროსგენდერულითა
ნასწორობისადათანაბარიშესაძლებლობებისდეპარტამენტიწარმოადგენსსლოვაკეთშიგენდერული
თანასწორობისუწყებას,რომელიცმუშაობსგენდერულითანასწორობისსაკითხებშისახელმწიფოპო
ლიტიკისკოორდინაციასადაქალთაგაძლიერებაზე.დეპარტამენტიარისორგანო,რომელიცკოორ
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დინატორისწინაშეპასუხისმგებელიათანაბარიშესაძლებლობებისჰორიზონტალურიპრიორიტეტების
განხორციელებაზეევროპისსტრუქტურულიფონდებისმიერთანადაფინანსებულპროექტში.

გენდერულითანასწორობისადათანაბარიშესაძლებლობებისდეპარტამენტიპასუხისმგებელია
გენდერულითანასწორობისკომიტეტისმუშაობისკოორდინირებაზე,რომელიცადამიანისუფლებე
ბის,უმცირესობებისადაგენდერულითანასწორობისსამთავრობოსაბჭოსმუდმივმოქმედიკომიტე
ტია.იგიასევეთანამშრომლობსსლოვაკეთისქალთაარასამთავრობოორგანიზაციებთან,რომელთა
მონაცემთაბაზაცშეგიძლიათიხილოთაქ.

ოლგაპიეტრუხოვა,
სლოვაკეთისშრომისსამინისტროსგენდერულითანასწორობისადათანაბარიშესაძლებლობების

დეპარტამენტისდირექტორი
olga.pietruchova@employment.gov.sk
+421220461812

ქალ თა წარ მო მად გენ ლო ბა ად გი ლობ რივ პარ ლა მენ ტებ ში

1993წ.დამოუკიდებელსახელმწიფოდჩამოყალიბებისშემდეგსლოვაკეთმაოთხიმუნიციპალური
არჩევნებიჩაატარა.ბოლომუნიციპალურარჩევნებში2006წ.2905მერისთანამდებობიდანქალებმა
მოიპოვეს601ადგილი.მათისაერთოწილიგაიზარდა18.6%–დან20.7%–მდეოთხიწლისგანმავლო
ბაში.წინაორმუნიციპალურარჩევნებშიესწილიუფრომცირეიყო:17.5%1998წ.დამხოლოდ15.2%
1994წ.ქალებისწილი,რომელთაცმერისთანამდებობაუჭირავთნელა,მაგრამმტკიცედიზრდება–
5%–ით15წლისგანმავლობაში.

თუმცაადგილობრივდონეზეპოლიტიკაშიქალთაწარმომადგენლობისვითარებაგარკვეულწი
ლადუკეთესია,ვიდრერეგიონულდაეროვნულდონეზე,იგიმაინცარარისდამაკმაყოფილებელი.

IV. დი აგ რა მე ბი, ცხრი ლე ბი 
შუ შის ჭე რის ინ დექ სი
გა რე მო და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის თვის

(სამხრეთკორეა,იაპონია,თურქეთი,შვეიცარია,ჩეხეთისრესპუბლიკა,ნიდერლანდები,ირლან
დია,დიდიბრიტანეთი,საბერძნეთი,აშშ,გერმანია,ავსტრია,იტალია,ისრაელი,სლოვაკეთი,ავსტრა
ლია,ესპანეთი,საშუალომაჩვენებელიეკონომიკურითანამშრომლობისადაგანვითარებისორგანი
ზაციისქვეყნებისათვის,პორტუგალია,ახალიზელანდია,კანადა,უნგრეთი,ბელგია,დანია,საფრან
გეთი,პოლონეთი,ფინეთი,ნორვეგია,შვედეთი,ისლანდია)
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დიაგრამა#2

არჩეულიწევრებისქესისმიხედვით
(ვარდისფრითქალი,ღიაფერითმამაკაცი)

ა)სლოვაკეთისრესპუბლიკისეროვნულისაბჭო

ბ)ევროპარლამენტი

გ)რეგიონებისთვითმმართველობისორგანოები

დ)ქალაქებისდამუნიციპალიტეტებისმერები

ე)თემებისთვითმმართველობისორგანოები

დიაგრამა#3
თვითმმართველირეგიონებისორგანოებისარჩევნები

კანდიდატები
არჩეული
წევრები

წარმატების
მაჩვენებელი

%წევრობის პრეზიდენტობის
თვითმმართველირეგიონების

ორგანოებშიარჩევნების
26ნოემბერი,2005

2307 57 355 15,4 სულ
ამათგან,ასაკისმიხედვით

45 – 1 2,2 1824
223 6 22 9,9 2534
1428 35 255 17,9 3554
611 16 77 12,6 55დაზევით
48 49 48 X საშუალოასაკი

თვითმმართველირეგიონებისორგა
ნოებშიარჩევნების14ნოემბერი,2009

2765 52 345 12.5 სულ
ამათგან,ასაკისმიხედვით

57    1824

363 1 24 6.6 2534

1582 30 223 14,1 3554

763 21 98 12.8 55დაზევით

48 51 50 X საშუალოასაკი
თვითმმართველირეგიონების
ორგანოებშიარჩევნების9ნოემბერი,
2013

2090 61 344 16.5 სულ
ამათგან,ასაკისმიხედვით

55  1 1.8 1824
298 4 25 8.4 2534
1073 33 198 18.5 3554
664 24 120 18.1 55დაზევით
48 51 50 X საშუალოასაკი

A Národná rada SR/the National Council of the SR
 (10. marec/march 2012)
B Európsky parlament/ the European Parliament 
 (24. máj/May 2014)
C Zastupitel’stvo samosprávnych krajov 
 Bodies of the self-governing regions 
 (9. november/November 2013)
D Primátori a starostovia obci
 Mayors of towns and municipalities
 (15. november/November 2014)
E Zastupitel’stvo samosprávy obci (15. november 2014)
 Bodies of communal self-government (15th November 2014)

Zvoleni zástupcovia podl’a pohlavia
Elected representatives by sex

ženy/Females	 muži/Males
A B C D E

100%
80%
60%
40%
20%
0%
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ბიბ ლი ოგ რა ფია

Bútorová,Zora.Etal.,2008.SheandHeinSlovakia.GenderandAgeinthePeriodofTransition:Institutionfor
PublicAffairs,Bratislava2008.342p.ISBN:9788089345144.
www.gender.gov.sk./files/StrategyEN.
http://eige.europa.eu/genderbasedviolence/goodpractices/slovakia/trainingmultiagencyapproach.
http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/03/dailychart0.
www.susr.sk.ISBN9788081214080(online)

Candidates for
Elected

representatives
Suocess rate 

in %represen-
tatives president Election to the of self-governing

regions on 26 november 2005 

2307 57 355 15,4 total
of which in the age group:

45 – 1 2,2 18-24
223 6 22 9,9 25-34

1428 35 255 17,9 35-54
611 16 77 12,6 55 and more 
48 49 48 X Average age

Election to the bodies of self-governing
regions on 14 November 2009

2765 52 345 12.5 Total
of which in the age group:

57 - - - 18-24
363 1 24 6.6 25-34

1582 30 223 14,1 35-54
763 21 98 12.8 55 and more 
48 51 50 X Average age

Election to the bodies of self-governing
regions on 9 November 2013

2090 61 344 16.5 Total
of which in the age group:

55 - 1 1.8 18-24
298 4 25 8.4 25-34

1073 33 198 18.5 35-54
664 24 120 18.1 55 and more 
48 51 50 X Average age

Elections to the bodies of self-governing regions
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კლარა კოზლოვა

ექსპერტი, ჩეხეთი

ან გა რი ში ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა ში ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გის შე სა ხებ

შე სა ვა ლი

გენდერულითანასწორობა მნიშვნელოვანღირებულებასწარმოადგენსდემოკრატიულსაზოგა
დოებაში.ჩეხეთისრესპუბლიკაევროკავშირში2003წელსგაწევრიანდადა,შესაბამისად,აღიარებს
ევროპულღირებულებებს. თუმცა, ყველა საზოგადოებაში არსებობს უთანასწორობა მეტნაკლები
ხარისხითდამისმიმართარსებულიმიდგომებიგანსხვავებულია.1ამასთან,ევროკავშირისმიერშე
მუშავებულიდამატებითიპრინციპიცალსახადმხარსუჭერსგანსხვავებულმიდგომასგენდერული
თანასწორობისსაკითხზე.აღსანიშნავია,რომევროპულდონეზეგენდერულითანასწორობისსაკითხი
საკმაოდაქცენტირებულიადამისმხარდასაჭერადმნიშვნელოვანიღონისძიებებიტარდება,თუმცა
ეროვნულდონეზეგენდერულითანასწორობისმხარდასაჭერადგატარებულიღონისძიებებიდაპი
რობებიმეტადგანსხვავებულია2.

ევროკავშირიაღიარებსგარკვეულპრინციპებს,რომლებსაციზიარებენმისიწევრიქვეყნები.90–
იანწლებშიევროკავშირისდღისწესრიგშიწინაპლანზეწამოიწიათანაბარიშესაძლებლობებისსაკითხ
მა.3აუცილებელიაშესრულდესვალდებულებებითანაბარიმოპყრობისშესახებ,ხოლოთანასწორობის
შესახებსაკანონმდებლობაზაწარმოადგენსამგვარითანასწორობისსაფუძველს.პოზიტიურიღონის
ძიებებიგანიხილება,როგორცარსებულიხარვეზებისშემცირებისსაშუალება.გენდერულითანასწო
რობადასაქმებისსაკითხშითავიდანვეწარმოადგენდაევროპულისტრატეგიისსაკვანძოსაკითხს.

გენდერულიმეინსტრიმინგი,როგორცგენდერულიუთანასწორობისაღმოფხვრისკენმიმართუ
ლიყოვლისმომცველიმიდგომა,ევროკავშირშიპირველად1994წლისმსოფლიოსქალთაპეკინისმე–4
კონფერენციისშედეგადდაინერგადამასშემდეგმისგამოყენებასმუდმივიმხარდაჭერააქვს.1996
წელსევროკომისიამაიღოკომპლექსურიგენდერულიმიდგომისგანხორციელებისვალდებულება4.
თანაბარიშესაძლებლობებისმე–4პროგრამა(1996–2000)განსაზღვრავსგენდერულიმეინსტრიმინ
გისპრინციპებსადამიზნებს.თანაბარშესაძლებლობებსინტერდისციპლინარულიხასიათიაქვსდა
მათი გამოყენებაუნდა მოხდეს პოლიტიკის შემუშავების ყველადონეზე: ეროვნულზე,რეგიონულ
სათუადგილობრივზე.1997წ.შემოღებულიქნაგენდერულუთანასწორობასთანბრძოლისორმაგი
სტრატეგია.ზოგადად,გენდერულმეინსტრიმინგსთანუნდასდევდესსპეციალურიღონისძიებები,
რათადროულადმოხდესგენდერულითანასწორობის მიღწევა. ამსტერდამის შეთანხმებამ  სამარ
თლებრივიბაზაშეუქმნაკომპლექსურიგენდერულიმიდგომისსტრატეგიასევროკავშირისდონეზე.

2006წელსმიღებულიგენდერულითანასწორობისევროპულიპაქტიევროკავშირისწევრსახელ
მწიფოებს მოუწოდებს, გააძლიერონ გენდერული მეინსტრიმინგი. გენდერულითანასწორობის ახა
ლიევროპულიპაქტი(2011–2020)მიიღეს2011წელსდაისკიდევერთხელადასტურებსმართვისას

1Ferrarová,Eva.2009.Kultura,genderamoc.Disertačnípráce.FFUK:Praha.
2 Prechal, S., andBurri, S. 2009.EU rules on gender equality.Howare they transposed intonational laws?Luxembourg:
PublicationsOfficeoftheEuropeanUnion
3RUBERY,JILL.2003.Gendermainstreamingandtheopenmethodofcoordination:istheopenmethodtooopenforgender
equalitypolicy?
4COM(96)67
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გენდერულიმეინსტრიმინგისგამოყენებისვალდებულებას.მასშიცალსახადაააღნიშნული,რომგენ
დერულიმეინსტრიმინგიარგულისხმობს,რომძალისხმევაშემოიფარგლოსმხოლოდქალთადახმა
რებისკენ მიმართულიგარკვეულიღონისძიებებით. იგიგულისხმობს,რომ ყოველგვარი პოლიტიკა
დაღონისძიებამიმართულიიყოსთანასწორობისმიღწევისაკენდადაგეგმვისეტაპზეღიადდააქტი
ურადმოხდესმისიყველაშესაძლოეფექტისგათვალისწინებაროგორცმამაკაცების,ასევექალების
მდგომარეობაზე1.

გენდერული მიდგომა განიხილება,როგორც საკვანძო პრინციპი არა მხოლოდ ქალთა მდგომა
რეობის, არამედ მთლიანად საზოგადოებაში არსებულიუთანასწორობის შესაცვლელად. ეროვნულ
დონეზეგამოყენებისათვისშემუშავებულიქნაკოორდინირებისღიამეთოდებისსაშუალებითგენდე
რულიმეინსტრიმინგისდანერგვისსახელმძღვანელო2.

როგორცხაზგასმულიააღნიშნულისაკითხისარსებულანალიზში,ვიშეგრადისჯგუფისქვეყნებსყვე
ლაზედიდიპროგრესიგენდერულითანასწორობისპოლიტიკისგატარებისკუთხითევროკავშირშიგა
წევრიანებისწინაპერიოდშიჰქონდათ3.ჩეხეთისრესპუბლიკაცარწარმოადგენსგამონაკლისსამმხრივ.
თუმცა გენდერულითანასწორობისთვის ძირითადი ინსტიტუციური ჩარჩოს შექმნისა და გენდერული
თანასწორობის შესახებ კანონმდებლობის სრულყოფის შემდეგ გენდერული თანასწორობის კუთხით
პროგრესი საკმაოდ ნელია. აშკარაა სხვაობა მამაკაცებისადა ქალების მდგომარეობის მხრივ: ქალთა
დასაქმებისმაჩვენებელისისტემატურადჩამორჩებამამაკაცებისას,შრომისბაზრისჰორიზონტალური
სეგრეგაციაგვიჩვენებს,რომქალებსუჭირავთკონკრეტულისექტორი,რაცდაკავშირებულიამზრუნვე
ლობასთანდაასევეხასიათდებადაბალიანაზღაურებით(სოციალურისფერო,პედაგოგიურისაქმიანობა
დაგანათლება,ჯანმრთელობისდაცვა).გენდერულუთანასწორობასგვიჩვენებსვერტიკალურისეგრე
გაციაც:იშვიათიაქალიხელმძღვანელებიდამენეჯერები,ისევეროგორცმნიშვნელოვანიპოლიტიკური
ფიგურები.გენდერულისხვაობაანაზღაურებაშიშეადგენს22.5%მამაკაცთასასარგებლოდ.4

ესკვლევააღწერსჩეხეთისრესპუბლიკისგამოცდილებასგენდერულიმეინსტრიმინგისდაადგი
ლობრივთვითმმართველობაში საზოგადოებრივი ჩართულობის მიმართულებითევროკავშირში ინ
ტეგრაციისპროცესშიდაამმიმართულებებისშემდგომგანვითარებას.ყურადღებისცენტრშიმოქ
ცეულიაკომპლექსურიგენდერულიმიდგომადამისიგამოყენებაადგილობრივმუნიციპალიტეტებში.
ნაშრომისმიზანია,გააანალიზოსდაშეაფასოსჩეხეთისრესპუბლიკაშიგენდერულითანასწორობის
პოლიტიკაშიამჟამადარსებულიტენდენციები.

ევროკავშირისჩართულობისწყალობითდამკვიდრდაგენდერულიმეინსტრიმინგი,როგორცძი
რითადიპრინციპი.იგიყოველწლიურადჩეხეთისმთავრობისპრიორიტეტებსშორისაა.თუმცა,რო
გორცმოცემულიანალიზიგვიჩვენებს,ყოველდღიურცხოვრებაშიმისიგატარებასაკმაოდრთული
დაპრობლემურია.

კვლე ვის მე თო დო ლო გია და შეზ ღუდ ვე ბი

მოცემული კვლევის ძირითადითეორიულიდა მეთოდოლოგიური საფუძველია საზოგადოებრივი
პოლიტიკისთეორია,დაინტერესებულიმხარეები,პროცესები,შედეგებიდაპირობებიპოლიტიკისშე
მუშავებისადაგანხორციელებისათვის5განხილულიგენდერულიმიდგომებისჭრილში.თანაბარიშე
საძლებლობებისუზრუნველყოფაქალებისადამამაკაცებისთვისადამიანისუფლებათადაცვისთემის
ერთ–ერთიშემადგენელია,რაცსაზოგადოებრივიპოლიტიკისნაწილსწარმოადგენს.უფროზოგადად,

1ევროსაბჭოს2011წ.7მარტისდასკვნებიგენდერულითანასწორობისევროპულპაქტზე(20112020)(2011/C
155/02)
2Evropskéspolečenství.2008.Manuálprogendermainstreamingpolitik zaměstnanosti,sociálníhozačleňováníasociální
ochrany.Generálníředitelstvíprozaměstnanost,sociálnívěciarovnépříležitostiEvropskékomise:Lucemburk.ISBN97892
79092619.
3Gelasvili,Meri,ElenaKuparadze,MaiaKupravaSharvashidze,NargizaArjevanidze,EkaterinaGamakharia,KlaraCozlova,
EniköPap,KatarzynaZielińska,MagdalenaPiscováandTamaraMartsenyuk.2016.GenderEqualityPoliciesandEUIntegration
–ExperienceofVisegradforEaPCountries.FundofWomenEntrepreneurs:Kutaisi.ISBN9789941227912.
4Křízková,Alena,MartaVohlídalová,KristýnaPospíšilováandHanaMaříková.2017.Aktuálnírozdílyvodměňovánížena
mužůvČR.Hloubkováanalýzastatistikamezinárodnísrovnání.MPSV:Praha.
5Patton,C.V.andSawicki,D.S.1993.BasicMethodsofPolicyAnalysisandPlanning.2ndEdition.NewJersey:PrenticeHall.
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თანაბარიშესაძლებლობებისუზრუნველყოფაქალთადამამაკაცთათვისპირდაპირკავშირშიასაზოგა
დოებრივკეთილდღეობასთან,რაცსასარგებლოამთლიანადსაზოგადოებისათვის1.

ანალიზის მოსამზადებელ ეტაპზე განხორციელდა სამაგიდო კვლევა. შესწავლილ იქნა წიგნები,
კვლევები,ბროშურებიკომპლექსურიგენდერულიმიდგომისთემაზე.ასევეგამოყენებულიიყოგენ
დერულიმეინსტრიმინგისკონკრეტულიმიმართულებებისადმიმიძღვნილისახელმძღვანელოებიდა
გზამკვლევები – გენდერული აუდიტის სახელმძღვანელოები, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების
გენდერულიაუდიტი,გენდერულიბიუჯეტისბროშურები,გენდერულიზეგავლენისშეფასებისგზამ
კვლევი.აგრეთვე,ხელმისაწვდომობისშემთხვევაში,მხედველობაშიიქნამიღებულიადგილობრივდო
ნეზეგენდერულიაუდიტისშედეგები.ასევეგანხილულიქნაპროექტებისანგარიშები,სამართლებრი
ვიდოკუმენტები,სამთავრობოგადაწყვეტილებებიდასამინისტროებისმასალები,რომლებიცშეეხე
ბოდაგენდერულითანასწორობისსაკითხებს.მომზადდადაჩატარდაკვლევაკომპლექსურიგენდე
რულიმიდგომისსაკითხშიინფორმირებულობისდასადგენადრეგიონულდაადგილობრივდონეზე.

როდესაცგანვიხილავთპრაქტიკაშიგენდერულითანასწორობისპრინციპებისდანერგვისსაკი
თხებს,უნდაგავითვალისწინოთპოლიტიკაშიგენდერულიწარმომადგენლობისფაქტობრივიმონაცე
მები.მიუხედავადპოლიტიკოსთაშორისქალთაწილისმუდმივიზრდისა,ადგილობრივდონეზექალე
ბიშეადგენენწარმომადგენლობითიორგანოსმხოლოდ27%–ს.(იხ.დიაგრამა#1).

დიაგრამა#1:მამაკაცთადაქალთაწარმომადგენლობარეგიონულსაბჭოებში

    წყარო:Fórum50%

მე2დიაგრამაზეწარმოდგენილიაროგორცჰორიზონტალური,ასევევერტიკალურიგენდერული
სეგრეგაცია.ამგვარად,რეგიონულსაბჭოებშიქალებიშეადგენენწარმომადგენელთამხოლოდ¼–ს.
საინტერესოა,რომუმაღლესპოლიტიკურთანამდებობებზემამაკაცებიუფროარიანწარმოდგენილ
ნი.ამასთან,მუნიციპალიტეტებისადმინისტრაციებისდონეზედამომსახურებასთანდაკავშირებულ
თანამდებობებზექალებიჭარბობენ.

დიაგრამა#2.მამაკაცთადაქალთაწარმომადგენლობამუნიციპალიტეტებში


   
    წყარო:ფორუმი50%

1Musilová,Martina.1999.VývojpolitikyrovnýchpříležitostímužůaženvČeskérepublicekontextuevropskéintegrace.
Praha:SOÚAVČR.P.9.
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პარლამენტშიქალთაწილიშეადგენს22%–ს,სენატშიკი20%–ს.მთავრობისშემადგენლობისშემ
თხვევაშიქალთაწილიეცემა12%–მდე(ფორუმი50%).

ქალთააღნიშნულიდაბალიწარმომადგენლობააღმასრულებელხელისუფლებაშიმეტადსაჭირ
ბოროტოა,თუგავითვალისწინებთმზაობას,რომმოხდესთანაბარიშესაძლებლობებისუზრუნველ
ყოფა.სამწუხაროდ,იმმამაკაცთარაოდენობა,რომლებიცმართლაცზრუნავენგენდერულთანასწო
რობაზე,კვლავაცძალიანდაბალიადაესსაკითხიმხოლოდახლაგახდაზოგიერთიმცირეპროექტის
დაინტერესებისსაგანი(მაგალითისთვისიხილეთwww.gendermen.cz)1.

მიუხედავადგენდერულითანასწორობისკუთხითარსებულიპროგრესისადაგაწეულიძალისხმე
ვისა, ანალიზიცხადყოფს,რომუპირველეს შეზღუდვასდროისფაქტორი წარმოადგენს.როგორც
ჩანს,ცენტრალურდააღმოსავლეთევროპაშიამჟამადპოპულიზმიპოლიტიკაშიაღმავლობასგანიც
დის2,რაცგარკვეულზეგავლენასახდენსგენდერულითანასწორობისსაკითხებისგანხორციელებაზე
ადგილობრივდარეგიონულდონეზე.გარდამავალიპროცესი,რომელიცაღიქმებადაკარგულშესაძ
ლებლობად,უკვეჩავლილია.თანაბარიშესაძლებლობებისდამკვიდრებაგამოწვევებთანაადაკავში
რებული.საკმაოდააწინააღმდეგობებისისტემისშიგნითაც3.როგორცთვითევროკავშირისმაგალი
თიდანაცჩანს,მიუხედავადკომპლექსურიგენდერულიმიდგომისმხარდაჭერისაოფიციალურდონე
ზე,მისიპრაქტიკულიგამოყენებაფერხდება4.ეროვნულდონეზეც,კერძოდკიჩეხეთისრესპუბლიკა
ში,იგივეტენდენციაშეინიშნება.ხშირადაღინიშნებაგენდერულიმეინსტრიმინგისმიმართმძლავრი
წინააღმდეგობაჩინოვნიკებისმხრიდანდასულუფროდაუფროხშირადპოლიტიკოსთამხრიდანაც.
ესარამხოლოდწინააღმდეგობაა,არამედსაფრთხისშემცველიცხდება,რადგანისინიხშირადმიმარ
თავენგამოსვლისასსიძულვილისენას,არიანღიადმიზოგინისტური,ეწინააღმდეგებიანგენდერულ
თანასწორობას,გენდერულსწავლებებს,როგორცასეთსდაქალთამოძრაობას5.

საკ ვლე ვი შე კითხ ვე ბის მი მო ხილ ვა, შე დე გე ბი

როგორცაღინიშნა, ანალიზისმოსამზადებელეტაპზეგანხორციელდაკვლევა.მისიმიზანიიყო
გაერკვია,თურამდენადკარგადიცნობენგენდერულმეინსტრიმინგსპასუხისმგებელიპირებიადგი
ლობრივდარეგიონულდონეზე.კითხვარისმეორადმიზანსშეადგენდაინფორმირებულობისგაზრდა
გენდერულიმეინსტრიმინგისგამოყენებისასმათიპასუხისმგებლობისშესახებ.

კვლევაშიგამოყენებულიქნამოკლეკითხვარიდანახევრადსტრუქტურირებულიინტერვიუები.
კითხვარიმომზადდაპროექტისგუნდშიდისკუსიისსაფუძველზე,რომელიცგაიმართა2016წ.გაზა
ფხულზეპრაღისსესიაზე.ისმოერგოჩეხეთისკონკრეტულგამოცდილებას,შედეგად,კითხვარიშე
მოკლდამხოლოდ8ძირითადკითხვამდე.2017წლისგანმავლობაშიიგიელფოსტითდაეგზავნა10000
ზემეტმცხოვრებს1526ქალაქისადარეგიონისწარმომადგენელს.მისიმიზანიიყო,მიეღოთინფორ
მაციამათიწარმოდგენებისშესახებკომპლექსურიგენდერულიმიდგომებისშესახებ,იცნობდნენთუ
არაისინიამმიდგომასდამისინსტრუმენტებს.

კვლევისმეორენაწილიკონცენტრირებულიიყოდაინტერესებულმხარეებთანნახევრადსტრუქ
ტურირებულინტერვიუებზეროგორცრეგიონულდაადგილობრივ,ასევეეროვნულდონეზე.დაინტე
რესებულმხართაშერჩევამოხდასამაგიდოკვლევიდანმიღებულიცოდნისადაკითხვარისშედეგების

1იხ.http://www.otevrenaspolecnost.cz/genderman
2 აღნიშნულ თემაზე დისკუსია გაიმართა პროგრამის „მივცეთ ქალებს/მამაკაცებს შანსი და მამაკაცებს
შესაძლებლობა“ფინალურკონფერენციაზე„ქალთასაკითხებიდღევანდელმსოფლიოში“,რომელიცგაიმართა
პრაღაში2017წლის78ნოემბერს.
3RosalindCavaghan.2017.TheGenderPoliticsofEUEconomicPolicy:PolicyShiftsandContestationsBeforeandAfterthe
Crisis.GenderandtheEconomicCrisisinEurope,pages4971.
4Mergaert,LutandEmanuelaLombardo.2014.‘ResistancetoimplementinggendermainstreaminginEUresearchpolicy’,in:Weiner,
ElaineandHeatherMacRae(eds):‘ThepersistentinvisibilityofgenderinEUpolicy’EuropeanIntegrationonlinePapers(EIoP),Special
issue1,Vol.18,Article5,http://eiop.or.at/eiop/texte/2014005a.htm,pp.121.
5იხ.სადისკუსიოთემა„ქალთასაკითხებიდღევანდელმსოფლიოში“,კონფერენციაზე„მივცეთქალებსშანსი“,
რომელიცგაიმართაპრაღაში2017წლის78ნოემბერს(დღე1)http://www.dejmezenamsanci.cz/en/aktuality/
stream/
6მოცულიიყო132ქალაქი,შემდგომდამატებითპრაღისდაბრნოსთითომუნიციპალიტეტი.
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საფუძველზე.2017წლისშემოდგომაზეჩატარდა9ინტერვიუ(5მამაკაციდა4ქალი).კითხვებიშეირჩა
იმისგამოსავლენად,თუროგორმოიაზრებენ რესპონდენტებიგენდერულმეინსტრიმინგს:რაარის
იგი,როგორხორციელდებამათმუნიციპალიტეტებში,რაარისმისისაფუძველი,როგორაღიბეჭდაიგი
სტრატეგიულდოკუმენტებშიდარასამომავლოგამოწვევებიარსებობსამმიმართულებით.პასუხების
შესწავლა მოხდაგენდერული კონტენტანალიზის1დადისკურსის კრიტიკული ანალიზის2 მეთოდების
გამოყენებით.შემდგომშისაილუსტრაციოდმოყვანილიიქნებაციტატებიამმასალიდან.

გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გი

გენდერული მეინსტრიმინგის ევროკავშირისეულიდეფინიცია ამბობს,რომ „გენდერული მეინ
სტრიმინგიგულისხმობსგენდერულიხედვისჩართვასპოლიტიკისჩამოყალიბებისყველაეტაპზე–
შემუშავების,განხორციელების,მონიტორინგისადაშეფასებისას–ქალთადამამაკაცთათანასწო
რობისდანერგვისმიზნით.ესგულისხმობსიმისშეფასებას,თურამდენადმოქმედებსამმიმართებით
არსებულიპოლიტიკაროგორცქალთა,ასევემამაკაცთაცხოვრებასადამდგომარეობაზე,ხოლოსა
ჭიროებისშემთხვევაშიპასუხისმგებლობისაღებასსაჭიროცვლილებებისგატარებაზე“3.

გაეროგენდერულმეინსტრიმინგსგანსაზღვრავსშემდეგნაირად:„გენდერულიმეინსტრიმინგიარის
მსოფლიოში აღიარებული სტრატეგია გენდერული თანასწორობის დასამკვიდრებლად. იგი საბოლოო
მიზანსკი არწარმოადგენს, არამედსტრატეგიაა, მიდგომაა, საშუალებააგენდერულითანასწორობის
მისაღწევად.გენდერულიმეინსტრიმინგიგულისხმობს,რომგენდერულხედვასდაგენდერულთანასწო
რობაზეორიენტირებასცენტრალურიადგილიუნდაეკავოსყველასაქმიანობაში–პოლიტიკისშემუშა
ვებისას,კვლევებში,ადვოკატირებისადადიალოგისპროცესში,კანონმდებლობაში,რესურსებისგანაწი
ლებისას,პროგრამებისადაპროექტებისდაგეგმვის,განხორციელებისადამონიტორინგისას.“4

მიუხედავადაქმოცემულიაქცენტებისაპოლიტიკისგატარებისთითოეულშემადგენელნაწილზე,
ასევესხვააქტივობებსა(კვლევებზე,ადვოკატირებაზე,კანონმდებლობაზედაა.შ.)დამათეტაპებზე,
ამორგანსაზღვრებასშორისშეინიშნებაგარკვეულისხვაობებიც,რომლებმაცგანხორციელებაჰპო
ვაგენდერულიმეინსტრიმინგისგანსხვავებულმიმართულებებში.კომპლექსურგენდერულმიდგომა
შიშეგვიძლიაგამოვკვეთოთორიარსებულიმიმართულება:

1. გაეროსგანსაზღვრებასადაფემინისტურმიდგომებზედაფუძნებულიგენდერულიმეინსტრი
მინგისგაგებაუფროფართოა.იგიმოითხოვსუთანასწოროსისტემისშეცვლას,ღონისძიებებისდა
ზომებისგატარებასსაზოგადოებაშითანასწორობისმისაღწევად.პროცესიგულისხმობსგენდერული
ანალიზისჩართვასსაზოგადოებრივიცხოვრებისყოველეტაპზე.როგორცსილვიაუოლბიაღნიშ
ნავს:„გენდერულიმეინსტრიმინგიდავისსაგანიაკონცეპტუალურიდაპრაქტიკულითვალსაზრისით.
იგი წარმოადგენსფემინიზმის საკვანძო ნაწილის ხელახლა გადაფასებას,რესტრუქტურირებასდა
რებრენდინგსთანამედროვეეპოქაში.იგიგენდერულადორიენტირებულიპოლიტიკურიპრაქტიკის
ახალიფორმაცაადაასევე,ახალიგენდერულისტრატეგიათეორიისჩამოყალიბებისთვის.პრაქტიკუ
ლითვალსაზრისითესმიდგომამიმართულიაძირითადიპოლიტიკებისეფექტურობისგაუმჯობესები
საკენ,ათვალსაჩინოებსრადებულებების,პროცესებისადაშედეგებისგენდერულმიკერძოებულო
ბას.კომპლექსურიგენდერულიმიდგომა,როგორცთეორია,საკვანძოკონცეფციებისგადასინჯვის
პროცესია,რომლისმიზანიცუფროგენდერულადორიენტირებულისამყაროსადეკვატურადგააზ
რებაა,ვიდრეგანცალკევებულიგენდერულითეორიისშექმნა.“5

ამგვარიმიმართულებითგენდერულიმეინსტრიმინგისპოტენციალიუზარმაზარია.ფემინისტური

1Miessler.J.2008.„Kritickádiskurzivníanalýza(CDA)avelkémnožstvímasmediálníchtextů“.InMédiaatextII.Prešov:
FilosofickáfakultaPrešovskejuniverzityvPrešově.
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2F
www.pulib.sk%2Felpub2%2FFF%2FBocak1%2Fpdf_doc%2Fmiessler.pdf&ei=8OtVVeTXKciZsgHH7oGgAw &usg=AFQjCN
Et1DuewOpgojTkSfePamSaz0eZig&bvm=bv.93564037,d.bGg
2Fairclough,N.1995.Criticaldiscourseanalysis.Thecriticalstudyoflanguage.London:Longman.
3იხ.http://standard.gendercop.com/aboutthestandard/whatisgendermainstreaming/index.html
4იხ.http://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm
5Walby,Sylvia.2005.Gendermainstreaming:Productivetensionsintheoryandpractice.SocialPolitics:InternationalStudies
inGender,StateandSociety,12(3),321–343.P.321.
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თვალთახედვით,სახელმწიფოწარმოადგენსძალაუფლებასდაპატრიარქალურწყობას,რომელიცაღ
ბეჭდილიამისინსტიტუტებში,მათშორისგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესშიც.1ამმიმართულე
ბითმუშაობისასშესაძლებელიამმართველსაზოგადოებაშიდამკვიდრებულიპარადიგმისშეცვლა,თუკი
მასშიმონაწილეობასმიიღებენგენდერულითვალსაზრისითსენსიტიურიდაპასუხისმგებლობისმქონე
აქტორები.თუმცასწორედესწარმოადგენსყველაზედიდპრობლემას.გენდერულიმეინსტრიმინგის
რამდენისხვადასხვამიმართულებაცარსებობს,იმდენივეამასშიმონაწილეაქტორებიდაგანსხვავე
ბულივითარებები.გენდერულიმეინსტრიმინგიშეიძლებააღიქმებოდეს,როგორცსოციალურადკონ
სტრუირებული,2რაცმისისისუსტეცაადასიძლიერეც.გენდერულიმეინსტრიმინგი,როგორცპრაქ
ტიკულიინსტრუმენტი,შეიძლება,გადატანილიქნასგანსხვავებულვითარებაშიდაასევეგამოყენებულ
იქნასსხვადასხვაპოლიტიკურისისტემისმიერ.როგორცლავენადარიკუჩიაღნიშნავენ,„გენდერული
მეინსტრიმინგისპოტენციურიწარმატებისადაწარუმატებლობისსაკითხიდგებაიმისმიხედვით,თუ
როგორარისიგიკონცეპტუალიზებულისხვადასხვასახელმწიფოსისტემისმიერ“3.

ამისათან, ეს მიდგომა კიდევუფრომეტგამოწვევას ხვდება პოპულისტების ეპოქაში.როგორც
ფერაროვა აღნიშნავს: „საზოგადოებისუმრავლესობაფემინისტურთეორიებსდაფემინიზმსგანი
ხილავს,როგორცსაფრთხესარსებულიწყობისმიმართ,რადგანისინიშემოდიან„განსხვავებული“
კონცეფციით“4.ამითაიხსნებასურვილი,თავიაარიდონიმტერმინებისგამოყენებას,რაცუკავშირ
დებაფემინიზმს,გენდერულსაკითხებსდათანასწორობას5.ისრადიკალურიპოტენციალი,რაცმო
აქვსგენდერულმეინსტრიმინგს,უდიდესიპრობლემახდება,რადგანპატრიარქარულსაზოგადოებას
არსურსცვლილებები.

2. თუ დავეყრდნობით გენდერული მეინსტრიმინგის ევროკავშირისეულ განმარტებას, აქ
ხაზგასმულია პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი. როგორც მომზადების და
განხორციელების, ასევე შეფასების ეტაპი იმ სხვადასხვა აქტორის, პოლიტიკოსის და ჩინოვნი
კისხელთაა,რომლებიცმონაწილეობენამპროცესში.ამდენად,საჭიროაძალიანბევრადამიანს
ნათლადჰქონდესჩამოყალიბებულიდაგააზრებულიმიდგომები ამსაკითხისმიმართ.შედეგად,
კომპლექსურმა გენდერულმა მიდგომამ შეიძლება სახე იცვალოს, სხვადასხვა ფორმა შეიძინოს
კონტექსტისა და პროცესში ჩართული პირებისგან გამომდინარე. გენდერული მეინსტრიმინგი
შეიძლება გადაიქცესცარიელცნებად.  პოლიტიკის განმსაზღვრელი პირებისადა ჩინოვნიკები
სათვისმისიგანსაზღვრებასაკმაოდბუნდოვანია.6როგორცო’კონორიაღნიშნავს:„გენდერული
მეინსტრიმინგის ცნების ბუნდოვანი ხასიათი, მრავალმხრივი უთანასწორობების კონტექსტი და
ამუთანასწორობათასტრუქტურულისაფუძველიპრობლემასწარმოადგენსთვითკომპლექსურ
გენდერულმიდგომაში“7.

ჩეხეთშიგადაწყვეტილებისმიმღებთადაპოლიტიკისგანმსაზღვრელჩინოვნიკთაცოდნადაინ
ფორმირებულობაგენდერულიუთანასწორობისშესახებძალიანდაბალდონეზეა.იგიხშირადუარ
ყოფილია ან არ აღიქმება როგორც პრობლემა, რომელსაც სჭირდება შესაბამისი რეგულაციებით
მოგვარება.როგორცშემდგომიქნებანაჩვენები,გენდერულიმეინსტრიმინგისკონცეფციისამგვა
რიგაგება,უფროსწორად„არგაგება“, მთელჩეხეთისრესპუბლიკაშიაგავრცელებული.როგორც
ირკვევა,კომპლექსურიგენდერულიმიდგომააღიქმებაზედმეტადმინისტრაციულტვირთადეროვ
ნულიპოლიტიკისჩამოყალიბებისმოსამზადებელეტაპზე,რომელიცშეუსაბამოათვითდოკუმენტის
შინაარსთანდაპოლიტიკასთანადგილობრივდონეზე.

1Ferrarová,Eva.2009.Kultura,genderamoc.Disertačnípráce.FFUK:Praha.P.83.
2Walby,S.2005.Gendermainstreaming:Productivetensionsintheoryandpractice.SocialPolitics:InternationalStudiesin
Gender,StateandSociety,12(3),321–343.
3Lavena,Cecilia&Riccucci,Norma.2012.ExploringGenderMainstreamingintheEuropeanUnion.InternationalJournalof
PublicAdministration.35.122136.10.1080/01900692.
4Ferrarová,Eva.2009.Kultura,genderamoc.Disertačnípráce.FFUK:Praha.P.84.
5 როგორც ადგილობრივი ადმინისტრირების ინსტიტუტის თანამშრომელმა ანა მალინოვსკამ ინტერვიუში
აღნიშნა:ჩვენარვიყენებთტერმინს„გენდერი“,რადგანისძლიერემოციებსაღძრავს.უპირატესობასვანიჭებთ
ტერმინს„თანასწორობაქალთათვის“.
6Cavaghan,Rosalind.2017.TheGenderPoliticsofEUEconomicPolicy:PolicyShiftsandContestationsBeforeandAfterthe
Crisis.GenderandtheEconomicCrisisinEurope,pages49.
7 O'Connor, Julia. 2014. Gender mainstreaming in the European Union: broadening the possibilities for gender equality
and/or an inherently constrained exercise?.Journal of International and Comparative Social Policy. 30. 6978.
10.1080/21699763.2014.888012.P.70.
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გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გი ჩე ხე თის კონ ტექ სტში

ჩეხეთისრესპუბლიკის კონტექსტში სახელმწიფო ადმინისტრაციისდონეზე კომპლექსური გენ
დერულიმიდგომაგულისხმობსაღმასრულებელიხელისუფლებისმიერშემუშავებულიკონკრეტული
პოლიტიკისმიღებასადაიმპლემენტაციას:

ერთი მხრივ (1), ხდება გენდერულ უთანასწორობასთან დაკავშირებული ზოგადი სტრატეგიის
მიღება და კონკრეტულიდოკუმენტების შემუშავება, რომელიც შეეხება უთანასწორობის ყველაზე
თვალსაჩინოშემთხვევებს.ჩეხეთისრესპუბლიკაგენდერულმეინსტრიმინგსაღიარებსლეგიტიმურ
ინსტრუმენტად ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის პოლიტიკის
გატარებისთვის და მის დანერგვას პრიორიტეტულ ამოცანად მიიჩნევს1. ამ მიმართებით ძირითა
დიდოკუმენტებია „მთავრობის პრიორიტეტებიდა პოლიტიკა ქალთადა მამაკაცთათანაბარი შე
საძლებლობებისუზრუნველყოფისთვის“2და „20142020წლებისსამთავრობოსტრატეგია ჩეხეთის
რესპუბლიკაშიქალთადამამაკაცთათანასწორობისათვის“.3ესდოკუმენტებიქმნიანსამართლებრივ
საფუძველსგენდერული მეინსტრიმინგისთვის. ჩეხეთისრესპუბლიკის მთავრობა გენდერულმეინ
სტრიმინგსახორციელებს1999წლიდანდაყოველწლიურადადასტურებსთავისვალდებულებებსგა
ნახლებულ ანგარიშში „მთავრობის აქტუალიზებული პრიორიტეტები  და სტრატეგიები ქალთადა
მამაკაცთათვისთანასწორიშესაძლებლობებისუზრუნველსაყოფად“4.სტრატეგიისარსიმდგომარე
ობსიმაში,რომსამთავრობოდონეზეარსებობდესდოკუმენტები,რომლებიცცალსახადაღიარებს
გენდერულთანასწორობასმთელისაზოგადოებისპრიორიტეტადდა,ამავდროულად,ქმნისჩარჩოს
საშუალოვადიანპერიოდშიგენდერულითანასწორობისპოლიტიკისხელშეწყობისთვის.

მეორემხრივ,(2)გენდერულითანასწორობისკომპლექსურიმიდგომამოიცავსიმსტრატეგიების
შემუშავებისპროცესს,რომლებიცცალკეულინდივიდებსშეეხება.აუცილებელიამიღებულისტრა
ტეგიებისშეფასებაიმკუთხით,რომგამოირიცხოსმათიუარყოფითიზეგავლენაქალებსადამამაკა
ცებზედაზოგადადგენდერულთანასწორობაზე.ქალთადამამაკაცთათანაბარიშესაძლებლობების
უზრუნველყოფისაკენმიმართულირეგულაციების(რაშიციგულისხმებაროგორცსაკანონმდებლო,
ასევეარასაკანონმდებლოდონეზეშემოთავაზებულიწინადადებები)შეფასებაჩეხეთისკანონმდებ
ლობაშიგამოყენებულიერთ–ერთიმნიშვნელოვანიინსტრუმენტია.თუმცა,მისიგამოყენებისმონი
ტორინგიდამეთოდოლოგიურირეგულაციაარხდებოდა2015წ.სახელმძღვანელოსშემუშავებამდე5.
ჩეხეთისრესპუბლიკის მთავრობის 2015 წ. 8 ივლისის#542დადგენილება მოიხსენიებს ამ სახელ
მძღვანელოსდარეკომენდაციასიძლევამისიგამოყენებისშესახებკონცეპტუალურ,გადაწყვეტილე
ბისმიღებისადაშეფასებითპროცესებში,რომელთაცშეიძლებაზეგავლენაიქონიონინდივიდებზე.
რადგანაცადგილობრივდარეგიონულდონეზეარარსებობსკომპლექსურგენდერულმიდგომასთან
დაკავშირებულიკანონმდებლობა,აღნიშნულიდადგენილებაქმნისგენდერულიმეინსტრიმინგისგა
მოყენებისშესაძლებლობასყველამოქმედიაქტორისათვის,მათშორისარასამთავრობოდონეზეც.
როგორცექსპერტებიაღიარებენ:„ცენტრალურმახელისუფლებამსაკანონმდებლოდონეზემხოლოდ
ნაწილობრივშეძლოგენდერულმეინსტრიმინგზერეაგირება.ისეფუძნებამთავრობისსაკანონმდებ
ლოწესებს,რაცსავალდებულოსხდისჩეხეთისმთავრობისადმიწარდგენილიყველასაკანონმდებლო
დოკუმენტისგენდერულიზეგავლენისკუთხითშეფასებას.თუმცა,რეგიონულდაადგილობრივდო
ნეზეგენდერულიმეინსტრიმინგიარარისგამაგრებულიკანონმდებლობით.“6

უნდააღინიშნოს,რომჩეხეთისკანონმდებლობაცალსახადარმიუთითებსგენდერულიმეინსტრი

1იხ.მთავრობისდადგენილებაNo.4569მაისი,2001წ.
2იხ.Souhrnnézprávyoplněníprioritapostupůvládypřiprosazovánírovnýchpříležitostíženamužů.https://www.vlada.
cz/cz/pracovniaporadniorganyvlady/radaprorovneprilezitosti/thegovernmentcouncilforequalopportunities
forwomenandmen29830/
3იხ.სამთავრობოსტრატეგიაჩეხეთისრესპუბლიკაშიქალთადამამაკაცთათანასწორობისათვის“გვ.6.https://
www.vlada.cz/assets/ppov/rovneprilezitostizenamuzu/Projekt_Optimalizace/Strategieprorovnostzenamuzuv
CRnaleta20142020.pdf
4აქტუალიზებულიპრიორიტეტებისამოცანა.1.8.ამოცანისაქტუალიზებახდებაყოველწლიურად2001წ.შემდეგ.
http://www.mpsv.cz/files/clanky/12361/UV456P_2001.pdf
5 Špondrová,Pavla,EvaHejzlarová,CzeslawWalek andKláraČmolíkováCozlová. 2015.Metodikahodnocení dopadůna
rovnostženamužůpromateriálypředkládanévláděČR.ÚřadvládyČR:Praha.
6 ინდივიდუალური ინტერვიუ – ლენკა გრუნბერგოვა, სტრატეგიების ოფიცერი, ადამიანური რესურსების
განყოფილებასთანარსებულიგენდერულითანასწორობისგუნდი
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მინგისგაეროსეულანევროკავშირისეულდეფინიციათაგანრომელიმეერთზე.ანგარიშში„მთავრო
ბისაქტუალიზებულისტრატეგიებიდაპრიორიტეტებიქალთადამამაკაცთათვისთანასწორიშესაძ
ლებლობებისუზრუნველსაყოფად“1.8პუნქტისმიხედვით,„ყველაკონცეპტუალურ,გადაწყვეტილების
მიღებისადაშეფასებისპროცესსმათიმომზადებისადაგანხორციელებისყველაეტაპზესაფუძვლად
უნდადაედოსქალთადამამაკაცთათანასწორობისპრინციპი.“1იმას,რომაქნახსენებიაქალთადამა
მაკაცთათანასწორობადაარაგენდერულითანასწორობაანგენდერულიმეინსტრიმინგი,სიმბოლუ
რიზეგავლენააქვსაღნიშნულსაკითხზე.ტერმინებისჩეხურენაზეგადათარგმნისსაკითხიწარმოიშვა
გარდამავალიეტაპისდასაწყისიდან2.თვითსიტყვა„გენდერი“არარისიოლადგასაგებიჩეხურენაზე.
ტერმინის„ქალთადამამაკაცთაშორისთანასწორობა“გამოყენებისმიმართკითხვებიუფროიშვიათია
დამოგვიანებითგაჩნდა.3ჩნდებამეორადიპრობლემა„გენდერულიმეინსტრიმინგის“გამოყენებასთან
დაკავშირებით: იგიძნელადსათარგმნია,თავადცნება აღიქმებაროგორც„უცხო“და, შესაბამისად,
მისიგამოყენებისმიმართმეტიაწინააღმდეგობაც.ამასთან,რადგანჩეხურიკანონმდებლობამხოლოდ
„რბილი“პოლიტიკისგატარებასდანებაყოფლობითთანამშრომლობასგვთავაზობს,ჩნდებარისკიიმი
სა,რომგენდერულმეინსტრიმინგზეერთდროულადყველაცაადათანაცარავინააპასუხისმგებელი.4

ჩეხეთისრესპუბლიკაშიუკვეგვაქვსგენდერულიმეინსტრიმინგისუფროფართოინტერპრეტა
ციისგამოყენებისმაგალითები.მაგალითად,გენდერულიმეინსტრიმინგისგზამკვლევშინათქვამია,
რომესმიდგომაორიენტირებულიაარაიმაზე,როგორჩავრთოთქალებიამათუიმპროცესში,არა
მედიმაზე,როგორმოვახდინოთთვითპროცესებისორგანიზებაიმგვარად,რომიგიგულისხმობდეს
ქალების ჩართულობას5. აგრეთვე პავლიკი აღნიშნავს, რომ „გენდერული მეინსტრიმინგი“ ნიშნავს
გენდერულითანასწორობისსაკითხებისჩანერგვასსაზოგადოებაშიდომინანტურტენდენციებსშო
რის,რათამოხერხდესმამაკაცებისადაქალებისათვისთანაბარიპრივილეგიებისუზრუნველყოფა.
კომპლექსურიგენდერულიმიდგომისგანუყოფელინაწილიაქალთაგაძლიერებადამათიუფლებების
გაფართოება“.ამმიდგომისგამოყენებითშესაძლებელიასაზოგადოებაშიგენდერულიუთანასწორო
ბებისგამოვლენადამათიმოგვარება.ამგვარიქმედებაგულისხმობსპირდაპირმიდგომას,რომლი
თაცხდებაკონკრეტულიგადაწყვეტილებების,მათშორისპოზიტიურიზომებისმომზადება.

გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გი არა სამ თავ რო ბო დო ნე ზე

სამთავრობოდაადგილობრივიდონეებისგარდა,გენდერულიმეინსტრიმინგიახასიათებსსხვადას
ხვასფეროსჩეხეთისრესპუბლიკაში.ზოგადად,გენდერულიმეინსტრიმინგისგანხორციელებისგზამ
კვლევიჩართულიაპროექტისმენეჯმენტში6,ხოლოგენდერულიმეინსტრიმინგიშეიძლებაშეგვხვდეს
სხვადასხვადაწესებულებისსტრატეგიულდოკუმენტებში.მიუხედავადიმისა,რომსაჭიროაინფორ
მირებულობისამაღლებაგენდერულიმეინსტრიმინგისშესახებ,გზამკვლევიამფუნქციასკარგადვერ
ასრულებს.მისშედგენაშიარააქვსმონაწილეობამიღებულიგრაფიკულდიზაინერს,ამიტომპირველი
შთაბეჭდილებასაკმაოდცუდია.თარგმანიძალიანუხარისხოადახანდახანშინაარსიციკარგება,მაგ.
გენდერულიმეინსტრიმინგისგანსაზღვრებისთარგმანიასეჟღერს:“gendermainstreamingisactiveprocess

1 მაგ. იხ. ჩეხეთის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს პოლიტიკა და პრიორიტეტები . 2015.  https://
www.mkcr.cz/doc/cms_library/priorityapostupyministerstvakulturypriprosazovanirovnostizenamuzuv
roce20152843.pdf
2ČmolíkováCozlová,Klára.2015.GenderEqualityPoliciesinCzechRepublic.InGelasvili,Meri,ElenaKuparadze,Maia
KupravaSharvashidze,NargizaArjevanidze,EkaterinaGamakharia,KlaraCozlova,EniköPap,KatarzynaZielińska,Magdalena
PiscováandTamaraMartsenyuk.2016.GenderEqualityPoliciesandEUIntegration–ExperienceofVisegradforEaPCountries.
FundofWomenEntrepreneurs:Kutaisi.ISBN9789941227912
3 Špondrová,Pavla,EvaHejzlarová,CzeslawWalek andKláraČmolíkováCozlová. 2015.Metodikahodnocení dopadůna
rovnostženamužůpromateriálypředkládanévláděČR.ÚřadvládyČR:Praha.
4Lovecy,J.2002.Gendermainstreamingandtheframingofwomen’srightsinEurope:ThecontributionoftheCouncilof
Europe.FeministLegalStudies,10,271–283.
5 Evropské společenství. 2008.Manuál pro gendermainstreaming politik zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální
ochrany.Generálníředitelstvíprozaměstnanost,sociálnívěciarovnépříležitostiEvropskékomise:Lucemburk.ISBN97892
79092619.
6Franceskidesová,Rebecca. 2004.Příručkaprogramu Iniciativy SpolečenstvíEQUAL zaměřenána gendermainstreaming.
Evropskákomise:MPSVČRPraha.
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createdtosolveinequalities,whichcan–andalsoaredoing–discriminationofonesex”1(„კომპლექსურიგენ
დერულიმიდგომაარისაქტიურიპროცესი,შექმნილიუთანასწორობებისგადასაწყვეტად,რომელსაც
შეუძლია–დააკეთებენკიდევაც–ერთისქესისდისკრიმინაციას“),რაცგაუგებარიაინგლისურადაც
დაჩეხურადაც.ამგვარად,დაიკარგაჩეხეთისკონტექსტშიგენდერულიმეინსტრიმინგისფართოდეფი
ნიციისშემოტანისშესაძლებლობა.

ინსტიტუციურდონეზეარსებობსორიძირითადიმიდგომა. პირველიეყრდნობალოგიკას,რომ
საჭიროამოქმედებადაარაყურადღებისმიპყრობა,დაამიტომარუწოდებსმას„გენდერულიმეინ
სტრიმინგს“.მეორემიდგომაუფრონათლადააგაცხადებული,რადგანიყენებსკომპლექსურიგენდე
რულიმიდგომისტერმინებს.პირველიირჩევსგზას,გამოიყენოსტერმინი„მამაკაცი“და„ქალი“,ნაც
ვლადგენდერისა.მეორეპროაქტიულადიყენებსგენდერულმეინსტრიმინგსდამასდაწესებულების
სტრატეგიულიდოკუმენტისშემადგენელნაწილადაქცევს.მოწინავეპრაქტიკისამგვარიმაგალითია
ჩეხეთისრესპუბლიკისტექნოლოგიურისააგენტო(TACR).მასშიდამკვიდრებულიაღიაგენდერული
პოლიტიკა.მისიპრინციპებიგულისხმობსთანაბარშესაძლებლობებსდაანტიდისკრიმინაციულმიდ
გომას,გუნდისმრავალფეროვნებადაგენდერულიმრავალფეროვნებადანახულიაროგორცინოვა
ციურიკვლევებისწარმართვისაუცილებელიპირობა.TACR–შიმიმდინარეპროცესებშიგამოიყენება
კომპლექსურიგენდერულიმიდგომები2.

გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გი ად გი ლობ რივ და 
რე გი ო ნუ ლ დო ნე ზე

გარდასაკანონმდებლოპროცესისმომზადებისა,ჩეხეთისრესპუბლიკაშისხვამხრივარანაირადაა
განსაზღვრული პასუხისმგებლობა გენდერული მეინსტრიმინგის მიმართ. გენდერული მეინსტრიმინგი
განსაზღვრულიაროგორცზევიდანქვევითვერტიკალზემიმართულიპროცესიდამასშიმცირეადგილი
ეთმობაადგილობრივაქტორებსდადაინტერესებულმხარეებს.ქალთადამამაკაცთათანაბარიშესაძ
ლებლობებისსამთავრობოსაბჭოშირაიონებიწარმოდგენილიამხოლოდროგორცგარეპარტნიორები3.

ადგილობრივდონეზე გენდერული მეინსტრიმინგის შესაძლო მაკოორდინირებელიორგანო შე
იძლება იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ერთერთი გზაა „საჯარო მმართველობისადა კანონ
მდებლობისსექციისშეხვედრაზეშეღწევა,რომელსაცსისტემატურადესწრებიანრეგიონულიხელი
სუფლებისდაადგილობრივითვითმმართველობისწარმომადგენლები.აქარისსაშუალება,გაკეთდეს
ადგილობრივდონეზეკომპლექსურიგენდერულიმიდგომისგანხორციელებისაქტიურიპროპაგანდა
დაასევე,მოხდესკონკრეტულიწარმომადგენლებისდადეპუტატებისმოტივირება“.4

ამისთვისაუცილებელწინაპირობებსწარმოადგენსცოდნა,ნებადადროშინაგანსაქმეთასამინის
ტროშიგენდერისსაკითხებისკოორდინატორისდღისწესრიგში.სამწუხაროდ,შინაგანსაქმეთასა
მინისტროსგენდერისსაკითხებისკოორდინატორისაქტიურობაშეიძლებააღქმულიქნას,როგორც
რეგიონის/მუნიციპალიტეტისხელმძღვანელობის„ავტონომიის“დარღვევა.ხშირადგვხვდებადის
კურსიყველასდაარავისპასუხისმგებლობისშესახებგენდერულმეინსტრიმინგთანმიმართებით5.

შინაგანსაქმეთასამინისტროსპოზიციაა,რომაქცენტიგაკეთდესმოტივაციურმიდგომაზე.2006
წლისშემდგომარასამთავრობოორგანიზაციასთან–„ღიასაზოგადოება–გენდერულისწავლებები“
თანამშრომლობითგამოიყენებამიდგომა„ნახევარი–ნახევარზე:თანაბარიშესაძლებლობებიქალთა
დამამაკაცთათვის“.ისმუნიციპალიტეტები,რომლებიციყენებენსაუკეთესომიდგომებსთანაბარი
შესაძლებლობებისთემაზე,ჯილდოვდებიანპრიზებით6.თვითშეჯიბრინებაყოფლობითია,ძირითა

1იქვეP.7.
2TACRGenderPolicydocument.https://www.tacr.cz/dokums_raw/urednideska/gender_policy.pdf
3ÚřadvládyČeskérepubliky.2003.StatutRadyvládyprorovnépříležitostiženamužů.Praha:ÚřadvládyČeskérepubliky.
4 ინდივიდუალური ინტერვიუ ჩეხეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენდერულ საკითხთა
კოორდინატორთან,ევაფერაროვასთან
5Lovecy,J.2002.Gendermainstreamingandtheframingofwomen’srightsinEurope:ThecontributionoftheCouncilof
Europe.FeministLegalStudies,10,271–283.
6Stryková,Iva.2012.Téma:Prosazovánírovnýchpříležitostí–soutěžÚřadroku2009.Diplomovápráce.Praha:Univerzita
Karlova.file:///C:/Users/klark/Downloads/DPTX_2009_1__0_267611_0_78099.pdf
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დად,იგიუკავშირდებაკითხვარისშევსებას.თუმცა,შედეგებისარათუსიღრმისეულიანალიზიარ
მოიპოვება,არამედამგვარიგაანალიზებასაერთოდარხდება1.

ერთადერთი პროაქტიული ქმედება, რომელიც განახორციელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ,
იყოადგილობრივდონეზეგენდერულიმეინსტრიმინგის2009წელსჩატარებულიკვლევა.იგიდასახუ
ლიიყოსამინისტროსპრიორიტეტად2დაგანახორციელაგენდერულისაკითხებისექსპერტმა.პეტრ
პავლიკიაღნიშნავს,რომმუნიციპალურდაადგილობრივდონეზერესპონდენტებისმიერკითხვარე
ბის შევსების დაბალი მაჩვენებელი მიუთითებს იმაზე, რომთანამდებობის პირები, რომელთაც არ
უპასუხესკითხვებს,მიიჩნევენ,რომგენდერულითანასწორობამათთვისსაინტერესოთემასარწარ
მოადგენს.ამგვარიდამოკიდებულებაანალიზშირომგაგვეთვალისწინებინა(ანუ,შედეგებიმხოლოდ
შევსებულკითხვარებზედაყრდნობითკიარგამოგვეყვანა,არამედყველადაგზავნილიკითხვარიდან,
რომელთა2/3შეუვსებელიდარჩა),სურათიიმთანამდებობისპირთაშესახებ,რომლებიცადგილობ
რივდონეზეცდილობენდანერგონთანასწორობა,გაცილებითუარესიიქნებოდა.ამშემთხვევაში,იმ
თანამდებობისპირთაოდენობა,რომლებიცსისტემატურადაქცევენყურადღებასგენდერულითა
ნასწორობისსაკითხებს,16%–დან6%–მდეჩამოვიდოდა3.

მსგავსიშედეგიმივიღეთამპროექტისფარგლებშიდაგზავნილიკითხვარისპასუხებიდანაც.მუნი
ციპალიტეტებსადარეგიონულადმინისტრაციებშიდაგზავნილი152კითხვარიდანმხოლოდ49დაგ
ვიბრუნდაშევსებული,რაცმთლიანის32%–სშეადგენს.კითხვარისშევსებანებაყოფლობითიიყოდა
მასთანარახლდაწერილირომელიმეოფიციალურიუწყებიდან,მაგ.შინაგანსაქმეთასამინისტრო
დან. შევსებული კითხვარებისდაბალი პროცენტულირაოდენობა ნათლად მიუთითებს იმაზე,რომ
გენდერულითანასწორობისსაკითხიარიპყრობსპასუხისმგებელპირთაყურადღებასადგილობრივ
დარეგიონულდონეზე.

პავლიკიმიუთითებს,რომთანაბარიშესაძლებლობებისუზრუნველყოფამამაკაცთადაქალთათ
ვის აღბეჭდილია სტრატეგიულიდოკუმენტების 30%–ში, მაგრამ გენდერული მეინსტრიმინგი არაა
გამოყენებულიარცერთშემთხვევაში.4მასშემდეგამმიმართულებითაღინიშნებაცვლილებებიდა
ჩვენსკვლევაშიგენდერულიმეინსტრიმინგისცოდნადაგამოყენებაადგილობრივდარეგიონულდო
ნეზეგაზრდილია:რესპონდენტთა61%–მაიცისგენდერულიმეინსტრიმინგისცნებისშესახებ,ხოლო
26.5%იყენებსმასკონცეპტუალური,გადაწყვეტილებისმიღებისადაშეფასებისპროცესებისმომზა
დებისდარეალიზებისას(იხ.დიაგრამა3და4).

დიაგრამა3.იცითთუარაგენდერულიმეინსტრიმინგისცნებისშესახებ?

წყარო:ჩვენმიერჩატარებულიკვლევა
რიცხობრივადესნიშნავს,რომ30რესპონდენტმაიცისგენდერულიმეინსტრიმინგისშესახებ,ხო

ლო13აცხადებს,რომიყენებსმასმუშაობისას.ესაშკარაპროგრესია.

1ინდივიდუალურიინტერვიუპეტრშნოკჰაუსთან,ჩეხეთისრესპუბლიკისშინაგანსაქმეთასამინისტრო.
2 ამოცანა II. ჩეხეთისრესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკადა პრიორიტეტები ქალთადა
მამაკაცთა თანასწორი შესაძლებლობების დანერგვის მიმართულებით 2009. Zpráva o plnění Priorit a postupů
Ministerstvavnitrapřiprosazovánírovnýchpříležitostíproženyamužezarok2009.file:///C:/Users/klark/Downloads/
zprava_priority_2009.pdf
3Pavlík,Petr,Smetáčková,Irena.2010.Analýzastavurovnýchpříležitostíproženyamuževevybranýchúřadechsamosprávy.
Praha:MVČR.
4იქვეგვ..25.
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დიაგრამა4.იყენებთთუარაგენდერულიმეინსტრიმინგსთქვენსმუნიციპლიტეტში?

წყარო:ჩვენმიერჩატარებულიკვლევა

მსგავსიტენდენციებიშეინიშნებაადგილობრივდონეზეგენდერულიმეინსტრიმინგისინსტრუმენ
ტებისგამოყენებისმხრივაც.2009წელსყველაზეხშირადგამოიყენებოდაგენდერულისტატისტიკა
(24%),ანაზღაურებისგენდერულიუთანაბრობისანალიზი(6.7%),გენდერულიზეგავლენისშეფასება
(4%),გენდერულიბიუჯეტირება (2.7%)დაგენდერულიაუდიტი (2.7%).2017წ.კვლევამიუთითებს
პროგრესზეგენდერულიაუდიტის(31.8%)დაგენდერულისტატისტიკის(50%)გამოყენებისკუთხით.
თანამდებობისპირებისმნიშვნელოვნადმაღალირაოდენობააცხადებს,რომმოხელეებსშეუძლიათ
გენდერულითანასწორობისთემაზეგანათლებისმიღებადასემინარებზედასწრება(81.8%).ამისსა
წინააღმდეგოდ,ისევდაბალიაადგილობრივდარეგიონულდონეზეიმთანამდებობისპირთარიცხ
ვი,რომლებიციყენებენგენდერულბიუჯეტირებასდაგენდერულიზეგავლენისშეფასებას:მხოლოდ
ორმარესპონდენტმაგანაცხადა,რომიყენებსამინსტრუმენტებს(იხ.დიაგრამა5).

დიაგრამა5.ხორციელდებათუარაადგილობრივ/რეგიონულდონეზეშემდეგი:

წყარო:ჩვენმიერჩატარებულიკვლევა

მიუხედავადიმისა,რომსაგრძნობლადგაიზარდაიმთანამდებობისპირთარაოდენობა,ვინციყე
ნებსგენდერულიმეინსტრიმინგისზოგელემენტსდაამაღლდაშესაბამისიორგანოებისწარმომად
გენელთაცოდნაამკუთხით,ზედმეტიოპტიმიზმისსაფუძველიარარსებობს.2009წელს,პავლიკმა,
საკუთარიკვლევისშედეგებზედაყრდნობით,ჩამოაყალიბაგასატარებელიზომებისშემდეგინუსხა:1

1.ადგილობრივხელისუფალთათვისსაგანმანათლებლოღონისძიებებისშეთავაზებაქალთადამა
მაკაცთათანასწორობისთემაზე(ორგანიზაციის„ინსტიტუტიადგილობრივიადმინისტრაციისთვის“
მეშვეობით);

2.მეთოდოლოგიურიმასალებისშექმნაადგილობრივდარეგიონულდონეზეგენდერულიმეინ
სტრიმინგისთემაზე;

3.ადგილობრივდონეზეგენდერულსაკითხთამაკოორდინირებელიპირისპოზიციაშექმნა;

1იქვე
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4.თანამშრომლობაარასამეწარმეოსექტორთანგენდერულითანასწორობისსფეროში;
5.ადგილობრივდარეგიონულდონეზეხელისუფალთაშორისურთიერთთანამშრომლობისქსე

ლისჩამოყალიბებისხელშეწყობა;
6.ხელისუფალთათვისსაკონსულტაციოონლაინფორუმისშექმნა;
7.მუდმივიძიებადაკვლევაადგილობრივდონეზეგენდერულიმეინსტრიმინგისთემაზე.
თუმცა,არცერთირეკომენდაცია,გარდაპირველისა,არშესრულებულა.რეკომენდაციებიმხოლოდ

ქაღალდზედარჩადაგენდერულიმეინსტრიმინგისმიმართულებითარგადადგმულაქმედითინაბიჯები.

გენ დე რუ ლი ტრე ნინ გე ბი და გა მოც დი ლე ბა

გენდერულიმეინსტრიმინგისსაკითხებშიჩართულიპირებისკვალიფიკაციისამაღლებისსაკითხი
მუდმივადყურადღებისცენტრშიაჩეხეთისრესპუბლიკაში.გენდერულითანასწორობაარამხოლოდ
სამინისტროებშიინსტიტუციურთანამდებობებზემყოფმაპირებმა–გენდერულსაკითხთაკოორდი
ნატორებმა–უნდაუზრუნველყონ,არამედსაჯარომმართველობისორგანოებისადაადმინისტრაცი
ისწარმომადგენლებმაც.არსებობსსპეციალურიტრენინგებისახელმწიფომოხელეთათვის,რომელ
თაც ატარებსორგანიზაცია „ინსტიტუტი ადგილობრივი ადმინისტრაციისთვის“.თუმცა,როგორც
აღინიშნა,ისინინაკლებადშედეგიანია,რადგანმათმიერმომზადებულსატრენინგომასალებშინახ
სენებიცკიარააგენდერულითანასწორობადაგენდერულიმეინსტრიმინგი.ტერმინოლოგიაშერჩე
ულიაიმგვარად,რომარგამოიწვიოსზედმეტიკონფლიქტიდამიმართავენისეთტერმინებს,როგო
რიცაათანასწორობა,ადამიანურირესურსებისმართვა,კომუნიკაციადაა.შ.1.

ამიტომაც,უნდადადგესარამხოლოდჩატარებულიტრენინგებისრაოდენობის,არამედმათიხა
რისხისსაკითხიც.რადგანაცგანსაზღვრულიარააპასუხისმგებელპირთათანამდებობები,მათიმო
ვალეობებიდამათდამიწაყენებულიმოთხოვნები,შესაბამისად,შეუძლებელიახარისხიანიტრენინგის
ორგანიზება2.ადგილობრივიდარეგიონულიხელისუფლებისმოხელეთათვისოფიციალურადარარის
განსაზღვრულისისტემატურიტრენინგები.

გენ დე რუ ლი სტა ტის ტი კა

გენდერულისტატისტიკა,როგორცკვლევისრესპონდენტებისპასუხებიდანირკვევა,ადგილობ
რივდარეგიონულდონეზეგენდერულიმეინსტრიმინგისყველაზეხშირადგამოყენებადიინსტრუ
მენტია. იგი აუცილებელია ქალებთან დაკავშირებული საკითხების საზოგადოებრივი ყურადღების
ცენტრშიმოსაქცევადდაყველასფეროშიდისკრიმინაციისგამოსავლენად.გენდერულიკუთხითსტა
ტისტიკის მომზადებაზე მოთხოვნა ჩნდება მაშინ,როცა საქმე ეხება ინდივიდუალურდა პირადულ
საკითხებს.3ჩეხეთისსტატისტიკისსამმართველოშიარისგენდერულიგანყოფილება4,რომელიცყო
ველწლიურადაქვეყნებსგენდერულსტატისტიკას5,მაგრამისაგროვებსმხოლოდკონკრეტულ,ხელ
მისაწვდომმონაცემებს.ჯერაცარხდებაპირველადიწყაროებისდამუშავებაგენდერულადსენსიტი
ურიკუთხით.ამიტომაც,გენდერულისტატისტიკისმომზადებისსაჭიროებასხაზიგაესვაროგორც
ადამიანისუფლებათა განყოფილების გენდერულითანასწორობის გუნდის ბოლო პროექტში, ასევე
20142020წლებისსამთავრობოსტრატეგიაშიჩეხეთისრესპუბლიკაშიქალთადამამაკაცთათანას
წორობისათვის6.

1ინტერვიუიანამალინოვსკასთან,ადგილობრივიადმინისტრირებისინსტიტუტი.
2 Lukášová,Miloslava (ed). 2007.Zaostřenona rovnépříležitosti vpraxi.Výběr ztextů elektronickéhozpravodajeportálu
www.muziazeny.cz.NadaceOpenSocietyFundPrahaaOtevřenáspolčnosto.p.s.:Praha.Str.72.ISBN:9788087110065
3Ferrarová,Eva. 2007.Příručkapro implementaci rovnýchpříležitostíženamužůaprincipůgendermainstreaminguve
veřejnésprávěvČeskérepublice.25p.ISBN:9768086520032
4შესაბამისად,აღნიშნულთემაზემუშაობსორიექსპერტი.
5FocusedonMenandWomen.Zaostřenonaženyamuže.https://www.czso.cz/csu/czso/zaostrenonazenyamuze
6SeeGovernmentStrategyforEqualityofWomenandMenintheCzechRepublic.https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne
prilezitostizenamuzu/Projekt_Optimalizace/StrategieprorovnostzenamuzuvCRnaleta20142020.pdf
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გენ დე რუ ლი აუ დი ტი

გენდერულიაუდიტიგანიხილებაროგორცსაკმაოდრთულიინსტრუმენტი,რომელიცმიმართუ
ლიაგენდერულითანასწორობისშეფასებისადახელშეწყობისაკენინსტიტუციურდონეზე1.იგიუფ
როგენდერულისენსიტიურობისადაგენდერულითანასწორობისგაზომვისინსტრუმენტიამოცემულ
არეალშიანდაწესებულებაში,ვიდრეკონტროლისფორმა.იგიუფროკვალიფიციურიკონსულტაციის
ფორმაა,რომელიცგვეხმარებამამაკაცთადაქალთათანასწორობისსფეროშისუსტიდაძლიერიმხა
რეების,საფრთხეებისადაშესაძლებლობებისგამოვლენაში.2.

საჯაროადმინისტრაციამნიშვნელოვანიდამსაქმებელიადამასშიშესაძლებელიუნდაიყოსგენ
დერულითანასწორობისადმიროგორცშიდა,ისეგარემიდგომებისშეფასება.„საჯაროადმინისტრა
ციასახელმწიფოფინანსებსეფექტურადუნდაიყენებდესდაიგისამაგალითოუნდაიყოსკერძოსექ
ტორისათვისსამართლებრივირეგულაციებისდაცვისთვალსაზრისით.ამასგარდა,მანუნდაშექმნას
პროგრამები,რომელიცმასტიმულირებელიიქნებასაზოგადოებისყველაფენისათვის“.”3

2007წელსშემუშავებულიქნაკონკრეტულიმიდგომაგენდერულიაუდიტისმიმართრეგიონულ4
დაადგილობრივ5დონეზე.რადგანუკვეარსებობდააუდიტისადმიმრავალიმიდგომა–რომელიცმი
მართულიიყომხოლოდოჯახზემორგებულისტრატეგიებისაუდიტზე,ანმხოლოდმართვისდივერ
სიფიცირებაზე–შემუშავდაზოგადიგენდერულიაუდიტისსტანდარტი2015წ.6.აუდიტისმხარდაჭე
რასახორციელებსევროპისსოციალურიფონდიESF(ოპერატიულიდასაქმებისპროგრამა)და,ამდე
ნად,იგიადვილადხელმისაწვდომიაადგილობრივდარეგიონულდონეებზე7.

არსებობსმოწინავეგამოცდილებისმაგალითები.გენდერულიაუდიტიჩატარდაქალაქების:აშის,
სოკოლოვის, პისეკისდასლანისმუნიციპალურხელისუფალთამიერ.გამოყენებულიიქნაევროპის
სოციალურიფონდისდახმარება,რაცმომავალიგანვითარებისსაწინდარია.8

გენ დე რუ ლი ანა ლი ზი – გენ დე რუ ლი ზე გავ ლე ნის შე ფა სე ბა

გენდერულიზეგავლენისშეფასებადაგენდერულიანალიზისაფუძვლადუნდადაედოსროგორც
ადგილობრივ,ასევერეგიონულდონეზეგადაწყვეტილებათამიღებისპროცესს.თუმცაცოდნადაგა
მოცდილებაიმისათვის,რომუზრუნველყოფილიქნასამგვარიმიდგომა,ფართოდარარისგავრცე
ლებული.ამასთან,გენდერულიანალიზისწარმატებულადგანხორციელებისწინაპირობააგენდერუ
ლისტატისტიკისარსებობადაროგორცაღვნიშნეთ(იხ.თავი–გენდერულისტატისტიკა),მასზეარ
არსებობსფართოწვდომა.ეროვნულდონეზეგენდერულიზეგავლენისშეფასებისდამხმარედოკუ
მენტია„მმართველობითპროცესებშიგენდერულიზეგავლენისშეფასებისგზამკვლევი“9,რომელიც
ადვილად შეიძლება გამოვიყენოთ ადგილობრივიდარეგიონული ადმინისტრაციის შემთხვევებშიც.
ამგვარიგამოყენებარეკომენდებულიაჩეხეთისრესპუბლიკისმთავრობისმიერ10.

1 Franceskidesová,Rebecca. 2004.Příručkaprogramu Iniciativy SpolečenstvíEQUAL zaměřenána gendermainstreaming.
Evropskákomise:MPSVČRPraha.
2 ჩეხეთის რესპუბლიკის სამთავრობო კანცელარია, ადამიანურ რესურსთა და უმცირესობათა დაცვის
განყოფილება.2016წ.გენდერულიაუდიტი,სტადარტები,ვერსია2.
3Skálová,Helena.2011.Rovnépříležitostiženamužůaslaďováníosobníhoapracovníhoživotanaúřadechveřejnésprávy.In:
Sokačová,L.Maléobcezarovnépříležitostiženamužů.Praha:GenderStudies,o.p.s.ISBN:9788086520377P.7.
4Pavlík,Petr.2007.Metodikagenderovéhoauditukrajskéhoúřadu.Praha:Otevřenáspolečnost,o.p.s.
5Pavlík,Petr.2007.Metodikagenderovéhoaudituměstského/obecníhoúřadu.Praha:Otevřenáspolečnost,o.p.s.
6 The Office of the Government of the Czech Republic, Department for Human Rights andMinority Protection. 2016.
Gender audit. Standards.Version n. 2.https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovneprilezitostizenamuzu/Projekt_
Optimalizace/GenderAuditStandards_V2_March2016_2.pdf
7Kubálková,Petra(2014).“Rovnépříležitostimužůažen–inspiracedobroupraxívčeskýchsamosprávách”.Deníkveřejné
správy.http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6675433
8იქვე.
9 Špondrová,Pavla,EvaHejzlarová,CzeslawWalek andKláraČmolíkováCozlová. 2015.Metodikahodnocení dopadůna
rovnostženamužůpromateriálypředkládanévláděČR.ÚřadvládyČR:Praha.
10მთავრობისდადგენილებაNo.5428ივლისი2015წ.
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გზამკვლევიმარტივიადამორგებულიამკითხველზე. მთლიანიპროცესიდაყოფილია3ძირითად
ეტაპად,რომელთაგანთითოეულიიწყებასაკვანძოკითხვით: (1)ახდენსთუარაარსებულიმდგომა
რეობაგავლენასადამიანებისყოველდღიურყოფაზე?თუკიპასუხიდადებითია,საჭიროაგავიაროთ
გენდერულიზეგავლენისშეფასებისშემდეგიეტაპიდავუპასუხოთმეორეკითხვას,(2)ვრცელდებათუ
არაქალთადამამაკაცთაუთანასწორობამართვისმოცემულსფეროშიდაბოლოს,(3)შეიტანსთუარა
ამუთანასწორობაშირაიმეცვლილებასშეთავაზებულირეგულაცია.გენდერულიზეგავლენისამგვარი
შეფასებაუნდაეყრდნობოდესმონაცემებს,სტატისტიკას,ექსპერტულშეხედულებებს,გენდერულანა
ლიზსდაა.შ.1.

2016წლისშეფასებითიანგარიშიგვიჩვენებს,რომგენდერულიმეინსტრიმინგიდაგენდერული
ზეგავლენისშეფასებისგამოყენებისშემთხვევებისამთავრობოდონეზესაკმაოდიშვიათიადათვით
გზამკვლევისგამოყენებისშემთხვევებიცარარისხშირი.2ამიტომაცდაისახაახალიამოცანა,3„უფ
როთანმიმდევრულადიქნასგამოყენებულიგენდერულიმეინსტრიმინგი,მათშორისმისიინსტრუ
მენტები,როგორიცააგენდერულიზემოქმედებისშეფასებაარსებულიგზამკვლევისდახმარებითდა
უზრუნველყოფილიიქნასამისთვისტრენინგებისჩატარება.“4აქსაუბარიარარისგზამკვლევისგა
მოყენებისადატრენინგებისჩატარებისაუცილებლობაზეადგილობრივდარეგიონულდონეზე.

როგორცსამაგიდოკვლევიდანჩანს,ქალაქსლანისმუნიციპალიტეტიიყოერთადერთი,რომელ
საც შემუშავებული ჰქონდა საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი დოკუმენტები, რომლებიც ადას
ტურებდამათდაინტერესებასგენდერულიანალიზისმიმართ.პროექტისფარგლებშიშემუშავდამე
თოდოლოგიაგენდერულიზეგავლენისშეფასებისჩასატარებლად.ამმეთოდოლოგიაშიაღნიშნულია,
რომ„ამჟამადამპრინციპითმუშაობა(გენდერულიმეინსტრიმინგი)ჩეხეთისრესპუბლიკაშისაწყის
ეტაპზეა,ამიტომღირშესანიშნავია,რომსლანშიშეიმუშავესმეთოდოლოგიაამკუთხით“5.

გეგ მე ბი ად გი ლობ რივ დო ნე ზე თა ნას წო რო ბის  
უზ რუნ ველ სა ყო ფად

ჯერ კიდევ 2003 წელს ჩატარებულ კვლევაში ასკლოფი მიუთითებდა სახელმწიფო ადმინის
ტრაციის ორგანოებზე ფოკუსირებისა და გენდერული თანასწორობის გეგმის შედგენის აუცი
ლებლობაზე. ბევრირეგიონი მიიჩნევს, რომ ისინი მომსახურებას ყველა მოქალაქეს უწევენ და
ესთანაბრადშეეხებაროგორცქალებს,ასევეკაცებს.„მაგრამროდესაცმათშესაბამისკითხვას
დავუსვამთ,ვნახავთ,რომბევრრეგიონსროდიშეუძლიაწარმოადგინოსაღნიშნულსაკითხზეჩა
ტარებულიკვლევისშედეგები“6.

ბოლო წლებში შეიმჩნევა გარკვეული პროგრესი და შეგვიძლია დავასკვნათ,რომ ხელისუფ
ლებისზოგიერთმაორგანომშეიმუშავაგარკვეულიპროექტებიESF–ისმხარდაჭერით,რათაშე
იქმნასგეგმებითანასწორობისუზრუნველსაყოფად.მათშორისააკრალოვეგრადეცის,სამხრეთ
მორავიის და ზლინის რეგიონული ხელისუფლება. მათ მოახერხეს გენდერულ მეინსტრიმინგზე
ორიენტირება. მაგალითად, ისეთიქალაქის,რომელშიცგათვალისწინებულიაქალთა, მამაკაცთა
დაბავშვთასაჭიროებები,შეიძლებამოვიყვანოთქალაქინოვე–სტრაშეცი,სადაცშეიმუშავესსა

1 Špondrová,Pavla,EvaHejzlarová,CzeslawWalek andKláraČmolíkováCozlová. 2015.Metodikahodnocení dopadůna
rovnostženamužůpromateriálypředkládanévláděČR.ÚřadvládyČR:Praha.
2ÚřadvládyČR.2017.Zprávazarok2016orovnostiženamužůaonaplňováníVládnístrategieprorovnostženamužůvČR
naléta2014–2020.https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovneprilezitostizenamuzu/Aktuality/Zpravaorovnosti
zarok2016_1.pdf
3რომელიცმიუთითებსმინიმალურისტანდარტებიდან5 ამოცანაზედაქალთადამამაკაცთათანასწორობის
ინსტიტუციურიუზრუნველყოფიდან3მიზანზე.
4ÚřadvládyČR.2017.Zprávazarok2016orovnostiženamužůaonaplňováníVládnístrategieprorovnostženamužůvČR
naléta2014–2020.https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovneprilezitostizenamuzu/Aktuality/Zpravaorovnosti
zarok2016_1.pdfp.15.
5Kubálková,Petra.2013.Metodikaimplementacerovnéhopřístupu.Praha:M.C.Triton.P.13.
6Asklöf,Cecilia,Strandberg,HelenaandKarinE.Wenander.2003.PročajakvypracovatPlánrovnostiženamužů.Praha:
Ministerstvopráceasociálníchvěcí.P.18.
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ოჯახისპოლიტიკისჩამოყალიბების გეგმაქალაქისთვის.1მოწინავეგამოცდილებისკიდევერთი
მაგალითიარისქალაქისლანი,რომელშიც2013წლიდანმუშაობენგენდერულიმეინსტრიმინგის
ჩარჩომეთოდოლოგიაზე2.

ევ რო პუ ლი ქარ ტია ად გი ლობ რივ ცხოვ რე ბა ში ქალ თა და 
მა მა კაც თა თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ

ევროპულიქარტიაადგილობრივცხოვრებაშიქალთადამამაკაცთათანასწორობისშესახებგამიზნუ
ლიაგაზარდოსინფორმირებულობააღნიშნულთემაზედახელიშეუწყოსთანასწორობისმიღწევასრეგიო
ნებში.როგორცშესავალშიააღნიშნული:„...ადგილობრივდარეგიონალურხელისუფალთუკავიათსაუკე
თესოპოზიციაიმისათვის,რომებრძოლონარსებულდაგანმეორებადუთანასწორობასდადაამკვიდრონ
ჭეშმარიტადთანასწორისაზოგადოება...თუკიგვსურსმივაღწიოთთანასწორობაზედაფუძნებულსაზოგა
დოებას,მნიშვნელოვანია,რომადგილობრივმადარეგიონულმახელისუფლებებმასრულადგაითვალისწი
ნონგენდერულიგანზომილებათავიანთსტრატეგიებში,ორგანიზებისფორმაშიდაპრაქტიკაში“.”3

ქარტიამოიცავსგენდერულითანასწორობისძირითადპრინციპებს,მათშორისთანაბარმოპყ
რობას,ანტი–დისკრიმინაციულქმედებებს,ქალთადამამაკაცთათანაბარმონაწილეობას,როგორც
ფუნდამენტურდემოკრატიულპრინციპს;გენდერულისტერეოტიპებისაღმოფხვრას;მართვაშიგენ
დერულიპერსპექტივისინტეგრირებასდასამოქმედოგეგმისგანსახორციელებელრესურსებს.4ქარ
ტიისმიღებისშედეგად,ხელისუფალთეკისრებათვალდებულება,მოამზადონთანასწორობისსამოქ
მედოგეგმა,რომელიცგანსაზღვრავსპრიორიტეტებს,ქმედებებსდარესურსებს.5მისიშინაარსიდა
ძირითადიფოკუსიდამოკიდებულია ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებაზე – ამ მხრივ
ქარტიაარაწესებსმკაცრშემზღუდავწესებს.6(Blondy2009)

ევროპულიქარტიაჩეხეთისრესპუბლიკაში2004წელსშემოიტანაფემინისტურმაარასამთავრო
ბოორგანიზაციამ„ფორუმი50%“.ესმოხდაპროექტისფარგლებში,რომელშიცპარტნიორიორგა
ნიზაციაიყოSvazměstaobcí (ჩეხეთისრესპუბლიკისქალაქებისადამუნიციპალიტეტებისკავშირი).
თუმცაპარტნიორობაარაღმოჩნდაისემტკიცე,როგორცმოსალოდნელიიყოდაშედეგად,ქარტია
მიღებულიქნაჩეხეთისრესპუბლიკისმხოლოდ4ქალაქისმიერ:ესენიაპატარასოფლები:სტანკოვი
ცე(რეგიონილიტომერიცე),მილოტიცე(რეგიონიჰოდონინი),ზალუჟი(რეგიონიბეროუნი)დაპრა
ღისმუნიციპალიტეტი–18ლეტნანი.

ნიშანდობლივია,რომSvazměstaobcí–ისვებგვერდზეარხდებამონაცემთაგანახლება.გვერდიბო
ლოს2010წ.ივნისშიგანახლდადამასზეარმოიპოვებაზუსტიინფორმაციაქარტიაზეხელმომწერთა
რაოდენობისშესახებ(მხოლოდორისოფელიამოხსენიებული).

მეორემხრივ,ქარტიამფორმალურიმხარდაჭერამიიღოჩეხეთისრესპუბლიკისმთავრობისდო
ნეზე7. მთავრობამ მიიღო ქალთა და მამაკაცთა თანაბარი შესაძლებლობების სახელმწიფო საბჭოს
რეკომენდაცია,მხარიდაუჭიროსჩეხეთისრესპუბლიკისქალაქების,მუნიციპალიტეტებისდარეგი
ონების მიერ „ადგილობრივ ცხოვრებაშიქალთა და მამაკაცთა თანასწორობისშესახებ ევროპული
ქარტიის“მიღებას.თუმცა,გენდერულიმეინსტრიმინგისკუთხითადგილობრივდონეზე2010წლის
შემდეგპროგრესიარშეიმჩნევა.

1Kubálková,Petra.2014.“Rovnépříležitostimužůažen–inspiracedobroupraxívčeskýchsamosprávách”.Deníkveřejné
správy.http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6675433
2Kubálková,Petra.2013.Metodikaimplementacerovnéhopřístupu.Praha:M.C.Triton.
3CEMR.2006.Evropskáchartazarovnostženamužůnaúrovniživotaveměstechaobcích.SMOCR:Praha.P.3.
4იქვე
5CEMR.2009.PříručkakprováděníEvropskéchartyprorovnostženamužůnaúrovniživotaveměstechaobcích.SMOCR:
Praha.
6Blondy,Emilie.2009.VznikEvropskéchartyzarovnostženamužůnaúrovniživotaveměstechaobcích.In:Adamusová,
Hejzlarová(eds.):Rovnépříležitostiženamužůveměstechaobcích.Jakzačít? Sborníkzkonference.Praha:Fórum50%.
ISBN9788090444706.P.69.
7მთავრობისდადგენილებაNo.422,31მაისი2010წ.
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გენდერულიბიუჯეტირებაგანისაზღვრებაროგორცკომპლექსურიგენდერულიმიდგომა,გენ
დერულიმეინსტრიმინგი,რომელიცაისახებასაბიუჯეტოპროცესში.იგიშეიძლებაგამოყენებულ
იქნასროგორცადგილობრივი,ასევეეროვნულიბიუჯეტისდონეზედამასშიყურადღებაშეიძლე
ბაგამახვილდესროგორცსაშემოსავლო,ასევეხარჯვითნაწილზე.OECDის(ეკონომიკურითანამ
შრომლობისადაგანვითარებისორგანიზაცია) კვლევისთანახმად, ჩეხეთისრესპუბლიკაიმქვეყ
ნებსშორისაა,რომლებიცაქტიურადგანიხილავენგენდერულიბიუჯეტირებისდანერგვას (OECD
2017:61).თუმცა, შიგნიდანდანახულისურათის მიხედვით, ვერვხედავთდებატებს ამთემაზედა
შესაძლებლობასიმისა,რომგენდერულიბიუჯეტირებააქტიურადდამკვიდრდესჩეხეთისსტრატე
გიაში:ამგვარიდებატებიარმიმდინარეობსდაარარისმზადებასაკანონმდებლოდონეზეინიცია
ტივებისმხარდასაჭერად.

არსებობსმცირერაოდენობა ქალაქებისადამუნიციპალიტეტებისა, სადაცგადაიდგა ნაბიჯები
გენდერულიბიუჯეტირებისაკენ.ერთერთიასეთიმაგალითიაპროექტისახელწოდებითGenderFokus,
რომელიცგანხორციელდავისოჩინასრაიონში.გენდერულიბიუჯეტირებასაკმაოდპოზიტიურიშე
დეგითგანახორციელა5ქალაქმა:პოჩატკიმ,ბოჰდალოვმა,ჰავლიჩკუვბროდმა,პონამდაშტემეხიმ.
როგორცჰავლიჩკუვბროდისმერისმოადგილეივანკუჟელკააღნიშნავს:„მუნიციპალიტეტისგან
ვითარებისადასამოქალაქოსაზოგადოებისარსებობისათვისუდაოდსაჭიროამონიტორინგიიმისა,
ესათუისსაბიუჯეტოგადაწყვეტილებაზრდისთუამცირებსუთანასწორობას.შემდგომინაბიჯები
კიმუნიციპალიტეტისხელთაა:მასზეადამოკიდებული,გაითვალისწინებსთუარაიგიმიღებულშედე
გებსსაბიუჯეტოლიმიტებისდაწესებისასდაა.შ.“1

მო ნა წი ლე ო ბი თი ბი უ ჯე ტი რე ბა

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების ყურადღების ცენტრშია საზოგადოების ჩართულობა ბიუჯე
ტის მზადებაში ადგილობრივდარეგიონულდონეზე. მისი შემადგენელი ნაწილები შეიძლება იყოს
ბიუჯეტისსხვადასხვანაწილზეფოკუსირება,კონკრეტულიპროექტებისშემუშავებაანმოქალაქე
თაკონკრეტული აქტივობებიდა მათიხედვებისდადემოკრატიულიმიდგომებისგათვალისწინება.
ამჟამად მოქალაქეებს ბიუჯეტის გაცნობა2  შეუძლიათოფიციალური ანგარიშების საშუალებით ან
საკრებულოებში.თუმცა,მონაწილეობითიბიუჯეტირებასაშუალებასაძლევსმოქალაქეებს, არშე
მოიფარგლონსათათბიროროლითდამათნაწილობრივაღმასრულებელიფუნქციითაცაღჭურვავს.
იგიეფუძნებამოსაზრებას,რომსაზოგადოებაღრმადდაინტერესებულიაიმგარემოთი,სადაცცხოვ
რობს,ამდენად,ისსაკმაოდკომპეტენტურიაიმისათვის,რომმონაწილეობამიიღოსბიუჯეტისმომ
ზადებაში.3

მონაწილეობითი ბიუჯეტირებისას გადაწყვეტილების მიღების ციკლი 5 ძირითადი ეტაპისაგან
შედგება: მოსამზადებელი პროცესი, წინადადებების საჯაროგანხილვა, გადაწყვეტილებათატექნი
კური ანალიზი, წინადადებათა საჯაროშერჩევადაგანხორციელება. ყოველი ეტაპისგანუყოფელი
ნაწილიამისიშეფასება,რაცუზრუნველყოფსმისწარმატებულგანხორციელებას.4

ესმიდგომასულუფროდაუფრომეტყურადღებასიპყრობსდაბევრიადგილობრივიდარეგი
ონულიხელისუფლებისორგანოიყენებსმონაწილეობითბიუჯეტირებას.ჩატარდამცირესამაგიდო
კვლევა,რომელიცფოკუსირებულიიყოინტერნეტგვერდებზე.გაირკვა,რომაღნიშნულითემითდა
ინტერესებულიარიანშემდეგიქალაქებიდამუნიციპალიტეტები:ხომუტოვი,ლიტომერიცე,რუმბურ

1Jaroš,Jan,AnnaKrištofová,JosefJukl,AnnaHolcmannová,IvanaHůšová,EvaFlesarová,JanaVídenská.2011.Genderové
rozpočtovánívregionálníchakomunálníchrozpočtech.Jihlava:Vysočina.ISBN9788087521007.
2საბიუჯეტოწესებისშესახებკანონისმოთხოვნისთანახმად218/2000Coll.
3Alternativazdola.Příručkaparticipativníhorozpočtu.P.4
http://www.participativnirozpocet.cz/sites/default/files/P%C5%99iru%C4%8Dka-participativniho-rozpo%C4%8Dtu.pdf
4იხ.http://www.participativnirozpocet.cz/o%20participativn%C3%ADm%20rozpo%C4%8Dtu
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კი,პრაღა3,პრაღა6,პრაღა7,პრაღა8,პრაღა18,პრაღა–ზბრასლავი,ოლომოუცი,სემილი,სადსკა,
მნიხოვიცე1,ჟდიარნადსაზავოუ2.

სა მო ქა ლა ქო ბი უ ჯე ტი რე ბა

სამოქალაქო,მონაწილეობითიდაგენდერულიბიუჯეტირებაწარმოადგენსახალმიდგომასადგი
ლობრივ,რეგიონულდასამთავრობოდონეზებიუჯეტირებისარსებულიგზებისადმი.ამითზოგადად
ბიუჯეტირებისპროცესისგადახედვაკიარხდება,არამედსხვაკუთხითფოკუსირებაპროცესებზე
(რათაგაიზარდოსსაზოგადოებისჩართულობაბიუჯეტისშესახებგადაწყვეტილებებისმიღებისას)ან
საბოლოობენეფიციარებზე(თემებზე,მამაკაცებსადაქალებზე).

მაშინ,როდესაცსამოქალაქობიუჯეტირებაითვალისწინებსმოცემულიტერიტორიისმოსახლე
ობის ყველა ფენას, გენდერული ბიუჯეტირების უპირველეს ინტერესს წარმოადგენს საბიუჯეტო
რესურსებისგანაწილებისანალიზიდაშემოწმებაგენდერულითანასწორობისკუთხით.ესმიდგომა
ახლოა ერთმანეთთან: სამოქალაქო ბიუჯეტირება, უპირველესად, გამოჰყოფს საზოგადოებაში არ
სებულსხვადასხვაჯგუფსდაშემდეგჰყოფსმათქალებადდამამაკაცებადთავიანთისაჭიროებების
მიხედვით(მაგ.,მოხუციადამიანებისჯგუფიიყოფამოხუცქალებადდამოხუცმამაკაცებადდაშემ
დგომ გამოიკვეთება მათი საჭიროებანი); გენდერული ბიუჯეტირებისას კი, პირველრიგში, მოსახ
ლეობა იყოფა მამაკაცებადდა ქალებადდა შემდეგ ხდება მათშიცალკეულიჯგუფების გამოყოფა
(მაგ.მცირეწლოვანთადედები,ჯანმრთელობისპრობლემებისმქონექალები,მოხუციქალები,ქალე
ბიეთნიკურიუმცირესობებიდანდაა.შ.).განსხვავებაიმაშია,რომსამოქალაქობიუჯეტირებისათვის
პრიორიტეტულიასაზოგადოებისჩართულობადაამმხრივიგიუფროახლოსდგასმონაწილეობით
ბიუჯეტირებასთან.გენდერულიბიუჯეტირებაგარდაიმისა,რომფოკუსირებულიასხვადასხვამი
მართულებებისთვისგამოყოფილიფინანსებზე,ყურადღებასმიაპყრობსაუნაზღაურებელისამუშაო
სადადროისსაკითხებსაც3.

ჩეხეთისრესპუბლიკაშიგვხვდებაამგვარიმიდგომებისმაგალითებიც.ზოგიერთსოფელშიიყენებენ
სამოქალაქობიუჯეტირებას,ასეთია,მაგ.:ფრიდეკმისტეკი,ნოვიჟიჩინი,რაშკოვიცე,დომასლავიცე4.

თა ნამ შრომ ლო ბი თი (სა მო ქა ლა ქო) და გეგ მვა

თანამშრომლობითი(სამოქალაქო)დაგეგმვაგამოიყენებაროგორცმონაწილეობითიმიდგომა,რათა
ინდივიდებიჩაერთონსაზოგადოებრივიგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესში.მისიმიზანიათანას
წორიდაჩართულობითიინსტიტუციურიგარემოსშექმნა. იგიწარმოადგენსმეთოდს,რომელიცსა
ზოგადოებრივიცხოვრებისსხვადასხვაასპექტსავითარებს.მისიდამახასიათებელიამონაწილეობითი
მიდგომა.გადამწყვეტიმნიშვნელობაენიჭებაადგილობრივდონეზესაზოგადოებრივიცხოვრებისმო
ნაწილეყველააქტორისთანამშრომლობასდამონაწილეობას.5ვერონიკააგერიმიიჩნევს,რომმონაწი
ლეპირებიშეიძლებადაიყოსორჯგუფად:აქტივისტებიექსპერტთაწრეებიდან(არასამთავრობოორ
განიზაციები,პოლიტიკურიპარტიებიდაა.შ.,რომლებიცარცხოვრობენმოცემულადგილას,მაგრამ
მუშაობენიქ)დაყოველდღიურიგადაწყვეტილებებისმიმღებიპირები–პროცესისადგილობრივიმო
ნაწილეები(როგორცწესი,ადგილობრივიპენსიონერებიდადეკრეტულშვებულებაშიმყოფიდედები).
თუმცა,როგორცწესი,არხერხდებასხვაადგილობრივუმცირესობათაწარმომადგენლებისჩართვა,ან
მათიჩართულობაგართულებულიაარასაკმარისიცოდნისგამო(პროცესებისდაგეგმვის,დებატებში
გამოყენებულითეორიულიტერმინოლოგიისუცოდინარობისანუბრალოდდროისუქონლობისგამო).

1იხ.forexamplehttp://www.participativnirozpocet.cz/mnichovice/
2საკუთარიკვლევა
3Hejzlarová,EvaM.andMarcelaAdamusová.2010.Komunitnírozpočtováníprosamoukyasamoučky.Fórum50%:Praha.
ISBN9788090444713.
4იქვე
5MPSVČR.2004.PRůVODCEprocesemkomunitníhoplánovánísociálníchslužeb.MPSV:Praha.
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სოციალურ მომსახურებათა შესახებ1კანონის თანახმად, თანამშრომლობითი (სამოქალაქო) და
გეგმვასავალდებულოარეგიონულდონეზესოციალურმომსახურებათადასანერგად.2007წლისშემ
დეგყველარეგიონშიიყენებენსამოქალაქოდაგეგმვასსოციალურიმომსახურებისთვის.ბევრიქალა
ქიდამუნიციპალიტეტიაჩართულისოციალურიმომსახურებების თანამშრომლობითდაგეგმვაში,
თუმცამათარააქვთამგვარივალდებულებაკანონისწინაშე.სოციალურისამსახურისკონტექსტში,
თანამშრომლობითი(სამოქალაქო)დაგეგმვაგანიხილება,როგორცადგილობრივთაპირადგამოცდი
ლებაზედაყრდნობითპრობლემებისმოგვარებისინდივიდუალურიგზებისძიებისშესაძლებლობა.2
თუმცა,საზოგადოებრივიცხოვრებისსხვასფეროებშიანგადაწყვეტილებებისმიღებისასესმიდგომა
იშვიათადგამოიყენება.პოტენციურადიოლიუნდაიყოსმისიგამოყენებაისეთსფეროებში,როგორე
ბიცაასაოჯახოპოლიტიკა,სამოქალაქოარქიტექტურადასაზოგადოებრივითავშეყრისადგილების
აღდგენა–განახლება,განათლება,3დაარასამთავრობოორგანიზაციათამხარდაჭერა4.

თანამშრომლობითი(სამოქალაქო)დაგეგმვისუშუალოშედეგებიასამოქალაქოგეგმებისადასა
მოქმედო გეგმების მომზადება. სამოქალაქო გეგმა,როგორც წესი, მოიცავს სამ წელს, სამოქმედო
გეგმებიკიყოველწლიურია(მაგ.პარდუბიცეში)5.

ამასთანუნდააღინიშნოს,რომამმიდგომისასაქცენტირებულიარარისგენდერულიგანზომილე
ბები,თუმცაისინიშეიძლებაგახდნენამმიდგომისგანუყოფელინაწილი,განსაკუთრებითმაშინ,თუკი
მონაწილეებიემხრობიანგენდერულადსენსიტიურმიდგომებს(მათშორისშეიძლებაგანიხილებოდეს
რეგიონშიგენდერულთემაზემომუშავეარასამთავრობოორგანიზაციებისმოწვევაერთობლივდა
გეგმვაშიმონაწილეობისმისაღებად)6.

დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი

ჩეხეთისრესპუბლიკაევროკავშირშიგაერთიანებისწინაპერიოდშიდამასშემდეგძირითადად,
კონცენტრირებულიიყოეკონომიკურმოთხოვნებზედასაკანონმდებლოცვლილებებზე,ხოლოგენდე
რულითანასწორობისათვისინსტიტუციურიმექანიზმებისშექმნადამისუზრუნველსაყოფადსტრატე
გიულიდოკუმენტებისშემუშავება,გარკვეულწილად,მხოლოდგარემოთხოვნებისდასაკმაყოფილებელ
ფორმალობასწარმოადგენდა.7 მიუხედავადგენდერულითანასწორობისფორმალური აღიარებისდა
მისიმნიშვნელობისდეკლარირებისა,არარსებობდაამსაკითხისთანმიმდევრულიმხარდაჭერა.გენდე
რულიმეინსტრიმინგისოფიციალურადაღიარებადასახელმწიფოპრიორიტეტადდასახვა1998წელს
მოხდა,თუმცა2015წლამდეარარსებობდადამხმარემეთოდოლოგიურიმასალაანგზამკვლევი,თუ
როგორგამოვიყენოთგენდერულიზეგავლენისშეფასებამმართველობითპროცესებშიანროგორგან
ვახორციელოთთვითგენდერულიზეგავლენისშეფასება8.რეალურიგახდარისკიიმისა,რომგენდე
რულიმეინსტრიმინგიაღქმულიყოყველასდაამავდროულადარავისპასუხისმგებლობად.9

1კანონისოციალურისერვისებისშესახებn.108/2006Coll.
2 Navrátilová, Jitka, Navrátil, Pavel. 2009.Komunitní plánování jako forma podpory životních projektů. Časopis sociální
práce|Sociálnapráca,Brno,ASVSP.ISSN12136204,2009,vol.9,no.1/2009,s.7484.
3Sokačová,Linda.Komunitníplánování.InSokačová,L. (ed.):Maléobcezarovnépříležitostiženamužů.Praha:Gender
Studies,o.p.s.ISBN:9788086520377
4Skálová,Helena.2011.Rovnépříležitostiženamužůaslaďováníosobníhoapracovníhoživotanaúřadechveřejnésprávy.In
Sokačová,L.Maléobcezarovnépříležitostiženamužů.Praha:GenderStudies,o.p.s.ISBN:9788086520377.
5იხ.http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/
6Sokačová,Linda.Komunitníplánování.In:Sokačová,L.(ed.):Maléobcezarovnépříležitostiženamužů.Praha:Gender
Studies,o.p.s.ISBN:9788086520377.
7Musilová,Martina.1999.VývojpolitikyrovnýchpříležitostímužůaženvČeskérepublicekontextuevropskéintegrace.
Praha:SOÚAVČR.P.92.
Musilová,Martina.2001.Mainstreaming.In:Gender,rovnépříležitosti,výzkum.12/2001.P.1415.
Očenášová,Zuzana.2009.Europeanizationofgenderequalitypolicies through theneedle’s eyeofSlovakia and theCzech
Republic.QUING Project.Vienna: Institute for Human Sciences. Dostupné z: <http://www.quing.eu/files/WHY/
ocenasova.pdf>
8 Špondrová,Pavla,EvaHejzlarová,CzeslawWalek andKláraČmolíkováCozlová. 2015.Metodikahodnocení dopadůna
rovnostženamužůpromateriálypředkládanévláděČR.ÚřadvládyČR:Praha
9OECD.2017.ThepursuitofGenderEquality:AnUphillBattle.Paris:OECDPublishing.ISBN9789264281318.P.65.
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არარსებობსკონკრეტულისაკანონმდებლომოთხოვნა,რომელიცსახელისუფლებოსტრუქტუ
რებსავალდებულებსადგილობრივდონეზეგენდერულიმეინსტრიმინგისდანერგვასანგენდერული
ზეგავლენის შეფასების ჩატარებას. იგი მთლიანადდამოკიდებულია კონკრეტული პირების ნებაზე,
ამდენადმისიგამოყენებამეტადგანსხვავებულია.თუმცა,მოწინავეპრაქტიკისარსებობაამმხრივ
მეტადდამაიდებელია.როგორცჩვენმაგამოკვლევამდაადასტურა,გენდერულმეინსტრიმინგზეარ
სებულიცოდნასახელისუფლებოსტრუქტურებშიმნიშვნელოვნადააგაზრდილიბოლო8წლისგან
მავლობაში. ამასთან, ადგილობრივდარეგიონულდონეზე ხშირად გამოიყენება გენდერული მეინ
სტრიმინგისინსტრუმენტები:გენდერულიბიუჯეტირება,გენდერულიაუდიტი,გენდერულისტატის
ტიკადატრენინგებიგენდერულთანასწორობაზე.გამოცდილებაგვიჩვენებს,რომთანამონაწილეო
ბითიმიდგომამოქალაქეთაჩასართავადგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესში(თანამშრომლობითი
(სამოქალაქო)დაგეგმვისანსაბიუჯეტოდაგეგმვისდონეზე)მეტადმიმზიდველიაადგილობრივიდა
რეგიონულიადმინისტრაციებისათვის.მეტადსასარგებლოასაპროექტოფონდებითამგვარიინოვა
ციურიმეთოდებისდანერგვისადმიმხარდაჭერა.1

ჩეხეთისგამოცდილებაზედაყრდნობითშეგვიძლიაშემდეგირეკომენდაციებისგაკეთება:
გამოვიყენოთევროკავშირშიგაწევრიანებისწინაპერიოდიგენდერულითემებისმხარდასაჭერად:

როგორცგამოცდილებაგვიჩვენებს,ყველაზედიდიპროგრესიგენდერულითანასწორობისსაკითხებ
ზესწორედევროკავშირშიშესვლისწინაპერიოდშიიქნამიღწეული.როგორცჩეხეთისქალთალობის
თავმჯდომარე აღნიშნავს, „ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ ამ მხრივ ვითარება გართულდა.
უკვეაღარიგრძნობაზეწოლაგენდერულითანასწორობისსაკითხთაწინწამოსაწევად.ჩვენვიცავთ
გარკვეულწესებს,მაგრამწინსვლანელია.გენდერულითანასწორობისინდექსიარგაუმჯობესებულა
ბოლო10წლისგანმავლობაში,რაცკიდევუფროართულებსგენდერულიმეინსტრიმინგისირგვლივ
არსებულვითარებასჩეხეთისრესპუბლიკაში“.2

გენდერულ მეინსტრიმინგს, ისევე როგორც სხვა სტრატეგიებს, ესაჭიროება რესურსები: არა
მხოლოდფინანსური (სადაც უკუგებას არ შეიძლება ველოდოთ მოკლევადიან პერიოდში), არამედ
ადამიანურიდასაექსპერტორესურსებიც.იმისათვის,რომგენდერულიმეინსტრიმინგიწარმატებუ
ლიიყოს,სასიცოცხლოდაუცილებელიაგაიზარდოსგენდერულისაკითხებისშესახებინფორმირებუ
ლობაპოლიტიკისგანმსაზღვრელპირებს,ჩინოვნიკებსადასაჯარომოხელეებსშორის.

აუცილებელია გენდერული მეინსტრიმინგის ინსტრუმენტების, მაგ., გენდერული სტატისტიკის,
გენდერულიანალიზისმუდმივიგამოყენებადამხარდაჭერა.

აუცილებელიაგენდერულსაკითხთაექსპერტებისსაკმარისირაოდენობა,რომლებიცგაუწევენკვა
ლიფიციურდახმარებასდასაკმარისირაოდენობითსახსრები,რათაშევძლოთმათიშრომისანაზღაუ
რება.ესუნდაუზრუნველვყოთარამარტოეროვნულ,არამედადგილობრივდარეგიონულდონეზეც.

სამოქალაქოსაზოგადოებისმხარდაჭერამონაწილეობითიპროცესებით.გენდერულისაკითხების
ჩართვამონაწილეობითმიდგომაში(როგორიცაასამოქალაქოდაგეგმვა,სამოქალაქოდამონაწილე
ობითიბიუჯეტირება)თუნდაციმარასამთავრობოდაქალთაორგანიზაციებისჩაბმით,რომლებიც
ადგილობრივდარეგიონულდონეზემუშაობენ.

გენდერულიმეინსტრიმინგიმეტწილადზემოდანქვემოთვერტიკალზეწარმართულიპროცესია.
ევროკავშირის მოთხოვნისამებრ, მისი წარმატებული განხორციელებისათვის საჭიროა შესაბამისი
საკანონმდებლოუზრუნველყოფა.თუმცა,იგიდამოკიდებულიაკულტურულთავისებურებებზეცდა
იმაზეც,თურამდენადეფექტურიაკანონმდებლობა.

მეორემხრივ,როგორცირკვევა,წარმატებისათვისაუცილებელიაზემოდანქვემოთმიმდინარე
პროცესსთანახლდესქვედადონეებზეცნობიერებისამაღლება,რასაცსინერგიულიეფექტიექნე
ბაგენდერულითანასწორობისსაკითხებისწინაპლანზეწამოწევისთვის.3როგორცჩეხეთისგამოც
დილება გვიჩვენებს, ზევიდან ამგვარი მიდგომის მისაღებად ვერ მოხერხდა სათანადო საფუძვლის
შემზადება. როგორც ჩერვენკოვა აღნიშნავს – „გენდერული მეინსტრიმინგის ფართო სოციალურ

1Kubálková,Petra.2014.“Rovnépříležitostimužůažen–inspiracedobroupraxívčeskýchsamosprávách”.Deníkveřejné
správy.http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6675433
2SmiggelsKavková,Jana.SpeakeratProměnyavýzvyfemnitickýchhnutívEvropěavČeskérepublice.Onconference:Dejme
(že)námšanciamužůmpříležitost(Let´sGiveWomenaChanceandMenanOpportunity).HotelInternational:Prague7.
8.11.2017.
3Červinková,Alice.2003.GenderMainstreaming/MainstreamingGender.InKontext,1–2/2003,p.816.P.15
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კონტექსტში გადმოტანას აუცილებლადთან ახლავს  მოვლენები,რომლებიც ხშირადფემინისტთა
მხრიდანკრიტიკისობიექტია.მხედველობაშიმაქვსამკონცეფციისზედმეტადგამარტივება,თავდა
პირველირიტორიკისგაქრობადამისიშეცვლამენეჯერულირიტორიკით,რომელიცორიენტირებუ
ლიაადამიანურირესურსებისგამოყენებაზედამისგამოვლინებებზეიერარქიულსტრუქტურებში
(ზემოდან–ქვემოთ).შეიძლებაითქვას,რომგენდერულიმეინსტრიმინგი,ამკონტექსტშინიშნავსგენ
დერისთემატიკისსაყოველთაომისაწვდომობას“.1

ისმისკითხვა, შეუძლიათთუარამხოლოდქალებსდანერგონგენდერულიმეინსტრიმინგი. პო
ლიტიკური თვალსაზრისით, მამაკაცები კვლავ უმრავლესობაში არიან. ამიტომაც, მნიშვნელოვანი
წინაპირობაამამაკაცთამიერამმიდგომისმხარდაჭერა.ამკონტექსტში,ქალთადამამაკაცთამო
ნაწილეობაპოლიტიკურიგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესშიდასაზოგადოებრივცხოვრებაში
წარმატებისსაწინდარია2.გაერთიანებულიერებისორგანიზაციისგანვითარებისპროგრამაცთავის
ანგარიშშიქალთაპოლიტიკურიმონაწილეობისშესახებ(UNDP,2010,გვ1)აღიარებს,რომგენდერუ
ლიმეინსტრიმინგიმოითხოვს„უფრომეტს,ვიდრეკიდევერთითმეტქალსწამყვანდასაპასუხის
მგებლოთანამდებობაზე...იგიმოითხოვსპოლიტიკისროგორცქალ,ასევემამაკაცავტორთაშესაძ
ლებლობებისგაძლიერებას,რათამათშეძლონგენდერულითანასწორობისხელშემწყობიპოლიტიკის
განხორციელება“3.საჭიროაპოზიტიურიქმედებებიუთანასწორობისაღმოსაფხვრელად.

შეგვიძლიამხოლოდვარაუდიგამოვთქვათმიზეზებთანდაკავშირებით,იყოესევროკავშირისადა
მასთანთავსებადობისვალდებულებისშესრულებათუუბრალოდსპეციფიკურიადგილობრივიკონ
ტექსტი,მაგრამფაქტია,რომვერმოხერხდაგენდერულითანასწორობისთემისუფროპოზიტიურად
ათვისება.შთაბეჭდილებარჩება,რომჩეხეთისრესპუბლიკამხოლოდპოლიტიკურიგანცხადებების
დონეზეაკმაყოფილებსევროკავშირისმოთხოვნებსდაარიზიარებსთანასწორობისღირებულებებს
პრაქტიკაში.ამგვარიდამოკიდებულებაქმნისპრობლემებს,განსაკუთრებითმაშინ,თუკიგენდერულ
მეინსტრიმინგსრადიკალურკონცეფციადგანვიხილავთ.ამგვარად,მოსალოდნელია,რომპატრიარ
ქალურმასაზოგადოებამმტკიცედდაიცვასთავი,ისევეროგორცსისტემამ,რომელიცმხოლოდგან
ცხადებებისდონეზეუჭერსმხარსმოცემულსაკითხს,მაგრამარამჟღავნებსსურვილს,შეიცვალოს
რაიმემიმართულებით.„ევროკავშირისცალკეულიწევრიქვეყნებისმიერთანასწორიშესაძლებლო
ბებისპოლიტიკისგატარებასგადამწყვეტიმნიშვნელობააქვსმთლიანადევროკავშირისმასშტაბით
გენდერულიმეინსტრიმინგისწარმატებისათვის“.4

ამნაკლოვანებებმაასახვაჰპოვაიმაში,რომგენდერულიმეინსტრიმინგიარათანაბრადხორცი
ელდებაროგორცევროკავშირისწევრქვეყნებსშორის,ასევემათშიგნითაც,რამაცსაბოლოოდშე
იძლებამიგვიყვანოსგენდერულიმეინსტრიმინგის,როგორცსტრატეგიისსუსტინსტიტუციონალი
ზაციამდე.5„სიღრმისეულისოციალურიცვლილებებიანგენდერულისტრატეგიებისრეკონცეპტუა
ლიზაცია,როგორცამასმოიხსენიებენსოციალურიმოძრაობისდაფემინიზმისთეორეტიკოსები,ვერ
იქნამიღწეული.ესშეიძლებაიყოსიმისშედეგი,რომიმმრავალიქვეყნებისხელისუფალნი,რომლე
ბისგანაცშედგებაევროკავშირი,სხვადასხვაგვარადახდენენგენდერულიმეინსტრიმინგისკონცეპ
ტუალიზაციას“.6

როცაგენდერულიმეინსტრიმინგიერთნაირადარხორციელდებაყველაქვეყანაში(დამათშორის
თვითევროკავშირშიც),თვითესმიდგომაუუნაროხდება.ამგვარიდასკვნისსაფუძველსგვაძლევს
ჩეხეთისგამოცდილება,რომელსაცრეკომენდაციისსახითწარვუდგენთევროკავშირსაც.

1იქვე
2Musilová,Martina.2001.Mainstreaming.In:Gender,rovnépříležitosti,výzkum.12/2001.P.15.
3UnitedNationsDevelopmentProgram(UNDP).(2010).Enhancingwomen’spoliticalparticipation:ApolicynoteforEurope
andtheCommonwealthofIndependentStates.Bratislava:UNDP.P.1.
4Lavena,Cecilia&Riccucci,Norma.2012.ExploringGenderMainstreamingintheEuropeanUnion.InternationalJournalof
PublicAdministration.35.122136.10.1080/01900692.P.131.
5Prechal, S., andBurri, S. 2009.EU rules on gender equality.Howare they transposed intonational laws?Luxembourg:
PublicationsOfficeoftheEuropeanUnion.
6Lavena,Cecilia&Riccucci,Norma.2012.ExploringGenderMainstreamingintheEuropeanUnion.InternationalJournalof
PublicAdministration.35.122136.10.1080/01900692.P.134.
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ნინა სააკიანი 

ექსპერტი აფხაზეთის საკითხებზე

აფხა ზე თის გა მოც დი ლე ბა ად გი ლობ რი ვი 
თვით მმარ თვე ლო ბის სფე რო ში და 
გენ დე რუ ლი მიდ გო მის წინ სვლის მხრივ

შე სა ვა ლი

როგორცცნობილია,ადგილობრივითვითმმართველობისეფექტურიფუნქციონირებადემოკრა
ტიული სისტემის განუყოფელი ნაწილია,რადგანაც ის მოქალაქეებს პოლიტიკურ პროცესში მონა
წილეობისშესაძლებლობასაძლევს.წარმოადგენსრამმართველობისდეცენტრალიზებულფორმას,
ადგილობრივითვითმმართველობა ადგილობრივიორგანოებისდა ადგილობრივითვითმმართველი
ტერიტორიულისაზოგადოებებისგარკვეულიდამოუკიდებლობაა,რაცქმნისხალხისმიერმონიჭე
ბულიხელისუფლებისგანხორციელებისპირობებს.

ადგილობრივითვითმმართველობაესარისადგილებზემმართველობისორგანიზება,რაცმოსახ
ლეობისმიერადგილობრივიმნიშვნელობისსაკითხებისდამოუკიდებლადმოგვარებასგულისხმობს.
სახელმწიფოაღიარებსადგილობრივთვითმმართველობას,როგორცხელისუფლებისდამოუკიდებელ
დონეს,რომელიცხალხსეკუთვნისდახალხიახორციელებს.თუმცაესსულაცარნიშნავსიმას,რომ
ადგილობრივითვითმმართველობისსისტემაარისსახელმწიფოსახელმწიფოში:ისინტეგრირებულია
სახელმწიფოსდა საზოგადოების საქმეთა მმართველობის საერთოსისტემაში, მაგრამ, ამასთანავე,
განსაკუთრებულიადგილიუჭირავსდაგარკვეულიავტონომიაგააჩნია.

ადგილობრივითვითმმართველობისუმნიშვნელოვანესფუნქციასწარმოადგენსმოსახლეობისსა
ჭიროებათაუზრუნველყოფასოციალურკულტურული,კომუნალურყოფითიდასხვასასიცოცხლოდ
აუცილებელმომსახურებაში,მათშორისაა:საზოგადოებრივიწესრიგისდაცვა,განათლებისადასამე
დიცინომომსახურებისხელმისაწვდომობა,წყალმომარაგება,წყალარინება,საცხოვრებლითუზრუნ
ველყოფა. ადგილობრივითვითმმართველობახელისუფლების ისსპეციფიკურიგანშტოებაა,რომე
ლიცადგილობრივდონეზე,ერთიმხრივ,მონაწილეობსსახელმწიფონებისგანხორციელებაშიდა,მე
ორემხრივ,ყველაზემეტადითვალისწინებსმოსახლეობისინტერესებსდაამითმნიშვნელოვანროლს
ასრულებსადამიანისუფლებებისდაქალთაუფლებებისდაცვაში.ადგილობრივითვითმმართველობა
არწარმოადგენს სახელმწიფომართვისორგანოების სისტემის ნაწილს. ის არისდამაკავშირებელი
რგოლისამოქალაქოსაზოგადოებასადასახელმწიფოსშორის.ადგილობრივითვითმმართველობაგა
მოდისცენტრალურიხელისუფლებისერთგვარსაპირწონედდასაზოგადოებაშიპლურალიზმისშე
საძლებლობასიძლევა.

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის სა კა ნონ მდებ ლო 
ბა ზა აფხა ზე თის რეს პუბ ლი კა ში

აფხაზეთისრესპუბლიკისკონსტიტუციამ,რომელიც1994წელსიქნამიღებული,ქვეყანაგამოა
ცხადადემოკრატიულსახელმწიფოდ,რომელიცეყრდნობასახალხომმართველობასდაგულისხმობს
ხელისუფლების დანაწილებას საკანონმდებლო, აღამასრულებელ და სასამართლო ხელისუფლებე
ბად. სუვერენიტეტის მატარებლადდახელისუფლების ერთადერთწყაროდაფხაზეთში აღიარებუ
ლიახალხი.აფხაზეთისრესპუბლიკისკონსტიტუციაადგილობრივთვითმმართველობასმიაკუთვნებს
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ქვეყნისსაკონსტიტუციოწყობისსაფუძვლისრიცხვსდაგანსაზღვრავსმას,როგორცხალხისმიერ
ხელისუფლებისგანხორციელებისდამოუკიდებელფორმას.

კონსტიტუციის მე8 მუხლი ადგენს,რომ აფხაზეთისრესპუბლიკაში აღიარებულიადაუზრუნ
ველყოფილიაადგილობრივითვითმმართველობადამოუკიდებელითავისიუფლებამოსილებისფარ
გლებში.ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებიარშედისსახელმწიფოხელისუფლებისორ
განოებისსისტემაში.ადმინისტრაციულტერიტორიულერთეულებშიაგრეთვეიქმნებასახელმწიფო
ხელისუფლებისადგილობრივიაღმასრულებელიორგანოები1.

ამგვარად,საკონსტიტუციოსამართლებრივიმოდელისშესაბამისად,აფხაზეთისრესპუბლიკაში
ყალიბდებადა ერთდროულადფუნქციონირებსსახელმწიფოხელისუფლებისორგანოებიდა ადგი
ლობრივითვითმმართველობისორგანოები,რომლებიცერთმანეთთანმჭიდროდაადაკავშირებული,
ვინაიდანმათისაქმიანობისძირითადიმიმართულებებიაერთიტერიტორიისმცხოვრებთაინტერე
სებისრეალიზებისუზრუნველყოფა.შესაბამისად,ჩნდებაშეკითხვააღნიშნულიორგანოებისუფლე
ბამოსილებისგამიჯვნისშესახებ.

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები აგვარებენ ადგილობრივი მნიშვნელობის საკი
თხებს.ანუიმპრობლემებს,რომლებიცეხებაადგილობრივითვითმმართველობისტერიტორიისმთე
ლიმოსახლეობისანმისიაბსოლუტურიუმრავლესობისინტერესებსდაუკავშირდებაამტერიტო
რიისთავისებურებებს,ინფრასტრუქტურასდაშეუძლიაგადაწყვიტოსთავისით,გარკვეულწილად,
სახელმწიფოხელისუფლებისგანდამოუკიდებლად.

ძირითადიკანონიაფიქსირებსადგილობრივითვითმმართველობისშემდეგპრინციპებს:
1.დამოუკიდებლობათავისიუფლებამოსილებისფარგლებში.ადგილობრივითვითმმართველობის

ორგანოებიარშედისსახელმწიფოხელისუფლებისორგანოებისსისტემაში.ამგვარად,კონსტიტუცია
ხელისუფლებისჰორიზონტალურიდანაწილებისპრინციპისსაკანონმდებლო,აღმასრულებელიდა
სასამართლო(კონსტიტუცია,მე7მუხლი)პარალელურად,ამყარებსხელისუფლებისდანაწილების
ვერტიკალურმოდელსრესპუბლიკურიდონისსახელმწიფოხელისუფლებადაადგილობრივიხელი
სუფლება.

2.ადგილობრივითვითმმართველობისდამოუკიდებლობა.კონსტიტუციის81ემუხლისთანახმად,
არდაიშვებაადგილობრივითვითმმართველობისკანონიერსაქმიანობაშიჩარევა.

3.სასამართლოდაცვისპრინციპი(კონსტიტუციის82ემუხლი).ადგილობრივთვითმმართველობას
გააჩნიასასამართლოდაცვისუფლებათავისიუფლებამოსილებისთავისუფალიდაშეუფერხებელიგან
ხორციელებისუზრუნველყოფისმიზნით.

4.დუალიზმისპრინციპი,ანუადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებისადმინისტრაციულ
ტერიტორიულიწარმონაქმნებისადასახელმწიფოხელისუფლებისადგილობრივიორგანოებისთანაარ
სებობა.ადმინისტრაციულტერიტორიულერთეულებშიადგილობრივთვითმმართველობასთანერთად
არსებობენსახელმწიფოხელისუფლებისადგილობრივიორგანოებიქალაქის,რაიონებისდასხვადა
სახლებულიპუნქტებისადმინისტრაციები.ადმინისტრაციებისხელმძღვანელებიინიშნებიანპრეზიდენ
ტის ან კრების  ადგილობრივითვითმმართველობისორგანო  მიერ. ისინი შედიან აღმასრულებელი
ხელისუფლებისსისტემაშიდაანგარიშვალდებულნიარიანმინისტრთაკაბინეტისმიმართ.

ამგვარად,1994წლისკონსტიტუციაშიდაფიქსირდააფხაზეთისრესპუბლიკისადგილობრივითვით
მმართველობისორგანიზაციისმხოლოდზოგადიპრინციპები.კონსტიტუციისმესამენაწილის79ემუხ
ლისშესაბამისად, ადგილობრივითვითმმართველობისშემადგენლობა, მოწყობადაუფლებამოსილება
უნდადაადგინოსსპეციალურმაკანონებმა.ასეთიკანონებიმიღებულიქნა1997წელს.ესარის„კანონი
მართვისშესახებაფხაზეთისრესპუბლიკისადმინისტრაციულტერიტორიულერთეულებში“დააფხა
ზეთისრესპუბლიკისკანონი„ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებშიარჩევისშესახებ“2. ამ
კანონებისმიღებისშემდეგ,1998წლის14მარტსჩატარდაადგილობრივითვითმმართველობისორგა
ნოებისპირველიარჩევნები.კონსტიტუციაშიადგილობრივითვითმმართველობისსაფუძვლებისდა
ფიქსირებადამოგვიანებით„მართვისშესახებაფხაზეთისრესპუბლიკისადმინისტრაციულტერი
ტორიულერთეულებში“და„ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებშიარჩევისშესახებ“კა
ნონებისმიღებაგახდაადგილებზეთვითმმართველობისპრინციპებზედამყარებულიხელისუფლების
რეფორმისპროცესისდასაწყისი.1997წელსმიღებულკანონში„მართვისშესახებაფხაზეთისრეს

1http://presidentofabkhazia.org/doc/const/
2abkhaziaapsny.ru/thelawsofther...



86 გენდერული მეინსტრიმინგი ადგილობრივ თვითმმართველობაში

პუბლიკის ადმინისტრაციულტერიტორიულ ერთეულებში“ შემდგომ წლებში არაერთხელ იქნა შე
ტანილიცვლილებადაშესწორება.1ლიმუხლისბოლორედაქციაშინათქვამია,რომკანონიგანსაზ
ღვრავსადგილობრივითვითმმართველობისდასახელმწიფოხელისუფლებისადგილობრივიორგანო
ებისამოცანებს,პასუხისმგებლობასდასტრუქტურას.მე2მუხლშიმითითებულია:„ადგილობრივი
თვითმმართველობააფხაზეთისრესპუბლიკაშიესარისადგილობრივიმნიშვნელობისსაკითხების
დამოუკიდებელიმოგვარებისმიზნითმოქალაქეთასაქმიანობისორგანიზებისსისტემა,მოსახლეობის
ინტერესებიდანგამომდინარე.ქალაქებში,რაიონებსადასხვადასახლებულპუნქტებშისახელმწიფო
მართვაიმორგანოებისსისტემაა,რომლებიცახორციელებენტერიტორიისკომპლექსურეკონომი
კურდასოციალურგანვითარებას“.

მუხლი3.მართვისსამართლებრივისაფუძველიადმინისტრაციულტერიტორიულერთეულებში.ად
მინისტრაციულტერიტორიულერთეულებშიმართვისსამართლებრივსაფუძველსშეადგენსაფხაზეთის
რესპუბლიკისკონსტიტუცია,მოცემულიკანონიდააფხაზეთისრესპუბლიკისსხვასაკანონმდებლოაქტები.

კანონისმე6მუხლშიაღნიშნულიათვითმმართველობისარჩევნებშიმოქალაქეთამონაწილეობისუფ
ლება.კანონისთანახმად,„აფხაზეთისრესპუბლიკისმოქალაქეებსუფლებააქვთ,მონაწილეობამიიღონ
ადგილობრივითვითმმართველობისტერიტორიაზესაქმეთამართვაშიროგორცუშუალოდ,ისეთავი
სიწარმომადგენლებისმეშვეობით.მოქალაქეებსაქვთუფლება,აირჩიონდაიყვნენარჩეულებიადგი
ლობრივითვითმმართველობისორგანოებში“.ამმუხლშიმითითებულიაისიც,რომმოქალაქეებსაქვთ
უფლება, სასამართლოში გაასაჩივრონ ადგილობრივი თვითმმართველობის ან მისი თანამდებობრივი
პირებისგადაწყვეტილება,თუკიისეწინააღმდეგებაკანონმდებლობას,არღვევსმათუფლებებსანკანო
ნიერინტერესებს.კანონისმე7მუხლიეძღვნებასახელმწიფოხელისუფლებისდამართვისორგანოების
ურთიერთობასადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებთან,რაც„ხორციელდებაკანონებისმი
ღებითადგილობრივითვითმმართველობისსაკითხებზე,აგრეთვესაკოორდინაციო,საკონსულტაციო,
სათათბიროდასხვასამუშაოორგანოებისშექმნით“.

24ემუხლიეძღვნებაადგილობრივიადმინისტრაციისუფროსს.მასშინათქვამია,რომადგილობ
რივიადმინისტრაციისსაქმიანობასუძღვებაუფროსი.ისშედისაფხაზეთისრესპუბლიკისაღმასრუ
ლებელიხელისუფლებისერთიანსისტემაში,რომელსაცხელმძღვანელობსპრეზიდენტი.ადგილობ
რივიადმინისტრაციისუფროსიაგრეთვეანგარიშვალდებულიააფხაზეთისრესპუბლიკისმინისტრთა
კაბინეტისწინაშე.კანონის„მართვისშესახებაფხაზეთისრესპუბლიკისადმინისტრაციულტერიტო
რიულერთეულებში“24ემუხლისშესაბამისად,რაიონის,ქალაქისანრაიონშიქალაქისადმინისტრა
ციისუფროსიინიშნებააფხაზეთისრესპუბლიკისპრეზიდენტისმიერადგილობრივითვითმმართვე
ლობისორგანოებისშემადგენლობიდან, ანურაიონების,ქალაქების, ანრაიონშიქალაქის კრებისდე
პუტატებიდან.ამასთან,რაიონისადმინისტრაციისუფროსიარისიმქალაქისადმინისტრაციისუფ
როსიც,რომელიცრაიონულცენტრსწარმოადგენს.რაიონისადმინისტრაციისუფროსინიშნავსდა
ათავისუფლებსდაბებისადასოფლებისადმინისტრაციისუფროსებსშესაბამისიკრებებისშემადგენ
ლობიდან.

უნდააღინიშნოს,რომპრაქტიკაშიიყოშემთხვევები,როცაადმინისტრაციისუფროსიპრეზიდენ
ტმადანიშნაარაშესაბამისიკრებისწევრთაგან.პიროვნებაინიშნებოდაადმინისტრაციისუფროსის
მოვალეობისშემსრულებლად,შემდეგკიტარდებოდაკრებისდეპუტატებისგანმეორებითიარჩევნე
ბი(რომელიმედეპუტატისვადამდეგასვლიდან),სადაცერთერთკანდიდატადგანიხილებოდაადმი
ნისტრაციისუფროსისმოვალეობისშემსრულებელი.არჩევისშემთხვევაშიპრეზიდენტინიშნავდამას
ადმინისტრაციისსრულუფლებიანუფროსად,ანუმისიუფლებამოსილებაადმინისტრაციისუფროსის
თანამდებობაზელეგიტიმურიხდებოდა.

ჩნდებაკითხვა:რაშემთხვევაშიშეძლებაკრებიდანდეპუტატისგასვლა?უნდააღინიშნოს,რომ
მსგავსიშემთხვევებისრეგლამენტირებისნორმაარარსებობსარცკანონში„მართვისშესახებაფხა
ზეთისრესპუბლიკისადმინისტრაციულტერიტორიულერთეულებში“,არცკანონში„ადგილობრივი
თვითმმართველობისორგანოებშიარჩევისშესახებ“.აფხაზეთისრესპუბლიკაშიჯერაცარარისმი
ღებულიკანონი,რომელშიცდეტალურადიქნებაგაწერილიკრებისდეპუტატთასტატუსისრეგლა
მენტი,მაშინ,როცამიღებულიაკანონისახალხოკრების/პარლამენტისდეპუტატთასტატუსისშე
სახებდაამკანონშინაჩვენებიაშემთხვევები,როცასახალხოკრებისდეპუტატისუფლებამოსილება
ვადამდეწყდება1.

1http://lawyersabkh.livejournal.com/8321.html
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კანონში„მართვისშესახებაფხაზეთისრესპუბლიკისადმინისტრაციულტერიტორიულერთეუ
ლებში“შეტანილიშესწორებებისთანახმად, კრება პრეზიდენტის მიერადმინისტრაციისუფროსის
თანამდებობაზეკანდიდატურისწარდგენიდანარაუმეტეს30დღისაიძლევათანხმობასადმინისტრა
ციისუფროსისდანიშვნისთაობაზე.გადაწყვეტილებამიღებულიუნდაიქნესკრებისდეპუტატთასა
ერთორაოდენობისუმრავლესობისხმით.

იმშემთხვევაში,თუკრებამადმინისტრაციისუფროსისთანამდებობაზეარდაამტკიცაწარდგე
ნილიკანდიდატურა,პრეზიდენტსუფლებააქვს30დღისვადაშიშეიტანოსკრებისთანხმობისმისაღე
ბადანადრეწარდგენილი,ანახალიკანდიდატურა.განმეორებითიუარისშემთხვევაშიპრეზიდენტი
30დღისმანძილზეთანხმობისმისაღებადკრებასწარუდგენსახალკანდიდატურას.

ამკანონშიდაკანონში„ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებშიარჩევისშესახებ“გამო
იყენებაშემდეგიადმინისტრაციულტერიტორიულიდაყოფა:ქალაქისოხუმი,ქალაქებირაიონული
ცენტრებიგაგრა,გუდაუთა,ოჩამჩირე,ტყვარჩელი,გალი;ქალაქირაიონშიახალიათონი,ბიჭვინ
თა;რაიონებიგაგრის,გუდაუთის,სოხუმის,გულრიფშის,ოჩამჩირის,ტყვარჩელის,გალის.

ადგილობრივითვითმმართველობა,როგორცკანონშიააღნიშნული,ხორციელდებაწარმომადგენ
ლობითიორგანოებისმიერრაიონის,ქალაქის,რაიონშიქალაქის,დაბის,სოფლისკრების,აგრეთვე
ადგილობრივირეფერენდუმისჩატარებით.ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებშიარჩე
ვისუფლებააქვსყველამოქალაქეს,რომელსაცშეუსრულდა18წელი.კრებისდეპუტატადშეიძლება
არჩეულიქნასრესპუბლიკისმოქალაქე,რომელსაცგააჩნიასაარჩევნოუფლებადაარჩევნებისდღის
თვისშეუსრულდა25წელი.

ადგილობრივიადმინისტრაციისსაქმიანობასგანეკუთვნება:
1)მოქალაქეთაუფლებებისადათავისუფლებისდაცვა;
2)შესაბამისიტერიტორიებისეკონომიკურიდასოციალურიგანვითარებისპროგრამებისშემუ

შავება,დასამტკიცებლადადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებშიშეტანადამათირეალი
ზაცია;

3) ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება და დასამტკიცებლად ადგილობრივი თვით
მმართველობისორგანოებშიწარდგენა,ბიუჯეტისშესრულებისორგანიზებადაანგარიშისწარდგენა
მისიშესრულებისშესახებადგილობრივთვითმმართველობაში;

4)ადგილობრივიმეურნეობისსფეროების,ტერიტორიისდასასიცოცხლოპირობებისუზრუნველ
ყოფისმართვისსქემებისდამტკიცება;

5)ქვეუწყებების,საწარმოების,დაწესებულებებისადაორგანიზაციებისხელმძღვანელობა;
6)შესაბამისტერიტორიებზემდებარესახელმწიფოორგანოების,საზოგადოებრივიგაერთიანე

ბების, საწარმოების, ორგანიზაციების და დაწესებულებების (საკუთრების და საორგანიზაციოსა
მართლებრივიფორმებისგანდამოუკიდებლად)კანონითდადგენილსაზღვრებშისაქმიანობისკოორ
დინაციადაკონტროლი;

7)განათლების,კულტურისდაენის,ფიზკულტურისადასპორტისგანვითარებისათვისღონისძი
ებებისშემუშავებადაგანხორციელება;

8)შესაბამისიტერიტორიებისმოსახლეობისშრომისდაჯანმრთელობისდაცვისუზრუნველყო
ფა;

9)ბუნებისდაცვისდაბუნებრივირესურსებისრაციონალურიგამოყენებისკუთხითღონისძიებე
ბისშემუშავებადაგანხორციელება;

10)შესაბამისიტერიტორიებისმოსახლეობისდასაქმებისადასოციალურიდაცვისმიმართულე
ბითღონისძიებებისშემუშავებადაგანხორციელება;

11)საკუთრებისყველაფორმისდაცვისუზრუნველყოფა,კანონმდებლობისშესაბამისადმიწათ
სარგებლობისსაკითხებისრეგულირება;

12)ადმინისტრაციისსაქმიანობისშესახებადგილობრივითვითმმართველობისშესაბამისიორგა
ნოსადმიყოველწლიურიანგარიშისწარდგენა;

13)ხელშეკრულებებისდადებასამეურნეოორგანიზაციებთანდასაწარმოებთან,რომლებიცას
რულებენრაიმე სახის სამუშაოს ან ეწევიან მომსახურებას მის დაქვემდებარებულტერიტორიაზე
(გარდასახელმწიფოსუსაფრთხოებისუზრუნველყოფასთანდაკავშირებულისაქმიანობისა),აგრეთ
ვესხვასახისხელშეკრულებებისადაშეთანხმებებისდადებაშესაბამისიტერიტორიისსახელით;

14)ადგილობრივიადმინისტრაციისჩამოყალიბებადარეგლამენტირება,სტრუქტურულიქვედა
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ნაყოფებისხელმძღვანელებისდაადგილობრივიადმინისტრაციისსხვათანამდებობისპირებისდა
ნიშვნაანგანთავისუფლება.ფინანსების,სოფლისმეურნეობის,განათლების,კულტურის,ჯანდაცვის,
მოსახლეობისსოციალურიდაცვის,სპორტისმართვის(განყოფილებების)შესახებდებულებებისშე
მუშავებადადამტკიცებაერთობლივადსახელმწიფომმართველობისშესაბამისიცენტრალურიორ
განოებისადაადგილობრივიადმინისტრაციებისმიერ;

15) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ დამტკიცებული ხარჯების ფარგლებში
სტრუქტურისადაშტატებისდამტკიცება;

16)სახელმწიფოსინტერესებისდაცვისუზრუნველყოფისღონისძიებებიშესაბამისტერიტორიაზე;
17)ანგარიშებისგახსნადადახურვასაბანკოდაწესებულებებში,ბიუჯეტის,არასაბიუჯეტოსახ

სრებისდაკანონითდადგენილისავალუტოფონდებისგანკარგვა;
18)კანონისშესაბამისად,მონაწილეობისმიღებაარჩევნების,რესპუბლიკურიდაადგილობრივი

რეფერენდუმებისმომზადებასადაჩატარებაში;
19)საკუთრებისშესახებკანონისშესაბამისადკომუნალურიმეურნეობისობიექტებისგამოყენება

დამართვა;
20)სხვაუფლებამოსილებისგანხორციელებაკანონმდებლობისშესაბამისად1.
ადგილობრივიადმინისტრაციებითავიანთისაქმიანობისშესახებანგარიშსაბარებენრესპუბლი

კისმინისტრთაკაბინეტს,რომელსაცადგილობრივი ადმინისტრაციის  საქმიანობისშედეგებისმი
ხედვით პრეზიდენტის წინაშე შეუძლია საკითხის დასმა ადგილობრივი ადმინისტრაციის უფროსის
თანამდებობრივიშეუსაბამობისგამო.

ზემოთმოყვანილიმონაცემებიადასტურებს,რომრესპუბლიკაშიადმინისტრაციულტერიტორი
ულიერთეულებისდონეზემოქმედებსმმართველობისორგანოებისთავისებურისისტემა,რომელიც
აერთიანებსადგილობრივთვითმმართველობასდაადგილობრივსახელმწიფომმართველობას.

ცხადია, ადმინისტრაციულტერიტორიული ერთეულების მართვის ეფექტურობის ასამაღლებ
ლადკანონმდებლობისდონეზეაუცილებელიახელისუფლებისსახელმწიფოორგანოებსადამუნიცი
პალურერთეულებსშორისგაიმიჯნოსუფლებამოსილებისადამართვისსუბიექტები, აგრეთვეკა
ნონმდებლობამუნდამოაგვაროსადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებისადმისახელმწიფო
უფლებამოსილებისდელეგირებისპროცესი2.

უნდაითქვას,რომადგილობრივადმინისტრაციებსუფლებაარააქვთ,შეზღუდონადგილობრი
ვითვითმმართველობისორგანოებისუფლებები,რაცდადგენილიარესპუბლიკისკონსტიტუციითდა
კანონებით.სახელმწიფომმართველობისადგილობრივიორგანოებიადგილობრივიადმინისტრაცი
ებითავიანთისაქმიანობითანგარიშვალდებულნიარიანმინისტრთაკაბინეტისწინაშე.

აფხაზეთისრესპუბლიკისმინისტრთაკაბინეტი:
თავისიკომპეტენციისფარგლებშიუზრუნველყოფსრესპუბლიკისმთელტერიტორიაზეაღმას

რულებელიხელისუფლებისგანხორციელებასდააკონტროლებსსახელმწიფომმართველობისადგი
ლობრივიორგანოებისსაქმიანობას;

უზრუნველყოფსურთიერთქმედებასსახელმწიფომმართველობისადგილობრივორგანოებსადა
სახელმწიფომმართველობისცენტრალურორგანოებსშორის;

აგვარებსდავასდაუთანხმოებასსახელმწიფომმართველობისცენტრალურორგანოებსადასა
ხელმწიფომმართველობისადგილობრივორგანოებსშორის;

თავისიდადგენილებებისადაგანკარგულებებისგანხორციელებისმიზნითმინისტრთაკაბინეტს
აფხაზეთისმთელტერიტორიაზეუფლებააქვს,შეაჩეროსსახელმწიფომმართველობისადგილობრი
ვიორგანოებისგადაწყვეტილებაიმშემთხვევაში,თუკიისეწინააღმდეგებარესპუბლიკისკანონმდებ
ლობას.უფლებააქვს,მოითხოვოსდამიიღოსმათგანინფორმაციამინისტრთაკაბინეტისგადაწყვე
ტილებებისშესრულებისშესახებ;

 სახელმწიფომმართველობისადგილობრივორგანოებსეხმარებამართვისფორმებისადამე
თოდებისსრულყოფაში,ხელსუწყობსადგილობრივითვითმმართველობისგანვითარებისპირობების
შექმნას,სწავლობს,განაზოგადებსდაავრცელებსსახელმწიფომმართველობისადგილობრივიორგა
ნოებისსამუშაოგამოცდილებას.

1http://abkhaziaapsny.ru/thelawsoftherepublicofabkhazia.html
2Д.Пилия,МестныеорганыисполнительнойвластиРеспубликиАбхазияhttp://apsnyteka.org/file/szara_38.pd
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თუმცა,უნდააღინიშნოს,რომპრაქტიკაშიესდებულებებიარმუშაობს,რაციწვევსმოსახლეობის
ნაკლებნდობასქალაქისადარაიონისკრებებისადმი,ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოე
ბისსუსტკავშირსტერიტორიულერთეულებშიმცხოვრებმოსახლეობასთან.

ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის პრობ ლე მე ბი 
და გა მოწ ვე ვე ბი

ქართულაფხაზურიშეიარაღებულიკონფლიქტი199293წლებში,ისევეროგორცმისგანგამოწ
ვეულიეკონომიკურისანქციები(აფხაზეთისმიმართშემოღებული1996წელს,დამოუკიდებელისა
ხელმწიფოებისთანამეგობრობის დსთქვეყნებისსამიტზე),რამაცაფხაზეთიიზოლაციამდემიიყ
ვანა,განსაკუთრებითმძიმედაისახაქალებზე,რომელთაცგადაიტანესახლობელიადამიანებისდა
ღუპვა,ძალადობა,განდევნა,ეკონომიკურისიდუხჭირე.საომარიმოქმედებებისერთერთიშედეგი
იყო მოსახლეობის აქტიური მიგრაცია სოფლებიდან ქალაქებში, განსაკუთრებით იმ რაიონებიდან,
რომლებიცყველაზემეტადდაზარალდნენომისდროს.საუბარიააღმოსავლეთაფხაზეთზე,პირველ
რიგში,მაღაროელთაქალაქტყვარჩელზე,რომელიც13თვისგანმავლობაშიიმყოფებოდაბლოკადაში.
მსგავსისურათიაოჩამჩირისრაიონშიც,რომელიცფრონტისგამყოფიხაზიიყოდაგალისრაიონის
მოსაზღვრე.ამრაიონებშისოციალურიინფრასტრუქტურისსრულიგანადგურებისგამომოხდამო
სახლეობისაქტიურიგადინება,განსაკუთრებითახალგაზრდობის,მათშორისახალგაზრდაქალების
რესპუბლიკისიმრაიონებში,რომელთაცნაკლებადშეეხოშეიარაღებულიკონფლიქტი.

ამგვარად, სოფლისდასახლებებში, ძირითადად, საცხოვრებლადდარჩნენ შუახნისდაუფროსი
ასაკისადამიანები,ახალგაზრდებიკი,მათშორისქალები,საცხოვრებლადგადავიდნენქალაქებში
სოხუმში,გაგრაში,გუდაუთაში,სადაცნაკლებადიგრძნობოდაომისშემდგომინგრევა.ამპროცესებმა
გამოიწვიასოფლისმოსახლეობისპოლიტიკურიაქტივობისშემცირება,რაცმთლიანობაშიუარყოფი
თადმოქმედებსმმართველობისდეცენტრალიზაციასადაადგილობრივითვითმმართველობისგანვი
თარებაზე.

როგორცზემოთითქვა,აფხაზეთისადგილობრივითვითმმართველობისარსებულისისტემანაკ
ლებად ეფექტურია და არ იძლევა შესაძლებლობას, მაქსიმალურად იქნას გათვალისწინებული მო
სახლეობისინტერესები,დაკმაყოფილდესმისიყოველდღიურისაჭიროებები.ამსფეროშიარსებული
პრობლემებისგამოსავლენადჩატარდა6ჩაღრმავებულიინტერვიუიურისტებთან,სამოქალაქოაქ
ტივისტებთანდაქალაქისკრებისწევრებთან.

შეკითხვაზე: „როგორიუნდა იყოს არჩევა ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებში?“
ყველაგამოკითხულმაუპასუხა,რომსაყოველთაოპირდაპირიარჩევნებიშესაძლებლობასაძლევს
მოქალაქეებს,გამოხატონთავიანთინებასურვილი.თუმცარესპონდენტთამოსაზრებებიგაიყოად
გილობრივითვითმმართველობისარჩევნებისსისტემასთანდაკავშირებით.თუორირესპონდენტი
მიიჩნევს, რომ ყველაზე ოპტიმალური მოდელია, როცა პოლიტიკური პარტიები წარმოდგენილნი
არიანარამარტოპარლამენტისდონეზე,არამედადგილობრივკრებებზეც,ოთხიმათგანისაზრით,
ადგილობრივითვითმმართველობისდონეზეარჩევნებიუნდაგანხორციელდესმაჟორიტარულისა
არჩევნო სისტემით, რადგანაც ეს ყველაზე მეტად ერგება ადგილობრივ პირობებს. ამ მიდგომის
მომხრეებისაზრით,პროპორციულისისტემააშორებსდეპუტატებსამომრჩევლებისგან,ასუსტებს
მათპირდაპირკავშირებს,რაცუფრომეტადააუზრუნველყოფილისწორედმაჟორიტარულისის
ტემითდეპუტატებისარჩევისდროსამპირობებშიუფროსრულადააშესაძლებელიელექტორატის
განწყობის,მისისაჭიროებებისადაინტერესებისგათვალისწინება.საქალაქოკრებისდეპუტატმა
ქალმა აღნიშნა,რომ ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოების ჩამოყალიბება, მეტწილად,
განპირობებულია ქვეყანაში დამკვიდრებული მმართველობის   საპარლამენტო, საპრეზიდენტო,
შერეულიფორმით.

ამასთანავე,ყველარესპონდენტმააღნიშნა,რომადგილობრივითვითმმართველობისორგანოების
ჩამოყალიბებისპრინციპებისგანხილვისასგათვალისწინებულიუნდაიქნესსხვაქვეყნებშიამმხრივ
არსებულიპროგრესულიგამოცდილება,საერთაშორისოსამართლისდამკვიდრებულინორმები.

ძირითადიაქცენტი,მათითქმით,ამშემთხვევაშიუნდაგაკეთდესადგილობრივითვითმმართვე
ლობისორგანოებისარჩევითობისპრინციპზეთავისუფალი,ფარული,თანასწორიდასაყოველთაო
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კენჭისყრისგზით.სამოქალაქოაქტივისტიქალიმიიჩნევს,რომშესაძლებლობა,მოქალაქეებმააირჩი
ონადგილობრივითვითმმართველობისორგანოები,სრულადშეესაბამებაადგილობრივითვითმმარ
თველობისბუნებას,როგორცქვეყნისმოქალაქეებთანყველაზეახლოსმყოფისაჯაროხელისუფლე
ბისფორმას.

კითხვაზე:„როგორიადღეისათვისადგილობრივითვითმმართველობისუფლებამოსილება?“პა
სუხისგაცემისასყველარესპონდენტიშეთანხმდაიმაში,რომუფლებამოსილება,რომელიცკანონით
ენიჭება ადგილობრივთვითმმართველობას, საკმაოდფართოა. ეს არის  ადგილობრივი ბიუჯეტის
დამტკიცება,რაიონისთუქალაქისსოციალურეკონომიკურიგანვითარებისგეგმებისადაპროგრა
მებისგანხილვადადამტკიცება,ადგილობრივიგადასახადებისადასხვადასხვასახისმოსაკრებლის
ოდენობისგანსაზღვრა.როგორციურისტმააღნიშნა,ადგილობრივითვითმმართველობისკომპეტენ
ციაშიშედისაგრეთვესაგადასახადოშეღავათებისდაწესება.ქალაქისათურაიონისშინაგანსაქმეთა
სამმართველოს(განყოფილებას)უფროსისდანიშვნაცშეთანხმებულიუნდაიყოსსაქალაქოანრაიო
ნულკრებასთან.დანარჩენირესპონდენტებიადგილობრივიმოსახლეობისთვისყველაზემნიშვნელო
ვანსფეროებადმიიჩნევენსაბინაოკომუნალურმეურნეობას,ტრანსპორტისგანვითარებას,საგზაო
მოძრაობისრეგულირებას, საყოფაცხოვრებო მომსახურებას, საზოგადოებრივი კვების ორგანიზე
ბას.სოციალურსფეროშიმათგამოყვესჯანდაცვა,განათლება,საზოგადოებრივიწესრიგიდასახან
ძროუსაფრთხოება,ეკოლოგიურსფეროშიბუნებისდაცვა.

იურისტმა რესპონდენტმა მნიშვნელოვნად მიიჩნია, რომ 2016 წელს საკონსტიტუციო კანონში
„აფხაზეთისრესპუბლიკისადგილობრივითვითმმართველობისდამმართველობისშესახებ“რესპუბ
ლიკისპარლამენტის/სახალხოკრებისმიერმიღებულიშესწორებებისშედეგადრაიონულიდასა
ქალაქოკრებებისდეპუტატებმამოიპოვესუფლება,უნდობლობაგამოუცხადონშესაბამისირაიონის
თუქალაქისადმინისტრაციისუფროსს.ახლამათშეუძლიათპრეზიდენტთანგანსახილველადშეი
ტანონესსაკითხი.უნდობლობისგამოცხადებისშესახებგადაწყვეტილებამიღებულია,თუკიკრების
დეპუტატთასაერთორაოდენობის2/3დაუჭერსმხარს.კრებისმიერქალაქისანრაიონისადმინის
ტრაციისუფროსისმიმართუნდობლობისგამოცხადებისშემდეგპრეზიდენტსუფლებააქვს,გაათა
ვისუფლოსისდაკავებულითანამდებობიდან,ანარდაეთანხმოსკრებისგადაწყვეტილებას.იურისტი
რესპონდენტისთვის მნიშვნელოვანიადებულება იმის შესახებ,რომთუკრება წლისგანმავლობაში
განმეორებითგამოაცხადებსუნდობლობასადმინისტრაციისუფროსისმიმართ,პრეზიდენტსუფლე
ბააქვს,არაუგვიანეს30დღისადაკავებულითანამდებობიდანგაათავისუფლოსადმინისტრაციისუფ
როსი,ანდაითხოვოსკრება.მაგრამასეთიპრეცედენტიჯერარყოფილა,აღნიშნავსის,ასერომეს
პრინციპირეალურადარმუშაობს.

საქალაქოკრებისდეპუტატიმიიჩნევს,რომ,თუმცაკანონისთანახმად,ქალაქისანრაიონისად
მინისტრაციისთანამდებობის პირებისდანიშვნა უნდა ხდებოდეს, საქალაქო ანრაიონულ კრებას
თანშეთანხმებით,ზოგჯერესშეთანხმებაფორმალურხასიათსატარებს.მისიაზრით,ადგილობრივი
თვითმმართველობისორგანოებიყოველთვისროდიახორციელებენიმშესაძლებლობებს,რომლებიც
გაწერილია„კანონშიმართვისშესახებაფხაზეთისრესპუბლიკისადმინისტრაციულტერიტორიულერ
თეულებში“.თუადგილობრივითვითმმართველობაშეძლებსუფროსრულადგამოიყენოსკანონშიდა
ფიქსირებულიპოტენციალი,მაშინსაგრძნობლადამაღლდებაკრებისდეპუტატთარეიტინგი,ისევე
როგორცმოსახლეობისნდობაკრებისმიმართ.

ზოგიერთირესპონდენტისაზრით,სერიოზულიპრობლემაასტატისტიკურიმონაცემებისარარ
სებობა.თურესპუბლიკურიხელისუფლებისდონეზეარისრაღაცსტატისტიკა,ადგილობრივიხელი
სუფლებისდონეზეისსაერთოდარარსებობს.სამოქალაქოაქტივისტიქალისაზრით,ადამიანისუფ
ლებებისდარღვევისკუთხითარსებულისტატისტიკურიმონაცემებისარარსებობასიმპტომატურია,
რადგანესადასტურებს,რომხშირადადამიანებმაარიციან,როგორხდებამოქალაქეთაუფლებების
დაცვაადგილებზედავინუნდაიყოსამითდაკავებული.მისისიტყვებით,ამმდგომარეობისშედეგად,
ადამიანისუფლებებისსფეროშირაიმეპრობლემასთანდაკავშირებითმოქალაქეებიიშვიათადმიდი
ან ადგილობრივორგანოებში, ამჯობინებენ, მაშინვე მიმართონ ქვეყნის ხელმძღვანელობას. „ბევრ
მოქალაქესარცაქვსადგილობრივდონეზერაიმედაცვისიმედი,რაცსრულიადმიუღებელიადემოკ
რატიულისაზოგადოებისთვის.სამართალდამცავისაქმიანობაარიქნებაეფექტური,თუკიპროცესი
ქვევიდანარწავა“,აღნიშნავსის.ამაშიდიდროლსასრულებენარასამთავრობოორგანიზაციებიდა
სამოქალაქოსაზოგადოებისსხვაინსტიტუტები.
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გამოკითხვისასაღმოჩნდა,რომყველაზემწვავეა დაგანხილვისსაგნადააქცეულირაიონებისა
დაქალაქებისადმინისტრაციისუფროსებისპირდაპირიარჩევისსაკითხი.როგორცრესპონდენტები
აღნიშნავენ,დღეისათვის,კანონისთანახმად,ქალაქებისადარაიონებისხელმძღვანელებიინიშნებიან
პრეზიდენტისმიერადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებისშემადგენლობიდან,ხოლოქა
ლაქებისადარაიონებისხელმძღვანელებიმიეკუთვნებიანაღმასრულებელიხელისუფლებისერთიან
სისტემას.

შეკითხვაზე:„როგორიათქვენიდამოკიდებულებაადმინისტრაციისუფროსისარჩევისიდეისმი
მართ?“ექვსივერესპონდენტმადადებითადუპასუხა.სამოქალაქოაქტივისტმაქალმაგანაცხადა:„მე
სრულიადვეთანხმებიამიდეასდადარწმუნებულივარ,რომისუნდაგახდესიმპულსიადგილობრივი
თვითმმართველობისამჟამადარსებულისისტემისრეფორმისკენ.აუცილებელია,რომქალაქებისა
დარაიონებისხელმძღვანელებიიქცესმოსახლეობისპრეროგატივად“.

იურისტისაზრით,თუხალხისმიერარჩეულიადმინისტრაციისუფროსიიგრძნობსამომრჩევლის
მხარდაჭერასდა,შესაბამისად,პასუხსაგებსთავისიელექტორატისდაარაზემდგომიხელმძღვანე
ლისწინაშე,ესგაზრდისადგილობრივითვითმმართველობისეფექტურობას.საქალაქოკრებისდეპუ
ტატიქალიდარწმუნებულია,რომადმინისტრაციისუფროსადარჩეულიდაარადანიშნულიჩინოვნი
კიუფრომეტადდაისახავსმიზნადთავისიმუშაობისპოზიტიურშედეგებს,იმიტომრომმას„შეაფა
სებენ“ამომრჩევლები,რომელთაცძალაუფლებამიანიჭეს.

მეორერესპონდენტმაიურისტმაქალმააღნიშნა,რომადმინისტრაციისუფროსსსაკმაოდმნიშ
ვნელოვანიუფლებამოსილებააქვსდათუთავისმანდატსუშუალოდხალხისგანმიიღებს,მასუფრო
მყარიკავშირები ექნება ადმინისტრაციულიერთეულისმოსახლეობასთან.დაამატა ისიც,რომაუ
ცილებელიაკანონშიდაფიქსირდესმკაფიომოთხოვნებიადმინისტრაციისუფროსისთანამდებობაზე
წარდგენილიკანდიდატურისმიმართდაკიდევუფროგარკვევითგანისაზღვროსმისისამართლებ
რივისტატუსი.

კითხვის„როგორგავზარდოთადამიანთაცხოვრებისხარისხილოკალურთემებში?“საპასუხოდ
რესპონდენტებისამოქალაქოაქტივისტებიამბობდნენიმისშესახებ,რომსაჭიროასაზოგადოებრი
ვი ინიციატივა, სწორედ ადგილობრივდონეზე,რომელსაც მხარსდაუჭერდა ადგილობრივითვით
მმართველობა.ისინიუმნიშვნელოვანესადმიიჩნევენრაიონულდასაქალაქოკრებებთანსპეციალური
სტრუქტურისკომიტეტების,კომისიებისანსხვაორგანოებისშექმნასადამიანთაუფლებებისდაც
ვისმიზნით.როგორცსამოქალაქოაქტივისტმაქალმააღნიშნა,თუდედაქალაქშიზოგიერთსაზოგა
დოებრივორგანიზაციასთანარსებობსუფასოიურიდიულისამსახურიდასაზოგადოებრივიმისაღე
ბი,რომელიცმოსახლეობასსამართლებრივდასხვასახისდახმარებასუწევს,რაიონებშიამმხრივ
არასახარბიელო მდგომარეობაა. იურისტის თქმით, როცა ადამიანები გრძნობენ, რომ ადგილებზე
კანონებიარმუშაობს,ისინი,როგორცწესი,იძულებულებიარიან,სოხუმშიჩავიდნენ,რომმიღება
ზემოხვდნენქვეყნისხელძღვანელობასთან. ყველარესპონდენტისაზრით,საჭიროაადგილობრივი
თვითმმართველობისსფეროშიისეთიცვლილებებისმიღწევა,რომადამიანებმაადგილზემოაგვარონ
თავიანთიპრობლემებიდაიცოდნენ,ვისმიმართონამათუიმშემთხვევაში.

იურისტიამბობს,რომშეიძლებასიტუაციისგაუმჯობესება,თუკიგაძლიერდებაკონტროლიად
გილობრივადმინისტრაციებზედაგამჭვირვალეგახდებამათიმუშაობა.საამისოდერთერთიგზაა
დამოუკიდებელისაზოგადოებრივიორგანიზაციების,ანნახევრადსახელმწიფოსტრუქტურებისშექ
მნა,რომლებიცთავიანთთავზეაიღებენიმათდახმარებას,ვისაცესძალიანსჭირდება.ესშეიძლება
იყოსიურიდიულიანფსიქოლოგიურიკონსულტაციებიადგილებზე,ანსაზოგადოებრივიმისაღებები.
„არავისარუნდაეშინოდესშეკითხვებისდასმისდახელისუფლებისგანპასუხისმოთხოვნის,მითუმე
ტეს,რომესკანონითგვაქვსგარანტირებული“,ხაზიგაუსვაიურისტმა.

როგორც საქალაქო კრების დეპუტატმა აღნიშნა, ზოგჯერ აღმასრულებელი ხელისუფლების
წარმომადგენლებისაერთოდარუწევენანგარიშსსაქალაქოდარაიონულიკრებებისდეპუტატებს.
ხალხისრჩეულთავიწყდებათთავიანთიწინასაარჩევნოდაპირებებიწყლისდადენისგაყვანა,გზის
დაწყალარინების სისტემისშეკეთება,ამომრჩეველთასხვამოთხოვნებისშესრულება.სრულიად
კანონზომიერია,რომხშირადადამიანებისვამენკითხვას: „ვისსჭირდება ეს ადგილობრივი კრე
ბები,ვისიმუშაობაცარჩანს?“ამავერესპონდენტსძალიანაწუხებსისგარემოება,რომხშირად
ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებში მოდიან სრულიადმოუმზადებელიდეპუტატები,
რომელთა ცოდნის დონე არ შეესაბამება ამ თანამდებობას. „როგორც წესი, ასეთი დეპუტატები
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არაფერსაკეთებენდაარაფერიაინტერესებთ.განსაკუთრებითმიშვებულიაშემდეგისფეროები:
ჯანდაცვა,სოციალურიდაცვა,სანიტარულეპიდემიოლოგიურისიტუაცია“,დარწმუნებითაცხა
დებსდეპუტატი.

მეორერესპონდენტიქალისაზრით,აუცილებელიასივრცისშექმნადისკუსიებისთვის,რათამუდ
მივადმიმდინარეობდესდიალოგი ადგილობრივ საზოგადოებებსადა ადგილობრივ მთავრობასთან,
რაცგაზრდისადგილობრივითვითმმართველობისავტორიტეტსდაადგილებზეგააუმჯობესებსადა
მიანთაცხოვრებას.

სამოქალაქოაქტივისტიქალიდარწმუნებულია,რომყველაზეხშირადირღვევამოქალაქეთასო
ციალურიუფლებები,რაც,როგორცწესი,დაკავშირებულიამოსახლეობისცხოვრებისდაბალდო
ნესთანდასახელმწიფოსმწირშესაძლებლობებთან.ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებში
მოქალაქეებისმიმართვებიდანყველაზეხშირიათხოვნამატერიალურიდახმარებისშესახებმრავალ
შვილიანიოჯახებისთვის,თანხისგამოყოფარემონტისთვის(განსაკუთრებითწყალდიდობისდასხვა
სტიქიურიუბედურებებისშემდეგ),საყოფაცხოვრებოდავებთანდაკონფლიქტებთანდაკავშირებუ
ლისაჩივრები,პრობლემებისაბუთებისგაფორმებისასდამისთ.

ბოლოშეკითხვაზე:„შეგიძლიათთუარამოიყვანოთადგილობრივითვითმმართველობისორგანო
ებისადასამოქალაქოსაზოგადოებისწარმატებულიურთიერთქმედებისმაგალითი?“ზოგიერთირეს
პონდენტისრეაქციაერთგვარადსკეპტიკურიიყო.იურისტისაზრით,ადმინისტრაციისუფროსები
მზადარარიან,ურთიერთობადაამყარონთავიანთტერიტორიულერთეულებშიმცხოვრებმოქალა
ქეებთან,ვინაიდანდამოკიდებულნიარიანაღმასრულებელხელისუფლებაზედაარაელექტორატზე.
„ადმინისტრაციისუფროსებსრომხალხიირჩევდესარჩევნებზეკენჭისყრით,მაშინ ადგილობრივი
თვითმმართველობისორგანოებსადამოსახლეობასშორისსულსხვაგვარი,კონსტრუქციულთანამ
შრომლობასადაურთიერთქმედებაზედაფუძნებულიურთიერთობებიიქნებოდა.მაგრამრადგანაც
ადმინისტრაციისუფროსებიპრეზიდენტისმიერაადანიშნული,მათარააქვთსაკმარისიმოტივაცია,
დაამყარონკონტაქტებირიგითმოქალაქეებთანდადადებითადაღიქვანმათიინიციატივები“,დარ
წმუნებულიაის.

სამოქალაქოაქტივისტმაქალმააღნიშნა,რომტყვარჩელისრაიონისსაზოგადოებაპროტესტსგა
მოხატავდაგზატკეცილისგასწვრივდარგულილიბანურიკედარისგაჩეხვისგამო.გადაწყვეტილება
ადმინისტრაციისუფროსმამიიღოდაახსნაიმით,რომამხეებისფესვებიხელსუშლისსაავტომობი
ლოგზისრემონტს.ტყვარჩელისრაიონისმცხოვრებთანაწილთანერთადეკოლოგებიცგამოხატავ
დნენაღშფოთებასლიბანურიკედრებისბარბაროსულიგანადგურებისგამო,თუმცაადმინისტრაცი
ისუფროსმასაჭიროდარმიიჩნიასაუკუნოვანიხეებისგაჩეხვისპროცესისშეჩერება.

დადებითი მაგალითისთვის სამოქალაქო აქტივისტმა ქალმა ისაუბრა მხარდაჭერაზე,რომელიც
ოჩამჩირისრაიონისადმინისტრაციისყოფილმაუფროსმაგამოიჩინაქალთასაინიციატივოჯგუფის
მიმართ.ამჯგუფმასაზოგადოებრივიორგანიზაციისშექმნაგადაწყვიტაქალთაუფლებებისდაცვისა
დასოციალურიკუთხითყველაზემოწყვლადიჯგუფებისპრობლემებისმოგვარებისათვის.ქალთასა
ინიციატივოჯგუფსგამოეყოადგილი,გაეწიადახმარებაორგანიზაციისრეგისტრაციაში,შედეგად
შეიქმნადადღემდემუშაობსსაზოგადოებრივიორგანიზაცია„აბჟუისქალები“.

მეორერესპონდენტმაქალმადადებითმაგალითადმოიყვანაამბავიახალგაზრდანარკომანების
ჯგუფისა,რომელთაცგანიზრახეს ამდამღუპველჩვევაზეუარისთქმა.ჯგუფმა„ანონიმურინარ
კომანები“ დახმარებისთვის მიმართა აფხაზეთის საზოგადოებრივ პალატას, რათა დაემყარებინა
კონტაქტებიგაგრისრაიონისადმინისტრაციასთან.მისიმიზანიიყო,მიეღომხარდაჭერაიმახალ
გაზრდების გაერთიანებისათვის,რომელთაც გადაწყვიტეს,თავიდაანებონ ნარკოტიკული ნივთიე
რებებისმოხმარებას.საზოგადოებრივიპალატისხელმძღვანელობამ,თავისმხრივ,სთხოვაგაგრის
რაიონისადმინისტრაციისუფროსს,ამჯგუფისთვისგაეწიასაჭიროდახმარება.ამისშედეგად,ჯგუფ
„ანონიმურნარკომანებს“გამოეყოადგილიქ.გაგრაშინარკოტიკებისმომხმარებელთარეგულარუ
ლიშეხვედრებისჩასატარებლად,რომელთაცუნდოდათგანკურნებადამღუპველიდამოკიდებულე
ბისგან.ჯგუფისწევრობისერთადერთიპირობაიყონარკოტიკებისთვისთავისდანებებისგაცნობიე
რებულისურვილი.

ზოგადადგვიწევსკონსტანტირება,რომადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებსადამო
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სახლეობას შორისურთიერთობაჯერ კიდევდაბალდონეზეა. ადგილობრივითვითმმართველობის
ორგანოებისმუშაობისნაკლოვანებებთანდაკავშირებულძირითადპრობლემებსშორის  შეიძლება
გამოიყოს:

•	 ხელისუფლებისგადამეტებულიცენტრალიზაციადაადგილობრივითვითმმართველობისსი
ხისტე,რაცხელსუშლისმართვისდემოკრატიულისისტემისჩამოყალიბებას;

•	 ნდობისდეფიციტიქალაქისადარაიონისხელისუფლებისმიმართადგილობრივიმოსახლეო
ბისმხრიდანისევე,როგორცნაკლებირწმენაიმისა,რომმათშეუძლიათდამოუკიდებლადგადაწყვი
ტონპრობლემები;

•	 ხარვეზებისაკანონმდებლოდონეზესახელმწიფომართვისორგანოებსადათვითმმართვე
ლობასშორისმკაფიოგამიჯვნისარარსებობა;

•	 საქალაქოდარაიონულიკრებებისდეპუტატებსადაადგილობრივმოსახლეობასშორისუკუ
კავშირისდამყარებისარცოდნა;

•	 მოსახლეობისარასაკმარისისამართლებრივიკულტურა,ისევეროგორცთავიანთიუფლებე
ბისდამათიგამოყენებისარცოდნა;

•	 ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებისმუშაობისგაუმჯობესებისთვისსერიოზულ
წინააღმდეგობასწარმოადგენსსახელმწიფომმართველობისადგილობრივიორგანოებისხელმძღვა
ნელებისდანიშვნისარსებულიწესი.ჩნდებაიურიდიულიკაზუსი:ადგილობრივიდონისდეპუტატობის
კანდიდატიირჩევამოსახლეობისმიერდაენიჭებაწარმომადგენლობითიუფლებამოსილება,შემდეგ
კიპრეზიდენტსთავისიგადაწყვეტილებითშეუძლიაშეაჩეროსმისისადეპუტატოუფლებამოსილება
და ნიშნავს ადმინისტრაციისუფროსად,რაციწვევსწინააღმდეგობას ადგილობრივი მოსახლეობის
ნებასადასახელმწიფოსმეთაურისმოქმედებასშორის;

•	 კანონში„მართვისშესახებაფხაზეთისრესპუბლიკისადმინისტრაციულტერიტორიულერ
თეულებში“არარისგანმარტებამთელირიგიცნებებისაადგილობრივითვითმმართველობა,ად
გილობრივირეფერენდუმი,ადმინისტრაციულტერიტორიულიერთეული,ადგილობრივითვითმმარ
თველობისორგანო,მუნიციპალურისაწარმო,მუნიციპალურისაკუთრებადასხვ.

•	 ფაქტობრივად,ადგილობრივდონეზერესპუბლიკურიდაადგილობრივიხელისუფლებისორ
განოებისმიერხორციელდებამმართველობისმხოლოდერთიფორმასახელმწიფო;

უნდადავამატოთ,რომსაერთაშორისოსამართლისსაყოველთაოდაღიარებულინორმებისმი
ხედვით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები შეადგენენ დემოკრატიული წყობის ერთ
ერთსაფუძველს.აქედანგამომდინარე,ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებისეფექტური
ფუნქციონირებისაუცილებელიპირობაამათიგაძლიერებარეალურიუფლებამოსილებითდა,ამას
თანავე,მოქალაქესთანდაახლოებულიმმართველობა.

საერთაშორისო პრაქტიკაში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების და საქმიანობის
დემოკრატიულიხასიათი,უპირველესად,ვლინდებამათარჩევითობაში.ამპრინციპისთანახმად,არ
ჩევნებისმიმდინარეობისასმოსახლეობაირჩევსწარმომადგენლობითორგანოებს,ანუკრებას,რომ
ლებზეცზემოთვისაუბრეთ. მოსახლეობის ან წარმომადგენლობითიორგანოსმიერთავისი შემად
გენლობიდანაირჩევააგრეთვემუნიციპალურიერთეულისხელმძღვანელი,ანუადგილობრივიადმი
ნისტრაციისუფროსი.ამშემთხვევაშიჩნდებაშეკითხვა:რამდენადმიზანშეწონილიაადგილობრივი
ადმინისტრაციისუფროსისდანიშვნაპრეზიდენტისმიერ,როგორიპრაქტიკაცაააფხაზეთში.იქმნება
შთაბეჭდილება,რომესდებულებაეწინააღმდეგებაადგილობრივითვითმმართველობისდემოკრატი
ულპრინციპებს,ხელისუფლებისდეცენტრალიზაციასდაადგილობრივითვითმმართველობისდამო
უკიდებლობასადგილობრივისაქმეებისმართვისას.იგივესთქმაშეიძლებადაბებისადარაიონების
ადმინისტრაციისუფროსებისდანიშვნაზეც.

ორივეზემოთდასახელებულიდებულებაწინააღმდეგობაშიშედისამავეკანონშიდაფიქსირებულ
დებულებასთან,რომსახელმწიფოხელისუფლებისადამმართველობისორგანოებისმიერადგილობ
რივთვითმმართველობასცალმხრივადარუნდაწაერთვასანშეეზღუდოსუფლებები.აქედანგამომ
დინარეობსდასკვნა:ასეთპირობებშიწარმოუდგენელიასაუბარიადგილობრივითვითმმართველო
ბისფართოავტონომიაზეთავისიკომპეტენციისფარგლებში.ამსაკითხისგადაჭრისათვისსაერთა
შორისოსამართლებრივპრაქტიკაშიიყენებენუფროდემოკრატიულსაშუალებებს,რომელთაშორის
არისადგილობრივიადმინისტრაციისუფროსისარჩევითობა.
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როგორცზემოთაღინიშნა,კონფლიქტისსაომარიფაზისდასრულებისშემდეგკიდევუფროგაძ
ლიერდაქალებზეფსიქოლოგიურიდასოციალურეკონომიკურიდატვირთვა,რაც,მეტწილად,და
კავშირებულიაარამხოლოდომისურთულესშედეგებთან,არამედდსთსმიერაფხაზეთისმიმართ
სანქციებისშემოღებასთან.სიტუაციისთავისებურებაისიყო,რომ16დან60წლამდემამაკაცებს
აკრძალულიჰქონდათრუსეთაფხაზეთისსაზღვრისგადაკვეთამდინარეფსოუზე,ამიტომაცოჯა
ხებისრჩენაქალებმააიღესთავიანთთავზე.ყოველივეამანდაამძიმაქალებისსოციალურიტვირ
თი,გამოიწვიაგენდერულიროლებისსერიოზულიცვლილებადაოჯახისტრადიციულისტრუქტუ
რის რადიკალური ტრანსფორმაცია. შედეგად, ქალები აღმოჩნდნენ პოლიტიკური მარგინალების
მდომარეობაში.ამდროსპოლიტიკურარენაზეჩნდებოდასულუფრომეტიმამაკაცი,რომელთაც
ჰქონდათ სამხედრო დამსახურებები ან საომარი მოქმედებების მეშვეობით ხელი მიუწვდებოდათ
ხელისუფლებისადამატერიალურფინანსურირესურსებისადმი. საარჩევნოკამპანიებშისადეპუ
ტატო მანდატებისთვის ბრძოლა სულუფრო მწვავდებოდადა ქალი,რომლის მხარესაც ნაკლები
ფინანსურიდა ადმინისტრაციულირესურსი იყო, ვერმოხვდაპოლიტიკისსფეროშისახელისუფ
ლებოდამართვისსტრუქტურებისყველაზეპრესტიჟულითანამდებობები,იშვიათიგამონაკლისის
გარდა,მამაკაცებმადაიკავეს.

შეკითხვა,უნდამიდიოდნენთუარაქალებიხელისუფლებაში,ბოლოდროსსულუფროხშირად
ხდებამწვავედისკუსიებისსაგანიროგორცაფხაზეთისსხვადასხვასივრცეში,ასევესოციალურქსე
ლებში.ტრადიციული კავკასიური კულტურა ქალს  ბავშვების აღზრდასდა საოჯახო საქმეებს მი
აწერს.ვინაიდანქალიუმთავრესადაღიქმებაროგორცდედადაკერიისმფარველი,მისისწრაფვა,
გახდესპოლიტიკოსი,გაუგებარიადა,როგორცწესი,არიღებსმხარდაჭერას.

ამავედროს,ტრადიციულიფასეულობებისშენარჩუნებისმომხრეებიარუარყოფენ,რომაფხა
ზეთში,ისევე,როგორცკავკასიისსხვასაზოგადოებებში,ბევრიჭკვიანიქალიიყო,რომელიცსაყო
ველთაოპატივისცემითსარგებლობდადარომლისაზრსაცანგარიშსუწევდნენ.

უნდაითქვასისიც,რომბოლოათწლეულებშიქალებმაგარკვეულწარმატებებსმიაღწიესქვეყნის
საზოგადოებრივცხოვრებაში.სამოქალაქოსაზოგადოებაშიქალებიუფრომეტნიარიან. ისინი, ძი
რითადად,ადამიანისუფლებების,ქალთაუფლებებისდაცვასემსახურებიან,მუშაობენკონფლიქტის
ტრანსფორმაციის,ადამიანურიუსაფრთხოებისგანმტკიცებისმიმართულებით,სოციალურიკუთხით
მოსახლეობისყველაზემოწყვლადიფენებისპრობლემებზე.ქალებსარცთუურიგომიღწევებიაქვთ
მცირე მეწარმეობის სფეროში, რაც, გარკვეულწილად, მათი დიდი მობილობითდარადიკალურად
შეცვლილიცხოვრებისპირობებისმიმართადაპტაციისნიჭითაიხსნება.

აფხაზეთის სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტები, უმეტესწილად, დარწმუნებულნი არიან,
რომქალიშეიძლებაიყოსშორსმჭვრეტელიპოლიტიკოსიც,პერსპექტიულიხელმძღვანელიცდახე
ლისუფლების წარმომადგენელიც. მსოფლიო პრაქტიკა, ისევეროგორც ყოველდღიური ცხოვრება,
გვიჩვენებს,რომქალებიმამაკაცებზეუფროგულისხმიერებიარიანუსამართლობისსხვადასხვაგა
მოვლინებისმიმართ.მწვავეყოფითდასოციალურპრობლემებთანჭიდილშიქალებმაუკეთშეითვი
სესმათიეფექტურიდაოპერატიულიმოგვარებისუნარი.ამიტომსამწუხაროაისფაქტი,რომაფხა
ზეთშიგადაწყვეტილებისმიღებისდონეზექალთარიცხვისაგრძნობლადმცირდება.ესუკავშირდება
მთელრიგმიზეზს,რომლებზეცქვემოთვილაპარაკებთ.

2008წელსარასამთავრობოორგანიზაციამ„აფხაზეთისქალთაასოციაციამ“შეიმუშავაკანონის
„აფხაზეთისრესპუბლიკაშიმამაკაცებისადაქალებისთანაბარიუფლებებისადაშესაძლებლობების
უზრუნველყოფისშესახებ“6პროექტი.პროექტისადვოკატირების,სახალხოკრების/პარლამენტის
დეპუტატებთანდასპიკერთანთანამშრომლობისდასამოქალაქოსექტორისქალთააქტიურისაქმი
ანობისწყალობით,ესკანონიმიიღესდაპრეზიდენტმახელიმოაწერა.ამანქალთამოძრაობისაქტი
ვისტებისდიდიენთუზიაზმიგამოიწვია.იმასთანდაკავშირებით,რომაფხაზეთისთვისქალთაუფლე
ბებისდაცვაშედარებითახალისფეროა,კანონშიგათვალისწინებულიამუხლი,რომელიცგანმარტავს
შემდეგცნებებს: „გენდერულითანასწორობა,გენდერი, პირდაპირიდაირიბიდისკრიმინაციასქე
სობრივიკუთვნილებისმიხედვით“.კანონიადგენსთანაბარუფლებებსადაშესაძლებლობებსმამა
კაცებისადაქალებისათვისპოლიტიკურ,ეკონომიკურ,სოციალურდასაზოგადოებრივიცხოვრების
სხვასფეროებშიდამოუწოდებსგენდერულითანასწორობისუზრუნველყოფისათვის.
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თუმცაზემოხსენებულიკანონიძალაში2009წლის1თებერვალსშევიდა,ვერვისაუბრებთმდგო
მარეობის რადიკალურ გაუმჯობესებაზე, რადგანაც ჯერ კიდევ ბევრი ფაქტორი და გარემოებაა,
რომელიცხელსუშლისგენდერულიპარიტეტისდამყარებასპოლიტიკურცხოვრებაში.მათშორის
მთავარიასაზოგადოებაშიჯერკიდევარსებულიგენდერულისტერეოტიპები.ის,რომსაზოგადოება
დათვითქალებიცფსიქოლოგიურადარარიანმზადქალთაუფროაქტიურიპოლიტიკურიმონაწი
ლეობისთვის.ცხადია,დამკვიდრებულისტერეოტიპებისშეცვლახანგრძლივიდართულიპროცესია,
რომელიცსხვადასხვაასპექტსმოიცავს.მათშორისუმნიშვნელოვანესროლსასრულებსხელისუფ
ლებისაკენ ქალების წინსვლა, რათა გააქტიურდეს პოლიტიკურცხოვრებაში მათი სრულფასოვანი
ჩართვისპროცესი,ამაღლდესქალთაკონსტრუქციულიგავლენასახელმწიფოებრივიმნიშვნელობის
გადაწყვეტილებებზე.

2016წლისგაზაფხულზეგამართულიადგილობრივითვითმმართველობისარჩევნებისდროსაშ
კარადგამოჩნდა,რომარცსაზოგადოებაამზად,ხმამისცესქალკანდიდატებსდაარცქალებიარიან
მზად,წამოაყენონთავიანთიკანდიდატურა.

ქვეყნისყველასაარჩევნოოლქშიკანდიდატთასაერთორაოდენობა374ადამიანიიყო,მათშორის
53,ანუ7%მდეიყოქალი.კერძოდ,გუდაუთისრაიონში29სადეპუტატოადგილისთვისკენჭსიყრი
და64კანდიდატი,მათშორისმხოლოდექვსიქალი.შედეგად,მხოლოდერთმამათგანმაგაიმარჯვა,
რომელიცშემდგომგადადგა,რადგანსახალხოკრების/პარლამენტისდეპუტატიგახდა.ამგვარად,
დღესგუდაუთისრაიონისკრებაშიარცერთიქალიდეპუტატიარარის.

ოჩამჩირისრაიონშირვაკანდიდატიქალიდანარჩევნებშიოთხმაგაიმარჯვა.ტყვარჩელისრაიო
ნულკრებაზემხოლოდორიდეპუტატიქალია,სოხუმისსაქალაქოკრებაზე(სულ26ადგილი)გავიდა
მხოლოდერთიქალი.გაგრისკრებას(სულ22ადგილი)წარმოადგენსმხოლოდერთიქალი.

უნდა აღინიშნოს,რომქალაქებისადარაიონების ადმინისტრაციისრვაუფროსსშორისერთა
დერთიქალია,რომელიცტყვარჩელისრაიონისადმინისტრაციასხელმძღვანელობს.

ასეთიმდგომარეობანეგატიურადმოქმედებსსიტუაციაზეადგილობრივსაზოგადოებაში,ვინაიდან
ქალებიუფრომგრძნობიარეებიარიანყოველდღიურისაზრუნავისმიმართ,ბევრადუფროოპერატიუ
ლადდაადეკვატურადრეაგირებენადამიანთაუფლებებისადაქალთაუფლებებისდარღვევებზე.

უნდააღინიშნოს,რომარცეროვნულდონეზეაუკეთესიმდგომარეობა: ქალთარაოდენობასა
ხალხოკრებაში/აფხაზეთისრესპუბლიკისპარლამენტშიგანუხრელადმცირდება.თუ90იანიწლე
ბისშუახანებშიდაბოლოსქალიდეპუტატებისწილი1015%შეადგენდა,ბოლოწლებშიესმაჩვენებე
ლიმკვეთრადშემცირდა.ახლა35დეპუტატიდანმხოლოდერთიქალია.

ბოლოათწლეულშისხვადასხვადონისარჩევნებისმიმდინარეობისადაშედეგებისანალიზიასეთი
დასკვნებისგაკეთებისშესაძლებლობასიძლევა:

•	 სადეპუტატომანდატებისთვისბრძოლათანდათანუფრომწვავდებადაქალს,რომლისმხა
რესაც,როგორცწესი,ბევრადნაკლებიფინანსურიდაადმინისტრაციულირესურსია,გამარჯვების
ნაკლებიშანსიაქვს;

•	 ტრადიციულსაზოგადოებაში,რომელსაცაფხაზურისაზოგადოებაცმიეკუთვნება,როგორც
წესი,არირჩევენქალებსარჩევითთანამდებობაზე.დაარაიმიტომ,რომმათკომპეტენტურობაარ
ყოფნით,არამედიმიტომ,რომსაზოგადოებამიჩვეულია,გადაწყვეტილებისმიღებისუფლებამამაკა
ცებსმიანიჭოს;

•	 სოლიდარობისდაურთიერთმხარდაჭერისუქონლობაწარდგენისპროცესშიიწვევსწინააღ
მდეგობასქალებსშორის,მათ„გამოყენებას“სხვადასხვაპოლიტიკურიდაფინანსურიჯგუფებისმი
ერ.ესმკაფიოდგამოვლინდააფხაზეთისბოლოსაპარლამენტოარჩევნებზე,2017წელს,როცაქალე
ბი„ბარიკადების“სხვადასხვამხარესაღმოჩნდნენდადამარცხდნენ;

•	 ხშირადქალებითვითონარარიანმზადპოლიტიკაშიწასასვლელად,იმიტომრომდიდიხნის
განმავლობაშიმოწყვეტილნიიყვნენსაზოგადოებრივდაპოლიტიკურცხოვრებას,დაკავებულნიიყ
ვნენსაოჯახოცხოვრებით,როგორცამასაიძულებდაომისშემდგომიდრო;

•	 როგორცწესი,საზოგადოებაქალებსსაკმაოდდიდმოთხოვნებსუყენებსდაარასოდესაპატი
ებენიმას,რასაცმამაკაცებსპატიობენ.თვითქალებსაცდაბალითვითშეფასებააქვთდაესხელსუშ
ლითხელისუფლებისკენმიმავალგზაზე.ამომრჩეველიქალებიცკიხშირადმამაკაცებსაძლევენხმას;

•	 არჩევნებიხშირადუკავშირდებამაღალემოციურდატვირთვასდასტრესს,პასუხისმგებლო
ბისგანცდას,რისგამოცბევრიქალიუარსამბობსმასშიმონაწილეობაზე;
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•	 დღეისათვისაფხაზეთშიარსებულიმაჟორიტარულისაარჩევნოსისტემაარუწყობსხელსქა
ლებისმოსვლასხელისუფლებაში.მსოფლიოპრაქტიკამოწმობს,რომამსისტემითუფროძნელიაკან
დიდატებისგამარჯვებაარჩევნებზე,ვიდრეპროპორციულიანშერეულისისტემით;

•	 ასაკი,როცაქალსშეუძლიაკარიერისგაკეთება,რომელსფეროშიცარუნდაიყოს,ხშირად
ემთხვევაიმდროს,როცამანოჯახიუნდაშექმნასდაშვილებიაღზარდოს.ამჟამინდელპირობებში
მათიშეთავსებაკიადვილიარარის;

•	 დედობისადაბავშვობისეფექტურისახელმწიფომხარდაჭერისუქონლობა,სუსტისოციალუ
რიინფრასტრუქტურა(საბავშვობაღების,სკოლების,სკოლაინტერნატების,პოლიკლინიკებისნაკ
ლებობა)–ყველაფერიხელისშემშლელიფაქტორიაპოლიტიკურცხოვრებაშიქალისაქტიურიმონა
წილეობისთვის;

•	 აფხაზეთშიქალთაძლიერიორგანიზაციებისდაჯგუფებისარარსებობა,რომლებიცორიენ
ტირებულნიარიანქალისწარმატებაზე,საკანონმდებლოდასახელმწიფომმართველობისსისტემის
ცვლილებისლობირებაზექალთაინტერესებისგათვალისწინებით;

•	 საერთაშორისოთანამეგობრობისმიერაფხაზეთის,როგორცსხვაარაღიარებულიანნაწი
ლობრივ აღიარებულისახელმწიფოს, იგნორირება, აგრეთვე ამ ქვეყნებში არჩევნების აღიარებაზე
უარისთქმა,სტიმულსუკარგავსმმართველელიტასდასაზოგადოებას,უფრომეტადდაიცვანსაერ
თაშორისოსტანდარტები,მათშორისგენდერულითანასწორობა.

ქალ თა პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის 
გა ფარ თო ე ბის თვის სა ჭი რო ღონისძიებე ბი 

•	 ქალთაპოლიტიკურიმონაწილეობისგააქტიურებისუმნიშვნელოვანესიპირობააქალთალი
დერულიპოტენციალისგაძლიერებადამათითვითშეფასებისამაღლება.თუკიქალიგადაწყვეტს,მო
ნაწილეობამიიღოსწინასაარჩევნობრძოლაში,საფუძვლიანადუნდამოემზადოსფსიქოლოგიურად
განეწყოსხანგრძლივიბრძოლისთვის,რაციონალურადდახარჯოსთავისიძალები,იყოსთავშეკავე
ბულიდაპრაგმატული.

•	 იმისთვის,რომ გაძლიერდეს ქალთაროლიგადაწყვეტილების მიღების პროცესში, საჭიროა
განხორციელდესლიდერულინიჭისმქონეახალგაზრდაქალებისმომზადებისპროგრამებიმოეწყოს
ქალთალიდერობისსკოლები,ჩატარდესქალთაფორუმები,ტრენინგებიპიროვნულიპოტენციალის
ზრდისთვისდამისთ.

•	 მნიშვნელოვანიაქალილიდერისსახისწამოწევადაქალთალიდერობისყველაზეწარმატებუ
ლიმაგალითებისადასაუკეთესოპრაქტიკისპოპულარიზაციამასობრივიინფორმაციისსაშუალებე
ბით,სოციალურიქსელისდასაგანმანათლებლოპროგრამებისმეშვეობით.

•	 ქალთასაზოგადოებრივმაორგანიზაციებმამნიშვნელოვანიროლიუნდაშეასრულონქალთა
წინსვლისათვისგადაწყვეტილებისმიღებისდონეზე,რისთვისაცაუცილებელიაქალთაახალიორგა
ნიზაციებისშექმნისწახალისებადაუკვეარსებულიორგანიზაციებისპოტენციალისგანვითარება.

•	 ქალთაუფლებებისდაცვისსფეროშიგენდერულიკვლევები,სიტუაციისმონიტორინგი,ქალ
თაპოტენციალისგაძლიერებისკენმიმართულისაგანმანათლებლოპროგრამები–ესდასხვაღონის
ძიებებიგენდერისნიშნითდისკრიმინაციასთანბრძოლისხელსაყრელპირობებსქმნის.

•	 გენდერული ბალანსის მიღწევისთვის გადაწყვეტილების მიღების დონეზე და პოლიტიკურ
სტრუქტურებში საჭიროა თვით ქალების სამოქალაქო ინიციატივების განვითარება, პოლიტიკური
საქმიანობისგამოცდილებისმიღება,ლიდერულიუნარჩვევებისდაუფლება.

•	 პოლიტიკურპარტიებსქალთაპოლიტიკურიმონაწილეობისგაფართოებისსაქმეშიშეუძ
ლიათ ერთერთმთავარინსტრუმენტადიქცნენ.მათიდახმარებითქალებსშეიძლებახელიმი
უწვდეთ არჩევითთანამდებობასადა პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზე. საერთაშორისო გამოც
დილებადაკვლევებისშედეგებიაჩვენებს,რომქალებისსახელისუფლებოწინსვლისათვისდიდი
მნიშვნელობააქვსქალთაპარტიულიფრაქციებისშექმნასანსექციებსქალებისმიერთავიანთი
პრიორიტეტებისგანსაზღვრისადასაერთოპრობლემებისმოგვარებისსაკუთარიმიდგომისგა
მომუშავებისთვის.

•	 არისუტყუარიდასტურიიმისა,რომსაარჩევნოსისტემაგავლენასახდენსქალთარაოდენო
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ბაზესაკანონმდებლოორგანოებშიდაქალკანდიდატებსუფროუადვილდებათგამარჯვებაპროპორ
ციულისაარჩევნოსისტემისმქონექვეყნებში.აქედანგამომდინარე,ქალებისინტერესებშიასწრაფვა
პროპორციულსაარჩევნოსისტემაზეგადასასვლელად.

•	 მსოფლიო პრაქტიკის თანხმად, კვოტირების ინსტიტუტი პოლიტიკურ პროცესებში ქალთა
ჩართვისყველაზეეფექტურიმექანიზმია.შედარებითიკვლევა,რომელიცმიეძღვნაქალთამონაწი
ლეობასიმქვეყნებისპარლამენტში,სადაცქალებისთვისკვოტირებასიყენებენ,აჩვენებს,რომკვო
ტებისაგრძნობლადაჩქარებსპოლიტიკურინსტიტუტებშიქალთაჩართვას.ქვეყნებში,სადაცკვო
ტებიარგამოიყენება,ქალებიორჯერუფრონელამიიწევენგადაწყვეტილებისმიღებისდონისკენ,
ვიდრეიმქვეყნებში,სადაცკვოტებისსისტემამოქმედებს.

•	 კანონშიპოლიტიკურიპარტიებისშესახებაუცილებლადუნდადაემატოსდებულებაიმისშე
სახებ,რომპოლიტიკურიპარტიებისლიდერებმააქტიურადჩართონქალებიპარტიულმუშაობაშიდა
პარტიისხელმძღვანელორგანოებში.ამანშეიძლებამეტადხელსაყრელიპირობებიშექმნასქალთა
წინსვლისათვისხელისუფლებისწარმომადგენლობითორგანოებში.

•	 ყველაზეეფექტურისაშუალებააკვოტებისგამოყენებაპოლიტიკურპარტიებში.თუპოლიტი
კურიპარტიებიშესთავაზებენქალებსმონაცვლეობისწესითმოხვედრასთავიანთისიების4050%ში
დაარასიისბოლოში,გენდერულიუთანასწორობაშეიძლებაშემცირდეს.

•	 ქალების წინსვლაში მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულოს სამოქალაქო საზოგადოებამ.
კერძოდ,ესშეიძლებაიყოსუარიმხარდაჭერაზეპოლიტიკურლიდერს,რომელიცარდაიცავსგენ
დერულითანასწორობისპრინციპს;გასვლაპარტიიდან,რომელიცარუჭერსმხარსგენდერულითა
ნასწორობისპრინციპებს;აგრეთვეახალიპოლიტიკურიპარტიებისშექმნადამონაწილეობაქალთა
მოძრაობებში.ქალებმაუნდაგანაცხადონთავიანთიპოლიტიკურინებისშესახებ.

•	 კანდიდატისწარმატებაარჩევნებზედიდადაადამოკიდებულიკარგადშერჩეულგუნდზე,რო
მელიცსაარჩევნოკამპანიაშიკანდიდატისგამარჯვებასადასადეპუტატომანდატისმიღებაზეაორი
ენტირებული.კანდიდატისნდობითაღჭურვილიპირებისეფექტურმუშაობასპოტენციურელექტო
რატთან,არჩევნებისგამჭვირვალობისადასამართლიანობისუზრუნველყოფისმიზნითმონიტორინ
გისჩატარებასთანერთად,დიდიმნიშვნელობააქვსდადებითიშედეგებისმისაღებად.

•	 სახელისუფლებო ორგანოებმა სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად უნდა მიმართონ ძა
ლისხმევა,რომშეეწინააღმდეგონ„ბინძური“პოლიტიკურიტექნოლოგიებისგამოყენებას.საჭიროა
მასობრივისაინფორმაციოსაშუალებებისსერიოზულიმონიტორინგისჩატარებასაარჩევნოკამპანი
ისპერიოდში.მასობრივსაინფორმაციოსაშუალებებსმნიშვნელოვანიროლისშესრულებაშეუძლია
ქალიპოლიტიკურილიდერისსახისპოპულარიზებაში,მისიპოზიტიურიიმიჯისჩამოყალიბებაში,სა
ზოგადოებრივიკლიმატისთანდათანობითფორმირებაშიისე,რომკეთილადგანეწყოსქალიპოლიტი
კურილიდერებისმიმართ.

კვოტირებაზესაუბრისას,უნდააღინიშნოს,რომამთემაზეხშირადმსჯელობენმსოფლიოსბევრ
ქვეყანაში.ასეთიდისკუსიებიახასიათებსაფხაზეთსაც.კვოტებისმოწინააღმდეგეებიმასდისკრიმი
ნაციულდაარადემოკრატიულგზადმიიჩნევენ,რაცსრულიადარასწორია,რადგანაცთანამედროვე
საერთაშორისოსამართალიუშვებს  ე.წ. „პოზიტიურიდისკრიმინაციის“შემოღებას. განსახილველ
კონტექსტშიგათვალისწინებულიუნდაიქნეს,რომესკომპენსირებისსაშუალებაადადროებითიხა
სიათიაქვს.

გენდერისსფეროსზოგიერთიანალიტიკოსიდაექსპერტიმიიჩნევს,რომქალებისთვისადგილობ
რივითვითმმართველობისორგანოებშიმონაწილეობაუფრომისაღებია,ვიდრეცენტრალურიხელი
სუფლებისდონეზე.ცხადია,ესიმითაიხსნება,რომადგილობრივდონეზერეგიონისქალებისცხოვ
რებისეულინტერესებთანდაკავშირებულიკონკრეტულიპრაქტიკულიამოცანებისგანხილვახდება,
თანაცუფროაშკარადჩანსდეპუტატებისმუშაობისშედეგები.ამმხრივმნიშვნელოვანია,სახელმწი
ფოდამუნიციპალურიმოხელეებიგაეცნონიმქვეყნებისგენდერულიმიდგომებისგამოყენებისმოწი
ნავეგამოცდილებას,რომელთაცამსფეროშიწარმატებებსმიაღწიეს.

მეტადსასარგებლოასხვადასხვარეგიონულთუსექტორალურპრობლემასთანმიმართებაშიგენ
დერულიანალიზისინსტრუმენტებისგამოყენება.კერძოდ,ქალთამონაწილეობასშეუძლიადღისწეს
რიგშიდასვასმუნიციპალურიერთეულისბიუჯეტურიუზრუნველყოფისსაკითხიდადახმარებაქალ
თამცირემეწარმეობისგანვითარებაში.როგორცექსპერტებიაღნიშნავენ,სახელმწიფოგენდერუ
ლიპოლიტიკისმნიშვნელოვანიინსტრუმენტიაგენდერულიბიუჯეტირება,რომელიცწარმოადგენს
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სხვადასხვაინსტრუმენტის,მექანიზმისდაინსტიტუტისერთობლიობას,რომელთაცსაერთომიზანი
აერთიანებთგენდერულიმიდგომააუცილებელიგახადონმმართველობაში.

ამჟამადასამდექვეყანაშიინერგებაგენდერულიბიუჯეტირებისინიციატივები,რაცმოიცავსსა
მოქალაქოსაზოგადოებას,მთავრობას,საერთაშორისოორგანიზაციებს.ამქვეყნებისგამოცდილება
აჩვენებს,რომგენდერულიბიუჯეტირებახელსუწყობსმოსახლეობისმომსახურებისხარისხისამაღ
ლებას,ბიუჯეტისსახსრებისუფროგონივრულხარჯვასკონკრეტულიმომხმარებლისსაჭიროებების
გათვალისწინებით,ეკონომიკურიგანვითარებისტემპებისზრდასდაარსებულირესურსებისეფექ
ტურგამოყენებას.

სამწუხაროდ,აფხაზეთშიარარსებობსცნება„გენდერულიბიუჯეტი“.ამიტომაცარარისშესაძ
ლებლობა,გათვალისწინებულიქნასმოსახლეობისსხვადასხვაკატეგორიისინტერესებისახელმწიფო
ბიუჯეტისფორმირებისადაშესრულებისპროცესში.არსებითად, გენდერულიბიუჯეტიესარის
სახელმწიფობიუჯეტშიმისისოციალურიშემადგენლისგამოყოფა,ასევერესურსებისათანაბარი
უფლებებისადათანაბარიშესაძლებლობებისპოლიტიკისგანხორციელებისთვისგენდერულიკუთ
ვნილებისნიშნით.

ქალთაწარმომადგენლობისგაზრდაადგილობრივითვითმმართველობისდონეზეხელსშეუწყობ
დაადგილებზესოციალურპროფილაქტიკურისაქმიანობისგანვითარებას,მათშორისოჯახურიძა
ლადობისპრობლემისკუთხით.იმისგამო,რომარარისოჯახურიძალადობისფაქტებზერეაგირების
მექანიზმები,მსხვერპლიმარტორჩებათავისპრობლემებთანდაოჯახიზნეობრივიგანადგურების
კენმიდის,რაცსერიოზულპრობლემასწარმოადგენსმთელისაზოგადოებისთვის.

ზოგადად, გენდერული პოლიტიკა არის ეფექტური ინსტრუმენტი მოქალაქეთა სოციალურ
ეკონომიკურიდაცულობისამაღლებისადაქალთაშესაძლებლობებისგაფართოებისათვის.როგორც
ცნობილია,გენდერულითანასწორობამმართველობისდემოკრატიულიპრინციპებისმნიშვნელოვანი
ნაწილია.



დას კვნა

დემოკრატიულსაზოგადოებაშიადგილობრივითვითმმართველობაგანსაკუთრებითმნიშვნელო
ვანროლსასრულებს.მოქალაქეებსშესაძლებლობასაძლევს,აქტიურიმონაწილეობამიიღონთავიან
თითემისცხოვრებაში.გადაჭარბებულიარიქნება,თუვიტყვით,რომადგილობრივითვითმმართვე
ლობის ეფექტურიფუნქციონირებაგადამწყვეტროლსთამაშობს მოქალაქეთაცხოვრების მაღალი
ხარისხისუზრუნველყოფაში,მათშორისადამიანთა,ქალთაუფლებებისდაცვაში.თითოეულიადამი
ანისყოველდღიურცხოვრებაშიასერიგადსაჭირომომსახურებებიგანათლება,ჯანდაცვა,საცხოვ
რებლითუზრუნველყოფა,წყალმომარაგება,წყალარინება,საზოგადოებრივიწესრიგისდაცვადაა.შ.
შეიძლება წარმოდგენილი იყოს, უპირველესად, ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების მიერ.
სახელმწიფოსვალდებულებაადამიანისუფლებათასფეროსსაერთაშორისონორმებისგამოყენების
მხრივადგილობრივთვითმმართველობაზეცვრცელდება.

ჩატარებულიკვლევაშემდეგიდასკვნებისგაკეთებისშესაძლებლობასიძლევა:
აფხაზეთისრესპუბლიკისადგილობრივითვითმმართველობისსფეროშიარაერთიპრობლემადა

ხარვეზია.ცალკეული ადამიანისთუ ადამიანთაჯგუფებისუფლებებისდაცვის მიმართუფროყუ
რადღებიანდამოკიდებულებას შეუძლიარეალურადგააუმჯობესოს ადამიანთაცხოვრების ხარის
ხი.ადამიანისუფლებებისადაქალისუფლებებისადმიუპირობოპატივისცემისგამოხატვახელსშე
უწყობსადგილობრივითვითმმართველობისხარისხისამაღლებას,გაზრდისცხოვრებისეულიპირო
ბებითადამიანებისდაკმაყოფილებისდონესდაგანაწყობსმათუფროაქტიურიმონაწილეობისაკენ
თავიანთითემებისადამთლიანადქვეყნისცხოვრებაში.

მოსახლეობისმხრიდანტერიტორიულიერთეულისადმინისტრაციისუფროსისპირდაპირიარ
ჩევნებისსისტემაზეგადასვლახელსშეუწყობსადგილობრივითვითმმართველობისმუშაობისეფექ
ტურობასდამეტდამოუკიდებლობასშესძენს. მიზანშეწონილია, კანონშიგაიწეროსუფრომკაფიო
მოთხოვნებიადმინისტრაციისუფროსისკანდიდატურისმიმართდაუფროგარკვევითგანისაზღვროს
მისისამართლებრივისტატუსი.

ადამიანისუფლებებისდაქალთაუფლებებისდაცვისმიმართულებითსიტუაციისგაუმჯობესება
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შესაძლებელიაამსფეროშისიტუაციისრეგულარულიმონიტორინგით.ესგამოავლენდაშეცდომებს
სახელმწიფოსმიერგატარებულპოლიტიკასადამმართველობისსისტემაში,შექმნიდაპირობებსარ
სებულიხარვეზებისაღმოსაფხვრელად.სამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებს,ქვეყნისხელ
მძღვანელობასდასხვადაინტერესებულპირებსშეუძლიათგამოიყენონმონიტორინგისმონაცემები,
რათა,საჭიროებისშემთხვევაში,მოითხოვონარსებულიხარვეზებისგამოსწორება.

ამეტაპზეხელისუფლებისადგილობრივიორგანოებიიშვიათადიღებენთავიანთთავზეპასუ
ხისმგებლობასადამიანისუფლებებისადაქალთაუფლებებისსფეროშისაერთაშორისოსტანდარტე
ბისდაცვისმხრივ.ამასთან,აღსანიშნავია,რომაფხაზეთისძირითადიკანონისმეორეთავი,დასა
თაურებულიროგორც„ადამიანისადამოქალაქისუფლებებიდათავისუფლებები“,შეიცავსდებუ
ლებასიმისშესახებ,რომ„აფხაზეთისრესპუბლიკააღიარებსდაგარანტიასაძლევსუფლებებისადა
თავისუფლებებისმხრივ,რომლებიცჩაწერილიაადამიანისუფლებებისსაყოველთაოდეკლარაციაში,
ეკონომიკური,სოციალურიდაკულტურულიუფლებების,სამოქალაქოდაპოლიტიკურიუფლებების
შესახებსაერთაშორისოპაკეტებში,სხვასაყოველთაოდაღიარებულსაერთაშორისოსამართლებრივ
აქტებში“(აფხაზეთისკონსტიტუცია,მუხლი11).ამგვარადშეიძლებაითქვასპრაქტიკისსფეროშისა
მართლისგამოყენებისპრობლემაზეც.

ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებსსაგრძნობლადშეუძლიათაამაღლონთავიანთი
ავტორიტეტი,ეფექტურობისადალეგიტიმურობისხარისხი,თუკიფართოდჩართავენმოქალაქეებს
მათპრიორიტეტულინტერესებთანდაკავშირებულიგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესში.ადამია
ნისუფლებებისადაქალთაუფლებებისდაცვისუზრუნველყოფაშეუძლებელიასახელმწიფოს,სამო
ქალაქოსაზოგადოებისდასხვადაინტერესებულმხარეებსშორისთანამშრომლობისგარეშე.

უნდაშეიქმნასხელსაყრელიპირობებიმომსახურებისმინიმალურიდონისუზრუნველსაყოფად,
სოციალურისამართლიანობისრეალიზებისდადისკრიმინაციისაღმოფხვრისათვის,აგრეთვეიმუფ
ლებებისსასამართლოდაცვისშესაძლებლობებისწარდგენისთვის,რომელთაგანხილვაცშესაძლებე
ლიასასამართლოში.განსაკუთრებულიმნიშვნელობაუნდამიექცესმოსახლეობისყველაზედაუცვე
ლიჯგუფებისქალები,ბავშვები,მარტოხელაპენსიონერები,შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონე
ადამიანებიდასხვ.უფლებებისდაცვას.ხშირადსწორედესადამიანებიხდებიანდაუცველები,მათი
უფლებებიკიიგნორირებული.

სამართალდამცველებს,არასამთავრობოორგანიზაციებს,მასობრივიინფორმაციისსაშუალე
ბებსდასამოქალაქოსაზოგადოებისსხვაორგანიზაციებსმნიშვნელოვანიროლისშესრულებაშეუძ
ლიათხელისუფლებისადგილობრივიორგანოებისმუშაობისმონიტორინგში,მათთანურთიერთობის
დამყარებაშიდა,პირველრიგში,იმკუთხით,რაცეხებამოქალაქეთაეკონომიკურიდასოციალური
უფლებებისდაცვას.ამასგარდა,სამოქალაქოსაზოგადოებისლიდერებსშეუძლიათპირდაპირიმუ
შაონადგილობრივადმინისტრაციასთანადამიანისუფლებებისადაქალთაუფლებებისსფეროშიკვა
ლიფიკაციისამაღლებისადაგაცნობიერებისათვის.სამართალდაცვისმეთოდებსადახერხებსშეუძ
ლიაშესთავაზონხელისუფლებისადგილობრივორგანოებსეფექტურიინსტრუმენტებისახელმწიფო
მომსახურებისდასაკუთარიმიღწევებისშეფასებისათვის.ესშესაძლებლობასმისცემსადგილობრი
ვი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, გააუმჯობესონ ურთიერთობა მოსახლეობასთანდა მაღალი
სტანდარტებისშესაბამისადშეასრულონთავიანთივალდებულებები.

გენდერულინიშნითდისკრიმინაციისთემასრომდავუბრუნდეთ,უნდააღინიშნოს,რომაფხაზე
თისქალებიდისკრიმინაციასგანიცდიანარამარტოთავისქვეყანაში,არამედსაერთაშორისოინსტი
ტუტებისმხრიდან,რომლებმაცუნდაიზრუნონქალებისუფლებებისდაცვაზე,ხელიშეუწყონქალთა
განვითარებას,მათგანათლებას,სამოქალაქოდასოციალურიაქტივობისგაზრდას.თუსამხრეთკავ
კასიის  აღიარებულსახელმწიფოებშიგაეროსსხვადასხვა სტრუქტურულიქვედანაყოფისდა ქალ
თაფონდებისეგიდით  ხორციელდება პროექტებისმთელირიგი, აფხაზეთისტერიტორიათითქოს
ამოვარდნილიამათიაქტიურობისსფეროდან,რაცნეგატიურადმოქმედებსარამარტოაფხაზეთის
ქალთამდგომარეობაზე,არამედდემოკრატიზაციისპროცესსადაკონფლიქტისტრანსფორმაციაზე
(დარეგულირებაზე).

გენდერულიუთანასწორობისწინააღმდეგბრძოლაგულისხმობსქალთააქტიურმონაწილეობას
პოლიტიკურპროცესში.ამმიზნებისმისაღწევადქალთაორგანიზაციებიდამოძრაობებიუნდაიღებ
დნენზომებსსაზოგადოებაშითავიანთიგავლენისგასაძლიერებლადინსტიტუტებისშექმნითგენ
დერულიდისბალანსისდაძლევისთვისპოლიტიკასადაგადაწყვეტილებისმიღებისსფეროში,ქალების
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მარგინალიზაციის პროცესის საწინააღმდეგოდ. ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდისაკენ
მიმართულისაზოგადოებრივიორგანიზაციების საქმიანობა შეიძლება პოლიტიკურინსტიტუტებზე
ზემოქმედებისეფექტურმექანიზმადიქცეს.

უნდააღინიშნოს,რომქალებისლატენტურიდისკრიმინაციაჯერკიდევარსებობსბევრქვეყანა
ში,რომელთაკონსტიტუციებშიცდეკლარირებულიასქესთათანასწორობა.ამმხრივარცაფხაზეთია
გამონაკლისი,რადგანაცაქაცარისფარულიბარიერებიდადისკრიმინაციები,რომლებიცხელსუშლის
ქალებს,იყვნენარჩეულებიხელისუფლებისწარმომადგენლობითორგანოშიდამიიღონპოლიტიკური
წარმომადგენლობისსამართლიანიწილი.ასეთიდასკვნებისგაკეთებისსაშუალებასიძლევააფხაზეთში
ბოლოათწლეულებშიჩატარებულიადგილობრივიდასაპარლამენტოარჩევნებისშედეგებისანალიზი.
პოლიტიკისაკენმიმავალგზაზებარიერთაშორისააადმინისტრაციულირესურსი,პატრიარქალური
ტრადიციებიდასტერეოტიპები,ფინანსურირესურსებისუქონლობა.ცხადია,ამწინააღმდეგობების
დაძლევამხოლოდკვოტირებითააშესაძლებელი.ამასთან,ხაზიუნდაგაესვასიმას,რომქალთაკვოტე
ბიარანაირადარავიწროებსმამაკაცებს,არამედხდებაკომპენსირებაარსებულიბარიერებისგამო.
თანაც,როგორცწესი,კვოტებისშემოღებადროებითიმოვლენააროგორცკიფარულიბარიერებიდა
დისკრიმინაციალიკვიდირებულიიქნება,კვოტებიგაუქმდება.

გენდერულიკვოტებიპარლამენტში,მთავრობასადაადგილობრივითვითმმართველობისორგანო
ებშიწარმოადგენსპოზიტიურიდისკრიმინაციისმექანიზმს,რაცხელსუწყობსორივესქესისწარმო
მადგენლებსშორისბალანსისდამყარებას.მსოფლიოსბევრქვეყანაშიგამოიყენებაგენდერულიკვო
ტებისხვადასხვადონისარჩევნებზე.

არსებობსკვოტებისსამისახე,იმისმიხედვით,თურომელდონეზემიიღება:კონსტიტუციაშიაგაწე
რილი,არჩევნებისშესახებკანონშითუპოლიტიკურიპარტიისწესდებაში.

ზემოთქმულიდანგამომდინარე,შეიძლებაჩამოყალიბდესშემდეგირეკომენდაციებიიმსაქმიანობის
ოპტიმიზაციისთვის,რომელიცუზრუნველყოფს ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას მუნიციპალური
ერთეულებისდონეზედაგენდერულიბალანსისდაცვასმუნიციპალურიმმართველობისორგანოებში:

1. საკანონმდებლორესურსებისგამოყენება. მიღებანორმატიულსამართლებრივი აქტისა„მუ
ნიციპალურრაიონებსადასაქალაქოოლქებშიარჩევნებისშესახებ“,რომელიცშეიცავსდებულებას
საარჩევნოსიებშიქალებისარანაკლებ30%სავალდებულოშეყვანისთაობაზე.

2.მუშაობახელისუფლებისადგილობრივორგანოებთანმათიგენდერულიგანათლებისდაგენდე
რულისტერეოტიპებისთანდათანობითიაღმოფხვრისმიზნით.

3. მუშაობა მმართველი ქალების საკადრორესურსების ფორმირებისთვის, მათი პროფესიული
დონისდათვითშეფასებისამაღლება,პიროვნულიზრდისკუთხითტრენინგებისჩატარებადაქალთა
ლიდერობისსკოლებისორგანიზება.

4.ფარულიბარიერებისდალატენტურიდისკრიმინაციისდაძლევა,რაცხელსუშლისქალებს,არ
ჩეულიქნანწარმომადგენლობითიხელისუფლებისორგანოებშიდამიიღონპოლიტიკურიწარმომად
გენლობისსამართლიანიწილი.

5.ქალიკანდიდატებისთვისსაკონსულტაციოდახმარებისგაწევაარჩევნებზე,დახმარებაიმიჯის
ფორმირებაში,პროგრამისშედგენაში,საარჩევნოკამპანიებისორგანიზებაში.

6.ახალგაზრდაქალებისსაკადროპოტენციალისჩამოყალიბება.
7.პოლიტიკურადაქტიური,დამოუკიდებელიქალთაორგანიზაციებისშექმნახელისუფლებაშიქა

ლებისწინსვლისმიზნით.
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ალლა გამახარია

ექსპერტი, საქართველო

სა ქარ თვე ლოს მი ერ გან ვლი ლი გზა 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბა ში გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბი სა და გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გის 
და სა ნერ გად ნა ყო ფი ე რი ნი ა და გის შექ მნი სა კენ

შე სა ვა ლი

ქალთადამამაკაცთათანასწორობაერთ–ერთიაადამიანისძირითადუფლებათაგანდაიგიუმნიშ
ვნელოვანესფასეულობასწარმოადგენსსაქართველოსდემოკრატიისადაევროკავშირშიმისიგაწევ
რიანებისათვის.ქალთადამამაკაცთათანასწორობისმისაღწევადარკმარამხოლოდმისიოფიცია
ლურიდეკლარირებადასაკანონმდებლოდონეზეაღიარება,არამედსაჭიროაცხოვრებისპოლიტი
კურ,ეკონომიკურ,სოციალურდაკულტურულსფეროებშიმისიდანერგვა.მიუხედავადგენდერული
თანასწორობისმისაღწევადგაწეულიძალისხმევისადამისიფორმალურიაღიარებისგზაზემიღწეუ
ლიპროგრესისა,ყოველდღიურცხოვრებაშიქალთადამამაკაცთათანასწორობაკვლავსერიოზულ
გამოწვევადრჩება,რადგანრეალურად,ქალებიდამამაკაცებივერსარგებლობენთანაბარისოცი
ალური, პოლიტიკური, ეკონომიკურიდა კულტურულიუფლებებით. გაეროს განვითარების პროგ
რამის,ადამიანისგანვითარების2016წლისანგარიშშისაქართველომგენდერულიუთანასწორობის
ინდექსით70ეადგილიდაიკავა188ქვეყანასშორის.1

მიუხედავადიმისა,რომსაქართველოსელექტორატის52%ქალია,ქალთამონაწილეობაპოლიტი
კურიგადაწყვეტილებებისმიღებისადაპოლიტიკისშემუშავებისპროცესშიმამაკაცებთანშედარე
ბითგაცილებითდაბალიადამისიზრდისტენდენციაცმეტადნელია.გენდერულიუთანასწორობის
გლობალური ინდექსის მიხედვით, საქართველოქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის მაჩვენებლით
144ქვეყანასშორის114ეადგილზეა.2საპარლამენტთაშორისოკავშირის2017წლისმონაცემებით,
საქართველომ193ქვეყანასშორის123–ეადგილიდაიკავა.32016წ.ბოლოსაპარლამენტოარჩევნებში
ქალპარლამენტართაწილიმხოლოდ15%–მდეგაიზარდა2012წ.პარლამენტთანშედარებით,როცა
იგი11%იყო.2014წლისმონაცემებით,ქალთამონაწილეობასაქართველოსპარლამენტშითითქმის
ორჯერდაბალიამსოფლიომასშტაბითსაშუალომონაცემთანშედარებით.4

უმნიშვნელოდგაიზარდაადგილობრივთვითმმართველობაშიქალთაწარმომადგენლობა:11,6%–
დან2014წელს13პროცენტამდე2017წელს.5

ქალებითავიანთითემებისგანუყოფელნაწილსშეადგენენ,მაგრამადგილობრივითვითმმართვე
ლობისდონეზე პოლიტიკურიგადაწყვეტილებების მიღებისას ქალთადა მამაკაცთა მონაწილეობის

1ადამიანისგანვითარებისანგარიში,2016,გაეროსგანვითარებისპროგრამა,იხ.ბმულიhttp://hdr.undp.org/
en/indicators/68606
2 გლობალური გენდერული უთანასწორობის ანგარიში 2017, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, იხ. ბმული
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
3პარლამენტთაშორისიკავშირი,ქალებიეროვნულპარლამენტებში,მდგომარეობა2017წ.1დეკემბრისათვის,
იხ.ბმულიhttp://archive.ipu.org/wmne/classif.htm
4ქალებიეროვნულპარლამენტში,2017,იხ.ბმულიhttp://archive.ipu.org/wmne/world.htm
5პარლამენტთაშორისიკავშირი,იხ.ბმულიhttp://www.ipu.org/wmne/classif.htm
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მხრივუზარმაზარიდისბალანსია. დღესდღეობით ქართულსაზოგადოებაში ქალთაროლი არ შეე
საბამებაარცმათრიცხობრივრაოდენობასდაარციმლიდერულპოტენციალს,რაცმათგააჩნიათ
ქვეყნისსოციალურ–პოლიტიკურცხოვრებაში.

მიუხედავადიმისა,რომქალებიმეტადაქტიურებიდაპროდუქტიულებიარიანპარტიისწევრების
დაელექტორატისმობილიზებისას,მამაკაცკანდიდატთათვისთანხებისმოძიებისასდამხარდაჭერის
კამპანიისწარმართვისას,ისინიიშვიათადაღწევენწამყვანთანამდებობებსთავიანთპოლიტიკურპარ
ტიებშიდაიშვიათადიყრიანკენჭს.მასშემდეგ,რაცარჩევნებიჩატარდებადათანამდებობებიგანა
წილდება,ქალებიუკვეაღარჩანან.არჩევნებისასარხდებაქალიკანდიდატებისწამოყენებადაქალების
ჩასმაპარტიულისიებისმოწინავეპოზიციებზე.2017წ.ოქტომბერშიგამართულიბოლოთვითმმარ
თველობისარჩევნებისშედეგად,არცერთიქალიარიქნაარჩეულიმერისთანამდებობაზეარსებულ
ხუთთვითმმართველქალაქში1.მხოლოდერთიქალიმერიაარჩეული59თვითმმართველთემსშორის.
მოვლენათაამგვარიგანვითარებამიუთითებსგენდერულითანასწორობისარასაკმარისპროგრესზე
ხელისუფლებისსტრუქტურებშიდაყველატიპისგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესში.ძალაუფლება
კვლავმყარადარისმამაკაცთახელშიდა,მიუხედავადიმისა,რომშეიმჩნევაგარკვეულიპროგრესი,
კვლავაცბევრირჩებაგასაკეთებელიიმისათვის,რომქალებსმამაკაცებისთანაბარიროლიერგოთ.
ქალთა მონაწილეობას პოლიტიკურ ცხოვრებაში ბევრი შემაფერხებელი გარემოება ახლავს და მათ
მრავალისოციალურიწინააღმდეგობისგადალახვაუხდებათ,რათაპოლიტიკურარენაზეგამოვიდნენ.
ამგვარიუთანასწორობაშედეგიაიმსოციალურიმოწყობისა,რომელიცმთელრიგგენდერულსტერე
ოტიპებსადაოჯახში,საზოგადოებაში,პოლიტიკურპროცესებშიდასაზოგადოებრივცხოვრებაშიდამ
კვიდრებულმიდგომებსეფუძნება.თუმცაესისსფეროებია,სადაცშესაძლებელიააქტიურობაახალი
მიდგომებისდასამკვიდრებლადდასტრუქტურულიცვლილებებისინიცირება.

ადგილობრივიდარეგიონულიხელისუფლებაწარმოადგენსიმდონეს,რომელიცხალხთანყვე
ლაზეახლოადა,ამდენად,მათყველაზემეტადხელეწიფებათგამეფებულიუთანასწორობისწინააღ
მდეგბრძოლადამმართველობისიმმოდელებისდამკვიდრება,რომელთამიზანიჭეშმარიტადთა
ნასწორუფლებიანი საზოგადოების შექმნაა. გარდა ამისა, ადგილობრივითვითმმართველობა იმყო
ფებამოსახლეობისთვისსახელმწიფოსერვისებისმიწოდებისწინახაზზე,რაცმოიცავსგანათლების,
ჯანმრთელობისდაცვის,სატრანსპორტომომსახურების,წყალმომარაგებისადასანიტარულიმომ
სახურების,ელექტროენერგიისადაუსაფრთხოებისუზრუნველყოფას.ესისსფეროებია,რომლებიც
თანაბრადაა მნიშვნელოვანიროგორცქალების, ისე მამაკაცებისთვისდა, ამდენად, მოითხოვს მათ
თანაბარ ჩართულობასდა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში ქალთა მონაწილეობას, აგ
რეთვეადგილობრივისტრატეგიებიდანდაპროგრამებიდანპრიორიტეტებისგამოკვეთასგენდერუ
ლიპერსპექტივისკუთხითდამოსახლეობისგენდერულისაჭიროებებისმიხედვით.

გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებას საქართველოში რამდენიმე საერთაშორისო, დონორი
დაარასამთავრობოორგანიზაციაუჭერსმხარს. მათშორისუმნიშვნელოვანესიაგაეროსსააგენტოე
ბი,რომლებიცჩართულნიარიანგაეროსერთობლივპროგრამაში„გენდერულითანასწორობისგანვი
თარებასაქართველოში“.ამპროგრამასახორციელებსგაეროსსამისააგენტო–გაეროსგანვითარების
სააგენტო(UNDP),გაეროსქალთაორგანიზაცია(UNWomen)დაგაეროსმოსახლეობისფონდი(UNFPA),
შვედეთისსაერთაშორისოგანვითარებისთანამშრომლობისსააგენტოს(SIDA)ფინანსურიმხარდაჭერით.

ფაქტია,რომ ბოლო წლებში საქართველოსდიდი წინსვლა ჰქონდა გენდერულითანასწორობის
მიზნებისმისაღწევადსაკანონმდებლოსაფუძვლებისშექმნისადაადგილობრივპოლიტიკაშიგენდე
რულიმეინსტრიმინგის2დანერგვისკუთხით.დღესდღეობით,გენდერულითანასწორობისსაფუძველს
ქმნისსაკონსტიტუციოდასამართლებრივიჩარჩო,გენდერულითანასწორობისინსტიტუციურიმე
ქანიზმებიდაგენდერულიპოლიტიკისღონისძიებათაეროვნულისამოქმედოგეგმა.თუმცა,გენდე
რული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად საკანონმდებლო და სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე
მიღწეულიპროგრესიხშირადგაუფერულებულიამათიარასრულყოფილადგანხორციელებისგამო,

1თვითმმართველიაქალაქებია:თბილისი,რუსთავი(ქვემოქართლი),ქუთაისი(იმერეთი),ფოთი(სამეგრელო)
დაბათუმი(აჭარა).
2  გენდერული მეინსტრიმინგი  ქალთა და მამაკაცთა პრიორიტეტებისა და საჭიროებების სისტემური
ინტეგრაციაპოლიტიკისფორმირების,განხორციელების,მონიტორინგისადაშეფასებისპროცესში,გენდერული
თანასწორობისხელშეწყობისმიზნით.იხილეთ
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=6953
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გენდერთანდაკავშირებულისტრატეგიებისპრაქტიკაშიდანერგვამხოლოდდეკლარირებისდონე
ზერჩებადამასმრავალიფაქტორიაფერხებს.შემაფერხებელფაქტორთაგანგანსაკუთრებითუნდა
გამოვყოთპრაქტიკულიგანხორციელებისნაკლებობადაპასუხისმგებლობათამკვეთრიგამიჯვნის
არქონა;დროშიგაწერილიამოცანების,საწყისიმდგომარეობისშეფასებისდაშემდგომიმონიტორინ
გისმექანიზმებისნაკლებობა,აღებულივალდებულებებისშესრულებისასსაერთაშორისოფინანსურ
მხარდაჭერაზე (დონორებზე)ზედმეტადდამოკიდებულება დაუამრავ სფეროში სქესის მიხედვით
ჩაშლილიმონაცემებისარარსებობა1.

აქედანგამომდინარე,უპირველესყოვლისა,საჭიროა,ადგილობრივითვითმმართველობაღრმად
ჩასწვდესთანასწორობისარსს,როგორცკარგიმმართველობისდამახასიათებელატრიბუტს,აიღოს
ვალდებულება,განახორციელოსეროვნულიგენდერულიპოლიტიკადაგანავითაროსაქტიურიქმე
დებებისათვისსაჭიროუნარებიდაშესაძლებლობები.

კვლე ვის მე თო დო ლო გია 

ნაშრომიმიზნადისახავს,გააანალიზოსსაქართველოშიადგილობრივითვითმმართველობისდო
ნეზეგენდერულიმეინსტრიმინგისკუთხითარსებულიინსტიტუციურიმექანიზმები,განიხილოსსა
კანონმდებლოდასტრატეგიულიჩარჩოსსუსტიდაძლიერიმხარეები,ჩამოაყალიბოსისსაგარეოდა
საშინაოპირობებიდაფაქტორები,რომლებიცეხმარებიანანაბრკოლებენგენდერულითანასწორო
ბისმისაღწევადხელშემწყობიგარემოსშექმნასდაგენდერულიმეინსტრიმინგისდანერგვას ადგი
ლობრივდონეზეპოლიტიკისგანსაზღვრისპროცესში.დაბოლოს,ნაშრომიიძლევარეკომენდაციებს
გენდერულადორიენტირებულიადგილობრივიმმართველობისგასაძლიერებლადმომავალში.

ნაშრომიეფუძნებასამაგიდოკვლევას,რაცგულისხმობსგენდერულითანასწორობისშესახებკანონ
მდებლობის,სტრატეგიის,ეროვნულისამოქმედოგეგმისდაეროვნულდონეზეშექმნილისხვასტრატე
გიულიდოკუმენტებისმიმოხილვასდაანალიზს,აგრეთვესხვადასხვასაერთაშორისოორგანიზაციისან
გარიშებსსაქართველოშიგენდერულითანასწორობისკუთხითმიმდინარერეფორმისშესახებ.

მოცემულინაშრომიშედგებაოთხითავისაგან.პირველთავშიგანმარტებულია,რატომაქვსდი
დიმნიშვნელობაადგილობრივთვითმმართველობასგენდერულითანასწორობისდამკვიდრებაშიდა
რამდენადმნიშვნელოვანიაგენდერულითანასწორობამათთვის.მეორეთავშინაჩვენებიასაქართვე
ლოში გენდერულითანასწორობის კუთხით არსებული პოლიტიკისდა საკანონმდებლოჩარჩოს მი
მოხილვა.მესამეთავშიმოცემულიაადგილობრივითვითმმართველობისდონეზეგენდერულიმეინ
სტრიმინგისმექანიზმისსაპილოტეპროექტისმაგალითი.მასშიკონკრეტულადაღწერილია,თურო
გორჩამოყალიბდადაგანხორციელდაესინიციატივებიდახაზგასმულიამათიზეგავლენაროგორც
ქალებსადამამაკაცებზე,ასევეადგილობრივითვითმმართველობისგენდერულითანასწორობისკუ
თხითრეფორმირებაზე.მეოთხეთავშიშეჯამებულიაარსებულივითარებაზოგადიდასკვნებისსახით
დაგვთავაზობსგრძელვადიანპერსპექტივებსდარეკომენდაციებსმომავალშიგენდერულადორიენ
ტირებულიადგილობრივითვითმმართველობისგასაუმჯობესებლად.

თა ვი 1. რა ტო მაა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა და გენ დე რულ 
სა კი თხებ ზე რე ა გი რე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლობ რი ვი
თვით მმარ თვე ლო ბი სათ ვის

გენდერულითანასწორობისმიღწევაუმნიშვნელოვანესამოცანასწარმოადგენსნებისმიერითა
ნამედროვესაზოგადოებისათვის.იგიგულისხმობსთანასწორხედვებს,თანაბარმონაწილეობასდა
შესაძლებლობებსსაზოგადოებრივიდაპირადიცხოვრებისყველასფეროშიროგორცქალებისათვის,
ასევემამაკაცებისათვისდამიზნადისახავსქალებისადამამაკაცებისსრულჩართულობასსაზოგა
დოებრივცხოვრებაში.

ადგილობრივითვითმმართველობამოქალაქეებთანყველაზეახლოსმყოფისახელისუფლებოდო

1CEDAWდასკვნითიშენიშვნებიმეოთხედამეხუთეპერიოდულანგარიშზე,CEDAW/C/GEO/CO/45,2014წ.
ივლისი.
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ნეადა,შესაბამისად,ამდონეზემიღებულგადაწყვეტილებებსუშუალოზეგავლენააქვსმოქალაქეთა
ყოველდღიურცხოვრებაზე.ამასთან,მნიშვნელოვანიაგავაცნობიეროთ,რომადგილებზეშემუშავე
ბულიდაგანხორციელებულინებისმიერისტრატეგიათუპროგრამაგანსხვავებულადზემოქმედებს
ქალებზე და მამაკაცებზე, ვინაიდან ქალები და მამაკაცები სხვადასხვაგვარად ურთიერთქმედებენ
გარემოსთანდამისგანაცსხვადასხვაგვარზეგავლენასგანიცდიან.გოგონებიდაქალებიკონკრეტუ
ლიპრობლემებისწინაშედგებიანსაჯაროსერვისებისმიღებისას,რასაცუშუალოშედეგებიმოსდევს
სოფლებისადაქალაქებისგანვითარებისდაგეგმვისდამმართველობისთვალსაზრისით.ყველამუ
ნიციპალურიფუნქცია,რომელიცზეგავლენასახდენსმოსახლეობაზე,უნდაგანიხილებოდესიმკუ
თხით,თურამდენადპასუხობსიგიქალებისადამამაკაცებისსაჭიროებებსადაპრიორიტეტებს.

ადგილობრივთვითმმართველობას,თავისიპოზიციიდანგამომდინარე,უკეთესადხელეწიფებაქა
ლებისა და გოგონების პრობლემებთან გამკლავება, უთანასწორობასთან ბრძოლა, ჩართულობითი,
თანასწორიდასამართლიანიმმართველობისდამკვიდრებადაქალთადამამაკაცთაგანვითარების
ხელშემწყობისოციალურიდაფიზიკურიგარემოსშექმნა.

გენდერულიმეინსტრიმინგიწარმოადგენსქალთადამამაკაცთათანასწორუფლებიანობისმიღწე
ვისოფიციალურადაღიარებულინსტრუმენტს,რომლისმოთხოვნითაცყველასტრატეგია,პროგრამა
დაპროცესიუნდაითვალისწინებდეს,რომმათიშესაძლოზეგავლენაქალებსადამამაკაცებზე,ბიჭებსა
დაგოგონებზესხვადასხვაგვარიშეიძლებაიყოს.ესგანპირობებულიამოსაზრებებითქალისადამამა
კაცისგანსხვავებულიროლისადაპასუხისმგებლობისშესახებ,რისშედეგადაცქალებსადამამაკაცებს
განსხვავებული,ხშირადარათანაბარიწვდომადაზეგავლენააქვთგადაწყვეტილებებისმიღებისპრო
ცესზე,რესურსებზე,ინფორმაციაზე,მომსახურებებზედაპროგრამებზეოჯახსადასაზოგადოებაში.

იმისათვის, რომ მოვახდინოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის გენდერულ მეინსტრიმინგზე
ორიენტირებადამოვამზადოთმტკიცესაფუძველიგენდერულითანასწორობისაკენმიმართულიძა
ლისხმევისათვის,საჭიროაგარკვეულიპირობებისშექმნა.უპირველესყოვლისა,საჭიროაადგილობ
რივითვითმმართველობისხელმძღვანელობისსენსიტიზაციაგენდერულითემატიკისმიმართდამისი
შესაძლებლობებისგაძლიერება.ადგილობრივითვითმმართველობისყველადონისმოხელეებიუნდა
ერკვეოდნენ,თურასგულისხმობსგენდერულითანასწორობადარამდენადსასარგებლოიქნებამისი
მიღწევაადგილობრივისაზოგადოებისათვისპოლიტიკური,სოციალურიდაეკონომიკურითვალსაზ
რისით.ადგილობრივიხელისუფლებისგენდერულიკუთხითკომპეტენციისამაღლებისდაპოტენცი
ალისზრდისგარეშე,შესაძლებელიაადგილობრივიპოლიტიკისშემუშავებისასმოხდესგენდერული
თემატიკისუგულებელყოფადამისიუკანაპლანზეგადაწევა.გარდაამისა,პოლიტიკურინებაუნდა
აისახოსკონკრეტულქმედებებში.კონკრეტულიქმედებებისგარეშედეკლარირებამხოლოდცარიე
ლირიტორიკისდონეზედარჩება,რომელიცშეიძლებააღქმულიქნესმხოლოდროგორცსაერთაშო
რისოდონორებისგულისმოგებისმცდელობა.მნიშვნელოვანია,მოხდესგენდერულითანასწორობის
გადაქცევაპოლიტიკურიდღისწესრიგისპრიორიტეტულმიმართულებადდასაამისოდადამიანური
დაფინანსურირესურსების მობილიზება, გენდერული მეინსტრიმინგისუზრუნველსაყოფად ადგი
ლობრივითვითმმართველობისმიერშემუშავებულპროგრამებშიდასტრატეგიებში.ამისმისაღწე
ვადსაჭიროაშეიქმნასტექნიკურისისტემა,რომლისმეშვეობითაცშეგროვდებადაგაანალიზდება
სქესისმიხედვითჩაშლილიმონაცემები,რაცსაკვანძომნიშვნელობისააისეთისტრატეგიებისადასა
ჯაროსერვისებისშესამუშავებლად,რომლებიცყველაზემეტადპასუხობსქალებისადამამაკაცე
ბის,გოგონებისადავაჟებისსაჭიროებებს.მომსახურებისმიწოდებისსერვისებისსტანდარტებსადა
მეთოდებშიქალებისადაგოგონებისსაჭიროებების,პრიორიტეტებისდამდგომარეობისრეალურად
გათვალისწინებაგამოიწვევსსაჯაროსერვისებისუკეთდაგეგმვას,რაცმომსახურებისმიწოდებას
დაადგილობრივბიუჯეტსგენდერულადორიენტირებულსდა,შესაბამისად,უფროეფექტურსგახ
დის.მაგალითად,ადგილობრივიხელისუფლებისსტრუქტურები,რომლებიცშეისწავლიანქალებისა
დაგოგონებისშრომითსაქმიანობას,სავარაუდოდ,აღმოაჩენენ,რომქალებსუწევთაუნაზღაურებე
ლიშრომაოჯახშიმოვლისადამზრუნველობის,ოჯახურიდასამეურნეოსაქმიანობისმხრივ,რითაც
თავისთავზეიღებენთავიანთიოჯახებისადათემებისათვის„მომსახურებისმიმწოდებლის“როლს.
თუკი  პრიორიტეტული გახდება ბავშვთა მზრუნველობისა და ჯანმრთელობის დაცვის ძირითადი
სერვისებისმიწოდება(მაგ.სკოლისშემდგომიკლასგარეშეპროგრამებიბავშვებისათვის,დროებითი
მზრუნველობამოხუცებისათვის,ოჯახშიმომსახურებისსერვისები),ამითმნიშვნელოვნადშემცირ
დებაქალებისაუნაზღაურებელისამუშაოდატვირთვა.
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თა ვი 2. გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის სა მარ თლებ რი ვი და 
ინ სტი ტუ ცი უ რი ჩარ ჩო სა ქარ თვე ლო ში

გენდერულითანასწორობისკუთხითარსებულიკანონმდებლობამნიშვნელოვანსაფუძველსწარ
მოადგენსქალთაუფლებებისდაპოლიტიკაშიმათიჩართულობისუზრუნველსაყოფად,რაცშესაბამი
სობაშიაისეთისაერთაშორისოვალდებულებებისადახელშეკრულებებისმოთხოვნებთან,როგორე
ბიცააკონვენციაქალთაწინააღმდეგდისკრიმინაციისყველაფორმისაღმოფხვრისშესახებ(CEDAW),
პეკინისსამოქმედოპლატფორმა და ათასწლეულის განვითარების ამოცანები. გარდა ამისა, 2014
წელსევროკავშირსადასაქართველოსშორისასოცირებისშეთანხმებისფარგლებშისაქართველომ
აიღოვალდებულება,გენდერულსაკითხსმიანიჭოსპრიორიტეტულიმნიშვნელობა.საქართველოევ
როკავშირისასოცირებისდღისწესრიგი20142016წლებისათვისშედგენილიაიმგვარად,რომხელი
შეუწყოსასოცირებისშეთანხმებისშესრულებას,რომლისმიხედვითაცსაქართველომიკისრავალ
დებულება,უზრუნველყოსგენდერულითანასწორობაპოლიტიკურცხოვრებაში.1ასოცირებისდღის
წესრიგში აღნიშნულია,რომსაქართველომუნდაუზრუნველყოს ქალთადა მამაკაცთათანასწორი
წარმომადგენლობაპოლიტიკურდასაზოგადოებრივცხოვრებაში,მათშორისპარლამენტში,მთავ
რობასადაადგილობრივხელისუფლებაში2.

საქართველომ,როგორცადამიანისძირითადიუფლებების,მათშორისქალთაუფლებებისდამ
ცავიძირითადიდოკუმენტებისხელმომწერმა,იკისრავალდებულება,ხელიშეუწყოსგენდერულთა
ნასწორობასქვეყნისკანონმდებლობაში, სტრატეგიებშიდაპროგრამებშიგენდერულიმიდგომების
დანერგვისგზით.

სახელმწიფოსდამოკიდებულებაგენდერულითანასწორობისმიმართაღბეჭდილიასაქართველოს
კონსტიტუციისმე–14მუხლში,რომელშიცვკითხულობთ:„ყველაადამიანიდაბადებითთავისუფალია
დაკანონისწინაშეთანასწორიაგანურჩევლადრასისა,კანისფერისა,ენისა,სქესისა,რელიგიისა,პო
ლიტიკურიდასხვაშეხედულებებისა,ეროვნული,ეთნიკურიდასოციალურიკუთვნილებისა,წარმო
შობისა,ქონებრივიდაწოდებრივიმდგომარეობისა,საცხოვრებელიადგილისა“.

„გენდერულადნეიტრალური“ტერმინოლოგიადასქესობრივინიშნითდისკრიმინაციისდაუშვებ
ლობისზოგადიაღიარებათითქმისყველაძირითადსაკანონმდებლოაქტშიგვხვდება.თუმცა,ესზოგა
დიდებულებებიარარისგამაგრებულითანასწორობისმისაღწევადსაჭიროქმედითისაკანონმდებლო
მექანიზმებითდაკონკრეტულიღონისძიებებით.მაგალითად,საქართველოსსაარჩევნოკოდექსიაღია
რებსქალისადამამაკაცისთანაბარაქტიურდაპასიურპოლიტიკურუფლებებს.თუმცა,კონკრეტული
(დროებითიანმუდმივი)ღონისძიებებისარარსებობას,რაცქმედითსგახდიდაამზოგადდებულებებს,
მივყავართარჩევითორგანოებშიქალებისუკიდურესადდაბალწარმომადგენლობამდე.3

გასულიათწლეულიერთგვარიწყალგამყოფიიყოქალთაგაძლიერებისმხრივ,რაცაღინიშნაგენ
დერული თანასწორობისათვის საკანონმდებლო ჩარჩოსა და ინსტიტუციური მექანიზმების შექმნით.
საქართველომ, როგორც ათასწლეულის განვითარების ამოცანების (MDG) ხელმომწერმა ქვეყანამ,
ვალდებულებააიღო,2015წლისათვისმიეღწიაათასწლეულისგანვითარებისმე–3ამოცანისათვის„გენ
დერულითანასწორობისხელშეწყობადაქალთაგაძლიერება“დაშეიმუშავამისიშესრულებისსტრა
ტეგიულიგეგმა,რომლისძირითადიმიზანიიყოთანასწორობადასაქმებაშიდათანაბარიწვდომაპო
ლიტიკურსაქმიანობასადაგადაწყვეტილების მიღების ყველადონეზე. შედეგადშეიქმნაორი ახალი
სტრუქტურა:2004წ.საქართველოსპარლამენტისგენდერულითანასწორობისსაბჭოდააღმასრულე
ბელიხელისუფლებისშიგნითმოქმედიგენდერულითანასწორობისსაკითხთასამთავრობოკომისია.

საბჭოიყოგენდერულითანასწორობისმხარდასაჭერადშექმნილიპირველიინსტიტუციურიმექა
ნიზმი,რომელიცმიზნადისახავდაარასამთავრობოორგანიზაციებისადასამთავრობოსტრუქტურე
ბისწარმომადგენლებისშეკრებასგენდერულსაკითხებზემსჯელობისადარეკომენდაციებისშემუ
შავებისთვის,რაცშესაძლებელსგახდიდაქალთახმისსათანადოდგათვალისწინებასსაჯაროპოლი
ტიკისშემუშავებისადაეროვნულთუადგილობრივდონეზეგადაწყვეტილებებისმიღებისას.

1 საქართველოევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებადა ასოცირებისდღის წესრიგი 20142016 წწ, ნაწ. 2.1
პოლიტიკურიდიალოგიდარეფორმები,სექცია:თანასწორიმოპყრობა.
2ზემოთმოყვანილიშენიშვნა2,7–ემუხლი
3ანგარიშიმოამზადაქალთაუფლებებისდამცველმაარასამთავრობოორგანიზაციამგაეროსუნივერსალური
პერიოდულიმიმოხილვის(UPR)ფარგლებში,12ივლისი,2010წ.,გვ.2.
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გაეროს სააგენტოების, ქალთა ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების და გენდერუ
ლითანასწორობის საბჭოს ინტენსიურილობირების შედეგად, საქართველოს პარლამენტმა 2010წ.
27მარტსმიიღო„კანონიგენდერულითანასწორობისშესახებ“.კანონიგანსაზღვრავსიმმექანიზ
მებსდაგარანტიებს,რომლებმაცუნდაუზრუნველყონგენდერულითანასწორობაშრომითიდასა
ოჯახოურთიერთობებისას,ჯანმრთელობისდაცვისადაგანათლებისსფეროებში,აგრეთვექალების
თანასწორი მონაწილეობა მაღალიდონის წარმომადგენლობითორგანოებში. „წარმომადგენლობით
ორგანოშიარჩევისუფლებისრეალიზაციისასუზრუნველყოფილიუნდაიქნესორივესქესისპირთა
თანასწორი მონაწილეობის შესაძლებლობა“. კანონით, გენდერულითანასწორობის საბჭოს ენიჭება
მუდმივმოქმედისტატუსიდამანუნდაგანახორციელოსსაკანონმდებლოაქტებისგენდერულიანალი
ზი,შეიმუშავოსრეკომენდაციებიდაპარლამენტსწარუდგინოსყოველწლიურიანგარიში.

გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონის ეფექტური განხორციელების მიზნით შემუშავდა
ეროვნულისამოქმედოგეგმა(პირველიმოიცავდა20112013წლებს,მეორე20142016,ხოლომესამე
20172019განხორციელებისსტადიაშია).ეროვნულისამოქმედოგეგმაითვალისწინებსისეთიკონ
კრეტული ნაბიჯების გადადგმას,რომლებმაცუნდაუზრუნველყოს გენდერულითანასწორობა სა
მოქალაქოცხოვრებისსხვადასხვასფეროში,როგორიცაა,მაგალითად,გენდერულიმეინსტრიმინგი
განათლების,ჯანმრთელობისდაცვისადასოციალურიმომსახურებისსფეროებში,მამაკაცებისადა
ქალებისთანაბარიმონაწილეობისწახალისებაეკონომიკაში,გენდერულისტატისტიკისგაუმჯობე
სება,სახელმწიფობიუჯეტირებისპროცესშიგენდერულსაკითხთაინსტიტუციონალიზაციისმხარ
დაჭერა,გადაწყვეტილებისმღებაშიქალთათანაბარიმონაწილეობისუზრუნველყოფამშვიდობისდა
აღმშენებლობისსაკითხებზედასხვ.

მართალია,კანონიგენდერულითანასწორობისშესახებმეტადსასარგებლომექანიზმსწარმოად
გენსგენდერულსაკითხებზემთავრობისმუშაობისგასაუმჯობესებლადდანაკისრვალდებულებებზე
ანგარიშვალდებულებისუზრუნველსაყოფად,მაგრამმისიპრაქტიკულიგანხორციელებაშორსაასა
სურველისაგან.კანონსადაქალთარეალურცხოვრებასშორისარსებულისხვაობამხოლოდამდო
კუმენტებითდიდადარიცვლება.

ევროკავშირშისახელმწიფოსგაწევრიანებითდაინტერესებამხელიშეუწყოანტიდისკრიმინაციუ
ლიკანონმდებლობისმიღებას,რომელიცმოიცავსგენდერულინიშნითდისკრიმინაციისთემასაცდა,
ამასთან,უფროფართოდგანიხილავსგენდერულსაკითხებს.2014წ.ცხარედისკუსიებისშემდეგმი
ღებულიქნასაქართველოსკანონიდისკრიმინაციისყველაფორმისაღმოფხვრისშესახებ(ანტიდის
კრიმინაციული კანონი). კანონიცალსახადკრძალავსდისკრიმინაციის ყველაფორმასგენდერული
იდენტობის,სექსუალურიორიენტაციის,რასობრივი,კანისფერის,ენობრივი,ეროვნული,ეთნიკუ
რიანსოციალურიკუთვნილების,სქესის,ორსულობისათუდედობის,ოჯახურიანჯანმრთელობის
მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, ასაკის, ეროვნების, წარმოშობის, დაბადების ან სა
ცხოვრებელიადგილის,ადგილნაცვალობის,მატერიალურიანსოციალურიმდგომარეობის,რელიგი
ისანრწმენის,პოლიტიკურიანსხვანიშნისსაფუძველზე(1ლიდამე2მუხლი).კანონისმე–3მუხლი
განსაზღვრავსმისიმოქმედებისსფეროსდაადგენს,რომკანონისმოთხოვნებივრცელდებასაჯარო
დაწესებულებების,ორგანიზაციების,ფიზიკურიდაიურიდიულიპირებისქმედებებზეყველასფერო
ში,მაგრამმხოლოდიმშემთხვევაში,თუესქმედებებიარრეგულირდებასხვასამართლებრივიაქ
ტით,რომელიცშეესაბამებადისკრიმინაციისშესახებმოთხოვნებსადააკრძალვებს.მართალია,ეს
კანონიწინგადადგმულინაბიჯიაქალთანებისმიერისახისდისკრიმინაციისაგანდასაცავადდამანშე
იძლებაუზრუნველყოსგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესებშიქალთაეფექტურიჩართვა,მაგრამ
იმსანქციებისადაკონკრეტულიდამცავიმექანიზმებისარარსებობა,რომლებიცსქესობრივინიშნით
დისკრიმინაციისაგანდაზარალებულთსაშუალებასმისცემდა,სათანადოიურიდიულსაფუძველზემი
ემართათშესაბამისიორგანოებისათვის,არისძირითადიმიზეზი,რაცაფერხებსანტიდისკრიმინაცი
ულიკანონისეფექტურაღსრულებას.

ქალთაგაძლიერებისადაგენდერულითანასწორობისუზრუნველყოფისგზაზეერთ–ერთიმნიშვნე
ლოვანიპროგრესულინაბიჯიიყოსაკანონმდებლოცვლილებები,რომლებიც2017წლის19მაისსსტამ
ბოლისკონვენციისრატიფიცირებიდანმალევეიქნამიღებული.ცვლილებებიდადამატებებიშევიდა
კანონშიგენდერულითანასწორობისშესახებ.განისაზღვრამთავრობისადაპარლამენტისროლიგენ
დერულითანასწორობისუზრუნველსაყოფად.საქართველოსმთავრობასთანშეიქმნაუწყებათაშორისი
კომისიაგენდერულითანასწორობის,ქალთამიმართძალადობისადაოჯახშიძალადობისსაკითხებზე.
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უწყებათაშორისიკომისიისშექმნადამისითანამშრომლობასხვაეროვნულსტრუქტურებთანმიზნად
ისახავდა გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის ხელშეწყობას და მისი ეფექტურობის ამაღლებას.
ამასგარდა,ადგილობრივდონეზეგენდერულითანასწორობისეფექტურიდანერგვისთვის,შესაბამისი
ცვლილებებიდაშესწორებებიშევიდასაქართველოსორგანულკანონშითვითმმართველობისშესახებ,
საქართველოსკანონშიგენდერულითანასწორობისშესახებდაეროვნულსამოქმედოგეგმაში.საკა
ნონმდებლოცვლილებებიითვალისწინებსსაკრებულოებშიგენდერულითანასწორობისმუნიციპალუ
რისაბჭოებისდამერისგენდერულსაკითხებზემრჩევლისთანამდებობისშექმნას,რაცხელსშეუწყობს
მუნიციპალიტეტებისეფექტურქმედებებსგენდერულითანასწორობისსაკითხებშიდასაქართველოს
პარლამენტისგენდერულითანასწორობისსაბჭოსთანკოორდინირებულმუშაობას.აღსანიშნავია,რომ
2013წ.გენდერულითანასწორობისსაბჭოებიპირველადშეიქმნადამათიპილოტირებამოხდადასავ
ლეთსაქართველოსოთხმუნიციპალიტეტშიფონდი„სოხუმის“ინიციატივით.გენდერულითანასწორო
ბისსაბჭოებისშექმნისშემდეგთვალსაჩინოდახელშესახებიცვლილებებიგამოიხატამუნიციპალიტე
ტისთანამშრომელთაგენდერულსენსიტიზაციასადაგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესშიგენდე
რულიხედვისგათვალისწინებისმნიშვნელობისგაცნობიერებაში.ესადასტურებს,რომამინსტიტუტს
აქვსპოტენციალი,შეასრულოსადგილობრივიპოლიტიკისშემუშავებისასქალთაპოზიციებისგაძლიე
რებისდაგენდერულიმეინსტრიმინგისეფექტურიმექანიზმისფუნქცია.

ქალთასაინფორმაციოცენტრისძალისხმევითგენდერულსაკითხებშიმრჩევლისინსტიტუტმასე
რიოზულადშეუწყოხელისაქართველოს49მუნიციპალიტეტშიგენდერულსაკითხებშიმრჩევლების
დანიშვნას.ქალთაარასამთავრობოორგანიზაციებისაქტიურიადვოკატირებისშედეგად,რომელიც
საკანონმდებლოშესწორებებისგზითორივემექანიზმისინსტიტუციონალიზაციასისახავდამიზნად,
მოხერხდაქალაქისსაკრებულოებშიგენდერულითანასწორობისსაბჭოსადამერებისგენდერულსა
კითხებშიმრჩევლისთანამდებობებისფორმალურიინსტიტუციონალიზაცია.

აშკარაა, რომ საქართველომ შექმნა მრავალმხრივი საკანონმდებლო და პოლიტიკური ჩარჩო
გენდერულითანასწორობისათვისროგორცცენტრალურ,ასევეადგილობრივდონეზე.ამასგარდა,
არსებობსრწმენა,რომგანხორციელებულცვლილებებსაქვსპოტენციალი,გაზარდოსგენდერული
თანასწორობისსაკითხთამნიშვნელობა,უზრუნველყოსგენდერულითანასწორობადაგანამტკიცოს
ქალთაპოზიციებიადგილობრივდონეზე.თუმცა,ადგილობრივიხელისუფლებისთვისამგვარისახელ
მძღვანელოჩარჩოსარსებობისმიუხედავად,ადგილობრივითვითმმართველობისპროცესიარარის
ავტომატურადგენდერულადორიენტირებული,არხდებაქალთადამამაკაცთა,გოგონებისადავა
ჟებისთანაბარიჩართულობა.კიდევბევრიაგასაკეთებელი,რათაუზრუნველყოფილიიქნესარსებუ
ლიკანონებისაღსრულებადაორივეინსტიტუტისჯეროვანიმუშაობა.ინსტიტუციურიმდგრადობის,
ანგარიშვალდებულებისმექანიზმების,ადგილობრივიხელისუფლებისსაბიუჯეტოვალდებულებების
გარეშეორივეინსტიტუტიშეიძლებაუფუნქციოდაარაეფექტურსტრუქტურადიქცეს,რომლებიც
ვერმოახერხებენადგილობრივდონეზეგადაწყვეტილებებისმიღებისასგენდერულიმეინსტრიმინგის
დანერგვასდასასურველიცვლილებებისგატარებას.

თა ვი 3. პი რო ბე ბის შექ მნა გენ დე რულ მიდ გო მებ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბი სათ ვის 

ამთავშიგანხილულიაგენდერულადორიენტირებული ადგილობრივითვითმმართველობის მო
დელი, რომლის დანერგვა და პილოტირებაც პირველად განხორციელდა დასავლეთ საქართველო
ში ქალთა არასამთავრობოორგანიზაციაფონდი„სოხუმის“ მიერ. წარმოდგენილია  გენდერულად
ორიენტირებულიადგილობრივითვითმმართველობისგანხორციელებისინიციატივები,რაცმოიცავს
პოლიტიკისშემუშავებასჩართულობისადამონაწილეობისსაფუძველზე,ადგილობრივიგენდერული
სამოქმედოგეგმებისშემუშავებას,ქალთასაჭიროებებისანალიზზედაფუძნებულიკონკრეტულიად
გილობრივიპროგრამებისფინანსებითუზრუნველყოფას.მოცემულიაკონკრეტულიმაგალითი,თუ
როგორშეუძლიაადგილობრივხელისუფლებასწარმართოსგენდერულადორიენტირებულიპროცე
სებიდააქტივობებიდაროგორგანხორციელდაპრაქტიკაშიგენდერულიმეინსტრიმინგისცალკეუ
ლიკომპონენტები.
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3.1  ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გის 
ინი ცი ა ტი ვე ბის პრაქ ტი კის შეს წავ ლა – გენ დე რუ ლი სა კონ სულ ტა ციო 
საბ ჭო ე ბის პი ლო ტი რე ბა სა ქარ თვე ლოს ოთხ რე გი ონ ში 

კულტურულ–ჰუმანიტარულმაფონდმა„სოხუმმა“შეიმუშავადაგანახორციელაპროექტი„გენ
დერულისაკონსულტაციოსაბჭოებიქალთაროლისამაღლებარეგიონებშისოციალურიცვლილე
ბებისთვის“დასავლეთსაქართველოსოთხქალაქში–ქუთაისში,ოზურგეთში,სენაკსადაბათუმში.
ესიყოადგილობრივდონეზეჩართულობითიდაეფექტურიგენდერულიმეინსტრიმინგისმექანიზ
მისშექმნისპირველიმცდელობა.იდეასმხარიდაუჭირესგაეროსქალთაორგანიზაციისგენდერული
თანასწორობისფონდმადააშშსაელჩომსაქართველოში.მისიგანხორციელებადაიწყო2013წ. და
დასრულდა2016წ.

პროექტი მიზნად ისახავდა დასავლეთ საქართველოს ოთხ მუნიციპალიტეტში გენდერული სა
კონსულტაციოსაბჭოებისშექმნითადამისიშესაძლებლობებისგაძლიერებითქალთამონაწილეობის
გაზრდასადგილობრივთვითმმართველობაშიდაგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესში.გენდერუ
ლისაკონსულტაციოსაბჭოსფუნქციები მოიცავდა:გენდერულადორიენტირებულიპროგრამების,
სტრატეგიებისადაბიუჯეტებისშემუშავებაშიმონაწილეობას;მუნიციპალიტეტებისმიერგენდერუ
ლიმეინსტრიმინგისმიმართულებითგანხორციელებულიანმიმდინარემოქმედებებისმონიტორინგსა
დაშეფასებას,თემებთანურთიერთობასდასაზოგადოებისგენდერულისაჭიროებებისშეფასებას;
ადგილობრივიხელისუფლებისათვისგენდერულადორიენტირებულირეკომენდაციებისდასაკანონ
მდებლოინიციატივებისშემუშავებასდალობირებას.გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოსპილოტი
რებას,რაცადგილობრივმუნიციპალურდონეზეგენდერულიმეინსტრიმინგისპირველინსტიტუცი
ურმექანიზმსწარმოადგენდა,უნდამოჰყოლოდამსგავსისტრუქტურებისშექმნასხვაადგილობრი
ვითვითმმართველობისერთეულებშიდაასევემისიმდგრადობისგაძლიერებაშესაბამისკანონებში
ცვლილებებისშეტანისგზით(საქართველოსორგანულკანონშიადგილობრივითვითმმართველობის
შესახებდასაქართველოსკანონშიგენდერულითანასწორობისშესახებ).

ამმიზნებისმისაღწევადფონდმა„სოხუმმა“დაისახაშემდეგიამოცანები:
•	 გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოებისმეშვეობითქალთაჩართულობისგაზრდაგენდერუ

ლითანასწორობისხელშესაწყობად;
•	 ადგილობრივითვითმმართველობისადასაზოგადოებისინფორმირებულობისამაღლებაგენ

დერულითანასწორობისადა მუნიციპალურდონეზეგადაწყვეტილებების მიღებაში საზოგადოების
მონაწილეობისმნიშვნელობასთანდაკავშირებით;

•	 თემებისმობილიზებაქალთაჩართულობისმხარდასაჭერადდაგენდერულადორიენტირებუ
ლიპროგრამებისადაბიუჯეტებისადვოკატირება;

•	 საქართველოსეროვნულსამოქმედოგეგმაშიდასაქართველოსორგანულკანონშიადგილობ
რივითვითმმართველობისშესახებცვლილებებისმხარდაჭერაქალაქებისსაკრებულოებშიგენდერუ
ლითანასწორობისსაბჭოებისშექმნასთანდაკავშირებით.

გენდერულადორიენტირებულიმმართველობისიდეისრეალობაშიდასამკვიდრებლადგადაიდგა
შემდეგინაბიჯები:

გენდერული საკონსულტაციო საბჭოებისდაარსება: ხანგრძლივმა სამუშაო გამოცდილე
ბამ, ადგილებზე გადაწყვეტილებების მიმღებ წრეებთან და საჯარო მოხელეებთან ურთიერთნდო
ბაზედამყარებულმაურთიერთობებმა,მაღალმარეპუტაციამდასხვადასხვაგენდერულსაკითხზე
ადრინდელმათანამშრომლობამშესაძლებლობამისცაფონდ„სოხუმს“,დაერწმუნებინაადგილებზე
სახელისუფლებოწრეები,დაეწყოთმუშაობათავიანთმუნიციპალიტეტებშიგენდერულიმეინსტრი
მინგისპირველიმექანიზმებისშექმნაზე.ყველასამიზნემუნიციპალიტეტთანგაფორმდათანამშრომ
ლობის მემორანდუმი და დაიწყო აქტიური მუშაობა. დაფუძნებული გენდერული საკონსულტაციო
საბჭოებისძლიერმხარესწარმოადგენდასტრატეგიულიგადაწყვეტილება,გაეხადათმათისტრუქ
ტურამაქსიმალურადჩართულობითიდამრავალფეროვანი.საბჭოსწევრებიწარმოადგენდნენმო
სახლეობისჯგუფებსსხვადასხვასფეროდან,მათშორისადგილობრივთანამდებობისპირებს,სამო
ქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, ადგილობრივი თემის ლიდერებს (როგორც იძულებით
გადადგილებულიპირებიდანიგპ,ასევეადგილობრივიმოსახლეობიდან),მასმედიასდაკერძოსექ
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ტორს.ყოველსაბჭოშიიყო15წევრი(5ადგილობრივიხელისუფლებიდანდა10სამოქალაქოსაზოგა
დოებიდან).სხვადასხვასექტორისწარმომადგენელთაჩართულობამმათსაშუალებამისცა,განსხვა
ვებულიკუთხითდაენახათადგილობრივიმოსახლეობისათვისაქტუალურიპრობლემებიდადაეხმა
რა,პრობლემებისმოგვარებისგზებისძიებისასემოქმედათუფროეფექტურად.

გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოებისმუშაობაშიადამიანთასხვადასხვაჯგუფისჩართულო
ბამ(არასამთავრობოორგანიზაციები,კერძოსექტორი,ჟურნალისტები,იგპ,თემისლიდერები)და
ფართოსაზოგადოებასთანმუდმივმაკონსულტაციებმა.გაცილებითძლიერიგახადასაბჭოებისწევ
რებისხმადაუფრომეტიღირებულებადამნიშვნელობაშესძინამისმუშაობას.ერთობლივიმოქმედე
ბაგაცილებითეფექტურიაღმოჩნდაპოლიტიკოსებისყურადღებისმისაპყრობადდასაზოგადოების
მოთხოვნისგანსამტკიცებლად.

ადგილობრივ თანამდებობის პირთა კომპეტენციის ამაღლება. ადგილობრივ ხელისუ
ფალთაუნარებისდაკომპეტენციისგანვითარებაპროგრამისერთ–ერთიგანუყოფელინაწილიიყო.
აქტივობების უმეტესი ნაწილი გენდერული საკონსულტაციო საბჭოს წევრების ირგვლივ იყო კონ
ცენტრირებული,თუმცამასშიაქტიურადიყოჩართულიადგილობრივიხელისუფლებისზოგიერთი
წარმომადგენელიც,რომელთაუმეტესობა მამაკაცი იყო. მუშაობის პროცესში ნათელიგახდა,რომ
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიდა მაღალითანამდებობის პირები განიცდიდნენ
ინფორმაციისდაცოდნისნაკლებობასისეთთემებზე,როგორებიცაა:გენდერულიკონცეფცია,გენ
დერულიმეინსტრიმინგისმნიშვნელობა,გენდერულადორიენტირებულიადგილობრივიხელისუფლე
ბა,გენდერულიბიუჯეტირებადაა.შ.მათიინფორმირებულობაშემოისაზღვრებოდამხოლოდიმის
გაგებით,რომცვალებადი გარემოდა ევროკავშირისკენ ქვეყნის სწრაფვა მოითხოვს პოლიტიკურ
ცხოვრებაშიქალთამონაწილეობისგაზრდას.გენდერულდაგენდერულადორიენტირებულიადგი
ლობრივითვითმმართველობისთემატიკაზეჩატარდა3ტრენინგი,რამაცგანავითარაადგილობრივი
ხელისუფლებისმოხელეთაუნარებიგენდერულსაკითხებშიდაშექმნანაყოფიერინიადაგიდამეგობ
რულიატმოსფეროსაბჭოსადაადგილობრივხელისუფლებასშორისთანამშრომლობისადასაერთო
მიზნისთვის,გენდერულიმეინსტრიმინგისდასანერგადადგილობრივპოლიტიკაში.

ადგილობრივიმოსახლეობისინფორმირებადაჩართულობაადგილობრივდონეზეპო
ლიტიკისჩამოყალიბებისპროცესში

ფართოსაზოგადოებასთანსაინფორმაციოშეხვედრებისსაშუალებით,რომელშიცმონაწილეობ
დნენგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოსწევრები,თემისლიდერები(იგპ,ადგილობრივიმოსახლე
ობისადაეთნიკურიუმცირესობებისსახით),ქალებიამომრჩეველთაკლუბიდანდაჟურნალისტები,
მოხერხდაფართოსაზოგადოებისყურადღებისმიპყრობა,გენდერულითანასწორობისსაკითხისწინ
წამოწევადაილუსტრირებაიმისა,თუროგორშეუძლიათემებსადგილობრივთვითმმართველობას
თანმუშაობა,თავიანთიპრობლემებისადვოკატირებადამათიმოგვარებისგზებისძიება.

პროექტისმიმდინარეობისასსისტემატურადიმართებოდაშეხვედრებისაზოგადოებისწარმომად
გენლებთან,რომელთაუმეტესობაქალებიიყვნენ.ესშეხვედრებიპროგრამისერთ–ერთიყველაზე
წარმატებულიკომპონენტიაღმოჩნდა,რადგანისინისაშუალებასაძლევდაქალებს,მიეღოთინფორ
მაცია,სააშკარაოზეგამოეტანათთავიანთისაჭიროებებიდასაზრუნავი,შეეთავაზებინათმათიგა
დაწყვეტისგზებიგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოსწევრებისადაადგილობრივიხელისუფლების
წარმომადგენლებისათვის.შეხვედრებზეგანიხილებოდასაკითხთაფართოწრე,რომელთაშორისიყო
საგზაოუსაფრთხოებასკოლისმოსწავლეებისთვის,მარტოხელაქალისშემთხვევა,რომელსაცშეუწყ
ვიტესსოციალურიდახმარება,მაწანწალაძაღლები,ზოგქუჩასადაუბანშირეკრეაციულისივრცის
არარსებობა,სათამაშოებისნაკლებობაბაგაბაღებში,ქუჩებისადაეზოებისარასაკმარისიგანათება
დაა.შ.ამგვარმამიდგომამეფექტურადშეასრულაინფორმაციისურთიერთგაზიარებისმექანიზმის
ფუნქციადაჩამოაყალიბაინტერაქტიულიდაანგარიშვალდებულებაზედამყარებულიურთიერთო
ბაადგილობრივხელისუფლებასადასაზოგადოებასშორის.საზოგადოებისწარმომადგენლებსადა
საბჭოსწევრებს,მათშორისადგილობრივიხელისუფლებისარჩეულწარმომადგენლებს,შორისინ
ფორმაციისრეგულარულიურთიერთგაცვლისშედეგადგენდერულმასაკონსულტაციოსაბჭომმო
ახერხაპოტენციურიპრობლემებისიდენტიფიცირებადამათზემუშაობა.მაგალითად,ქალთაადვო
კატირებისფარგლებშიდაისვა55პრობლემურისაკითხი,რომელთაგანაც15წარმატებითგადაიჭრა.
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თემისრესურსებზედაყრდნობითგენდერულმასაკონსულტაციოსაბჭომთავისიძალისხმევამიმარ
თასპეციალურიპროგრამებისშემუშავებისკენპრობლემებისმოსაგვარებლად,ამპრობლემებისშე
სახებ შესაბამისი ადგილობრივი ხელისუფლებისადმი ინფორმაციის მიტანასდა მათი გადაწყვეტის
ან მომავალადგილობრივბიუჯეტშისაჭიროფინანსურირესურსებისგამოყოფისადვოკატირებას.
ამგვარიშეხვედრებიიძლეოდაერთობლივიმუშაობისშესაძლებლობას,ჩამოყალიბდაფორუმი,რო
მელზეცხდებოდასაკითხებისწამოჭრადაგანხილვა,პრობლემებისგადასაწყვეტადიდეებისადამო
საზრებებისურთიერთგაზიარება.მეტიც,იგიმონაწილეებსაძლევდასაშუალებას,ეთათბირათგანვი
თარებისშესაძლებლობებზედამიეღოთსაზოგადოებისსაჭიროებებისმოგვარებისაკენმიმართული
გადაწყვეტილებები.

მედიაკამპანია:ცნობიერებისამაღლებისაკენმიმართულიკამპანიისშედეგად,გენდერულმასა
კითხებმადამოსახლეობისგენდერულმასაჭიროებებმა,გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოებისმუ
შაობამდაადგილობრივდონეზეგადაწყვეტილებებისმიღებაშიქალთამეტიჩართულობისმნიშვნე
ლობისთემატიკამმყარადმოიკიდაფეხიმასმედიაში.ადგილობრივიმედიასაშუალებებითგავრცელ
დამრავალისატელევიზიორეპორტაჟიდათოქშოუ,რადიოგადაცემა,საგაზეთოსტატია,გამოქვეყ
ნდამასალებიონლაინპუბლიკაციებითათუახალიამბებისსააგენტოებისსაშუალებით.რეგიონულ
მედიასაშუალებებთანდაჟურნალისტებთანთანამშრომლობაპროექტისერთ–ერთიუმნიშვნელოვა
ნესიმიღწევააცნობიერებისამაღლებაში,გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოებისაქტივობებისადა
მიღწევებისგავრცელებისსაქმეშიჟურნალისტებისჩართულობისხარისხმადიდწილადგანაპირობა
მოსახლეობასადაადგილობრივხელისუფალთაშორისგენდერულისაკითხებისშესახებგაზრდილი
ინფორმირებულობადამათიაქტიურიმონაწილეობა.

ნათელიგახდა,რომამგვარმაფართოსაინფორმაციოშეხვედრებმა,სემინარებმადამედიაკამპა
ნიამბევრქალსუბიძგაარჩევნებშიმონაწილეობისადაკენჭისყრისკენ,რამაცხელშესახებიშედეგიც
გამოიღო.პროექტი,პირდაპირთუირიბად(მედიაკამპანიისმეშვეობით)შეეხო43კანდიდატქალსდა
42,000–ზემეტქალსადამამაკაცს.2013წლისადგილობრივარჩევნებშისამიზნექალაქებისსაკრებუ
ლოებისდეპუტატადარჩეულიიქნა21ქალი,რაცორჯერმეტიიყო2009წლისადგილობრივარჩევ
ნებზეარჩეულქალთარაოდენობაზე(მხოლოდ10).

ამგვარი შედეგები შეიძლება განპირობებული იყოს თემების პრობლემების და მათი გადაჭრის
გზებისუკეთესადგაცნობითგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოებისმუშაობისშედეგად,რამაცხე
ლიშეუწყოქალკანდიდატებსწინასაარჩევნოკამპანიისწარმატებითწარმართვაში,მათშორისსხვა
დასხვასოციალურიჯგუფისამომრჩევლებთანშეხვედრებისორგანიზებით.

გენდერულისაჭიროებებისშეფასება,გენდერულისამოქმედოგეგმადაგენდერული
ბიუჯეტირება:აღმოჩნდა,რომპროექტისსამიზნერეგიონებშიარასოდესჩატარებულამოსახლე
ობისკომპლექსურიდასისტემურიგენდერულისაჭიროებებისკვლევა,მოსახლეობისმაქსიმალური
ჩართულობისდაკონსულტაციებისგზით,რომელშიცაისახებოდაარსებულიპრობლემებიდარეკო
მენდაციებიმათგადასაწყვეტად.შესაბამისად,მუნიციპალურიპროგრამებიდაადგილობრივიმთავ
რობის ბიუჯეტები არ იყოგენდერულადორიენტირებულიდა არ ასახავდარომელიმე გენდერულ
მიდგომას.გენდერულისაჭიროებებისშეფასებაპირველადჩაატარესსაბჭოსწევრებმა.ისმოიცავდა
ოთხ სამიზნერეგიონს, სადაც გამოიკითხა მოსახლეობისფართოჯგუფები, მათ შორის იგპ ქალე
ბი,სოციალურადდაუცველიპირები,ახალგაზრდები,ეთნიკურიუმცირესობებისწარმომადგენლები,
ამომრჩეველქალთაკლუბისწევრები,გენდერულიექსპერტებიდაარასამთავრობოორგანიზაციე
ბისწარმომადგენლები.შეფასებისშედეგებისაფუძვლადდაედოარამარტომოსახლეობისგენდერუ
ლი საჭიროებების შესწავლას, არამედ კარგი პლატფორმა გამოდგა პოლიტიკის შემუშავებისათვის
დაწარმოადგენდამტკიცებულებებზედაფუძნებულდასაბუთებასადგილობრივიხელისუფლებისგან
დაფინანსებისმოთხოვნისათვის.იგიგახდაპირველიყოვლისმომცველიდოკუმენტი,რომელიცშემუ
შავდაფართომონაწილეობითადაკონსულტაციებით.

მართალია,საჭიროებათაკვლევისშედეგადგამოვლენილიყველაპრობლემადამათიგადაწყვე
ტისშეთავაზებულიგზებიმთლიანადარასახულაადგილობრივპროგრამებსადაბიუჯეტებში,თუმ
ცამოხდამრავალიმათგანისგათვალისწინება.კვლევისკვალდაკვალმუნიციპალიტეტებშიშემუშავ
დაგენდერულისამოქმედოგეგმა.საჭიროებათაკვლევაშიმოცემულრეკომენდაციათა53%აისახა
ადგილობრივპროგრამებსადაგეგმებში.სამიზნეადგილებშიდაიწყოდაგანხორციელდაოციგენ
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დერულიპროექტი,რომელთაგან16თანადაფინანსებულიიყოფონდი„სოხუმის“მიერ,ხოლო4კი
სრულადდაფინანსდაადგილობრივითვითმმართველობისმიერ(ოზურგეთში).

ფონდმა „სოხუმმა“ შეიმუშავა  ადგილობრივი ბიუჯეტების გენდერული ანალიზისა და გენ
დერულსაჭიროებათა შეფასების მეთოდოლოგიადა მრავალიტრენინგის საშუალებით მოამზადა
გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოსწევრებიდაადგილობრივიხელისუფლებისშესაბამისიწარ
მომადგენლებიპრაქტიკაშიმისიგამოყენებისთვის.ტრენინგებშიმონაწილეობამდასაჭიროებათა
შეფასებამმნიშვნელოვნადაამაღლაადგილობრივხელისუფალთადასაბჭოსწევრებისცოდნადა
უნარები,შეცვალამათიაზროვნებისმიმართულებაგენდერულითვალსაზრისით,რაცაშკარადგა
მოიხატაგენდერულადორიენტირებულიგეგმების ინტეგრაციაში ადგილობრივ პროგრამებსადა
ბიუჯეტებში.ფაქტობრივად,ესიყოპირველიშემთხვევასაქართველოში,როცაადგილობრივმახე
ლისუფლებამდაამტკიცაგენდერულისამოქმედოგეგმადაადგილობრივბიუჯეტშიგამოყოფინან
სურირესურსებიშემოთავაზებულიაქტივობებისგანსახორციელებლად.ესშეიძლებაჩაითვალოს
ამპროექტისერთ–ერთუმნიშვნელოვანესმიღწევად.მართალია,გენდერულისაკონსულტაციოსაბ
ჭოსწევრებისათვისგენდერულსაკითხებზეგამოყოფილითანხებისაკმაოდმოკრძალებულია,თუმ
ცა „გენდერულადორიენტირებული ბიუჯეტირება“ოფიციალურად პირველად გამოჩნდა საკრე
ბულოების2015–2016წლებისმარეგულირებელდადაგეგმვისდოკუმენტებში,რაცმნიშვნელოვანი
წინგადადგმულინაბიჯია.

გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოებისარაფორმალურმაქსელმა,რომელიცადგილობრივ
მუნიციპალიტეტებთანერთადშეიქმნა,უდაოდუფროფართოასპარეზზეგაიყვანაგენდერულისა
კონსულტაციოსაბჭოები,როგორცგენდერულიმენსტრიმინგისმოდელისაქართველოსსხვარეგი
ონებისათვის. თუმცა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები ადრეც ურთიერთობდნენ ერთმანეთთან
გარკვეულდონეზე,მათაკლდათსათანადოთანამშრომლობადაკომუნიკაცია.თანამშრომლობისმე
მორანდუმზეხელმოწერითდაქსელისშექმნითფონდმა„სოხუმმა“ერთმანეთსდაუკავშირამუნი
ციპალიტეტებიდამათიგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოები,რითაცგააღრმავამუნიციპალიტე
ტებსშორისთანამშრომლობა.მანშესაძლებლობამისცამუნიციპალიტეტებს,არამარტომჭიდროდ
ეთანამშრომლათერთმანეთთან,არამედერთობლივადჩართულიყვნენადგილობრივიხელისუფლე
ბისთვისგენდერულითანასწორობისსამოქმედოგეგმისშემუშავებაში.აღსანიშნავია,რომსაპილო
ტეპროგრამისფარგლებშიშექმნილიგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოებიმაგალითიგახდასხვა
მუნიციპალიტეტებისა და ადგილობრივი მთავრობებისათვის. რამდენიმე სხვა მუნიციპალიტეტმაც
გამოხატაძლიერიინტერესი,გაევრცელებინაესგამოცდილება.იმერეთისსხვადასხვაადგილობრი
ვიხელისუფლებისწარმომადგენლებიფონდ„სოხუმს“ხშირადმიმართავდნენთხოვნით,დახმარე
ბოდნენგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოსშექმნაში.მიუხედავადიმისა,რომპროექტიდასრულდა
დაფონდ„სოხუმს“არმიუღიაშემდგომიმხარდაჭერაგენდერულიმეინსტრიმინგისწარმატებული
მექანიზმისუფროფართოდგავრცელებისათვის,იგინებაყოფლობითაგრძელებსგამოცდილებისგა
ზიარებასდაადამიანურირესურსებითდახმარებასიმმუნიციპალიტეტებისათვის,რომლებიცქმნიან
გენდერულსაკონსულტაციოსაბჭოებსადგილებზე.

ადგილობრივიხელისუფლებისდონეზეგენდერულიმეინსტრიმინგისისეთიინსტიტუციურიმე
ქანიზმის შექმნით,როგორიცააგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭო, საპილოტე პროექტმა მნიშ
ვნელოვნადშეუწყოხელისაკანონმდებლოჩარჩოსშექმნას. ამ მექანიზმის პილოტირებამ მიგვიყ
ვანაეროვნულდაადგილობრივდონეზესამართლებრივიბაზისინტენსიურიცვლილებებისსაჭი
როებამდედაშემუშავდაკონკრეტულირეკომენდაციებიდაცვლილებებიშესაბამისკანონებსადა
რეგულაციებში. აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებამ დაადასტურა, რომ გენდერულ სა
კონსულტაციოსაბჭოებსმძლავრიპოტენციალიგააჩნიათ,რათადაამკვიდრონადგილობრივთვით
მმართველობაშიქალებისადაადგილობრივიმოსახლეობისმონაწილეობადამათიურთიერთთანამ
შრომლობა,ამგვარად,ხელიშეუწყონქალთაგაძლიერებასდაუზრუნველყონმონაწილეობითიდა
გენდერულადორიენტირებულიადგილობრივითვითმმართველობა.თუმცა,რეალურცხოვრებაში
ბევრიგამოწვევარჩება,რომელიცხელსუშლისგენდერულითანასწორობისსაბჭოებისეფექტურ
მოქმედებასგენდერულიმეინსტრიმინგისმიმართულებითდააბრკოლებსადგილობრივიპოლიტი
კისგენდერულადორიენტირებულობას.ესფაქტორებიდაწვრილებითიქნებაგანხილულიშემდეგ
ნაწილში.
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3.2 ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გენ დე რუ ლი მე ინ სტრი მინ გის 
და სა ნერ გად არ სე ბუ ლი ინ სტი ტუ ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
და გა მოწ ვე ვე ბი 

ქალთაარასამთავრობოორგანიზაციებისაქტიურობისადაადვოკატირებისშედეგადმიღებულმა
საკანონმდებლოცვლილებებმახელსაყრელიპირობებიშექმნაგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოე
ბისუფრომაღალდონეზეაყვანისათვის,რაცგამოიხატაშესაბამისკანონებშიშეტანილცვლილებებ
ში.კანონიგენდერულითანასწორობისშესახებდასაქართველოსორგანულიკანონიადგილობრივი
თვითმმართველობის შესახებცალსახად მოითხოვს საქართველოს ყველა ადმინისტრაციულერთე
ულშიგენდერულითანასწორობისსაბჭოსშექმნას,რამაცუნდაუზრუნველყოსმუნიციპალიტეტებში
გენდერულსაკითხებზესისტემატურიმუშაობა.1ახალიცვლილებებისთანახმად,საბჭოსშემადგენ
ლობა,სტატუსი,ფუნქციებიდაუფლებამოსილებაგანისაზღვრებამუნიციპალიტეტისსაკრებულოს
რეგლამენტითდამუნიციპალურიგენდერულითანასწორობისსაბჭოსდებულებით,რომელსაცამ
ტკიცებსშესაბამისისაკრებულო.

გარდა ამისა, გენდერულითანასწორობის საკითხებზე პასუხისმგებელისაჯარომოხელის (შემ
დგომშიმრჩეველიგენდერულსაკითხებში)დანიშვნასშეუძლიაუზრუნველყოსთანამშრომლობასაკ
რებულოებსა (ადგილობრივისათათბიროორგანო)დაგამგეობებს (ადგილობრივიადმინისტრაცია)
შორის.კანონისთანახმად,მერინიშნავსგენდერულსაკითხებშიმრჩეველს,რომელიცპასუხისმგებე
ლიაგენდერულსაკითხებზეშესაბამისგამგეობაშიანმერიაში.მასევალებამუნიციპალიტეტისტე
რიტორიაზედისკრიმინაციისნებისმიერიგამოვლინებისშესახებშეტყობინებისგაკეთებადამისაღ
მოსაფხვრელადშესაბამისირეკომენდაციისმომზადება.მრჩეველიგენდერულსაკითხებშიინიშნება
ანგანთავისუფლდებამერისმიერსაჯაროსამსახურისშესახებსაქართველოსკანონითდადგენილი
წესით.

უნდაველოდოთ,რომმრჩეველიგენდერულსაკითხებზედაამყარებსკავშირებსდახელსშეუ
წყობსთანამშრომლობასგენდერულითანასწორობისსაბჭოებსადამუნიციპალიტეტისადმინისტრა
ციაშიგადაწყვეტილებებისმიმღებწრეებსშორის.

მიუხედავადსაკანონმდებლოდაინსტიტუციურიჩარჩოსრეფორმირებაშიმიღწეულითვალსაჩი
ნოპროგრესისა,კვლავაცრჩებარიგიდაბრკოლებებისადაგამოწვევებისა,რამაცშეიძლებაშეაფერ
ხოსგენდერულიმეინსტრიმინგისარსებულიმექანიზმებისმდგრადიმუშაობა,რომელთადაძლევაც
სამომავლოდდიდყურადღებასადაკომპლექსურძალისხმევასმოითხოვს.

საქართველოსკანონშისაჯარომოხელეთაშესახებბოლოდროინდელიცვლილებებისთანახმად,
მრჩევლებისადანებისმიერიპერსონალისდაქირავება,რომელიცტექნიკურდახმარებასუწევსად
გილობრივიხელისუფლებისთანამდებობისპირებს,უნდამოხდესხელშეკრულებისსაფუძველზედა
ისინივეღარჩაითვლებიანსაჯარომოხელეებად.აღნიშნულიმუხლიპირდაპირეხებაგენდერულსა
კითხებზემრჩევლისთანამდებობას,რადგანიმპირებს,რომლებიცდაინიშნენამთანამდებობებზე,
თავისდროზეგავლილიჰქონდათსაჯარომოხელეთაშერჩევისკონკურსი.მათიშერჩევამოხდაამ
კონკურსისსაფუძველზე,მაგრამკანონშიცვლილებებისშედეგადუცებჩამოერთვათსაჯარომოხე
ლისსტატუსი.აღნიშნულმავითარებამგავლენაიქონიამათმდგომარეობაზე,რადგანისინიარამარ
ტოთანამდებობრივადდაქვეითდნენსაჯაროსამსახურისიერარქიაში,არამედხელფასებიცმნიშვნე
ლოვნადშეუმცირდათ,რაცაქვეითებსამადამიანებისმოტივაციას.

ცენტალურბიუჯეტზეფინანსურიდამოკიდებულება„უძლურს“ხდისადგილობრივთვითმმარ
თველობას,გაატაროსუფროთანმიმდევრულიმიდგომებიადგილობრივიდარეგიონულიპოლიტიკის
შემუშავებისასდაგენდერულიპრობლემებისგადაწყვეტისას.თვითმმართველიერთეულებისმთლია
ნიშემოსავლებიდანმხოლოდ5%მოდისადგილობრივშემოსავლებზე.დღესდღეობითმეტადშეზღუ
დულიჩანსმდგრადიგანვითარებისათვისდამატებითირესურსებისმოზიდვის,მათშორისთემების
რესურსების მობილიზებისადა კერძოდა საჯარო პარტნიორობის გამოყენების შესაძლებლობები.
გენდერულითანასწორობისეროვნულიგეგმისგანხორციელებისასგარედაფინანსებისწყაროებზე
(დონორებზე)ზედმეტადდამოკიდებულებასრულიადაცარუწყობსხელსგენდერულიმეინსტრიმინ
გისდაგეგმვასდამდგრადგანხორციელებას.

1 კანონი გენდერულითანასწორობის შესახებ (2010), მუხლი 13 გენდერულითანასწორობისუზრუნველყოფა
ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებისმიერ



გენდერულითანასწორობისსაბჭოსწევრებისდროისნაკლებობა,რაცგამოწვეულიაიმით,რომ
მათსხვამოვალეობებიცაკისრიათ,ასევერესურსებისმოძიებისკუთხითგამოცდილებისადაუნარ–
ჩვევებისსიმწირეარგვაძლევსსაშუალებას,ველოდოთმნიშვნელოვანფინანსურდახმარებას.ამას
გარდა,შეთავაზებულიპროექტებისადააქტივობებისათვისრესურსებისმოძიებასულაცარშედის
გენდერულითანასწორობისსაბჭოსწევრებისმოვალეობებში.შესაბამისად,ყურადღებაუნდაგამახ
ვილდესგენდერულითანასწორობისსაბჭოსმუშაობისშედეგადშეთავაზებულიპოლიტიკისადარე
ფორმებისგანსახორციელებლადმდგრადიდაფინანსებისდაგეგმვაზე.

ინსტიტუციურდასაკადროშესაძლებლობებზედიდზეგავლენასახდენსპოლიტიკურიფაქტორე
ბი,როგორიცააარჩევნები.ახლადჩატარებულადგილობრივარჩევნებსმოჰყვაადგილობრივმთავ
რობებში და საკრებულოებში შესაბამისი სტრუქტურული ცვლილებები, რის შედეგადაც დაინიშნა
გენდერულითანასწორობისსაბჭოსახალიწევრები,რომლებიცარფლობენსაკმარისცოდნასგენ
დერულსაკითხებზე.

ამასგარდა,შესაბამისიკანონებისმოთხოვნათაკვალდაკვალ,საჯაროსამსახურშიდასანიშნად
ყველაკანდიდატმაუნდაგაიაროსსაგამოცდოკონკურსიდაატესტაცია1,თუმცა,საკონკურსოთე
მატიკისდეტალურმაშემოწმებამგამოავლინა,რომგამოცდებშიდატესტებშიარარისგენდერული
საკითხები.საჯაროსამსახურშითანამდებობებისდასაკავებლადადამიანებსარმოეთხოვებათგენ
დერულითემატიკისცოდნა.პოტენციურიკანდიდატისადმისამუშაომოთხოვნებშიარშედისისეთი
საკითხებისცოდნა,როგორებიცააგენდერი,გენდერულიმეინსტრიმინგი,გენდერულადორიენტი
რებულიპოლიტიკისშემუშავება.

უნდააღინიშნოს,რომსაჯაროსამსახურისრეფორმირებისპროცესშისაქართველოსსაჯაროსამ
სახურის ბიუროს დაეკისრა ვალდებულება, ტრენინგების მეშვეობით აამაღლოს საჯარო მოხელეთა
კვალიფიკაციაშემდეგიმიმართულებებით:ერთიანობადაეთიკურობა,ადამიანურირესურსებისმარ
თვა,ლიდერობა,პროექტებისმართვა,ელექტრონულიმმართველობა,აგრეთვესხვაპრიორიტეტული
მიმართულებები.თუმცა,ტრენინგებშიჩართულიარარისგენდერულისაკითხები. ამიტომაც,ადგი
ლობრივითვითმმართველობისმოხელეთაგენდერულისენსიტიზაცია,მათთვისგენდერულსაკითხებ
ზეტრენინგებისჩატარებადღესდღეობით,სამწუხაროდ,მხოლოდარასამთავრობოორგანიზაციებისა
დადონორებისმხარდაჭერაზეადამოკიდებული,რაც,გრძელვადიანპერსპექტივაშიხელსარუწყობს
ადგილობრივდონეზეგენდერულიმეინსტრიმინგისმექანიზმებისმდგრადამოქმედებას.ფონდმა„სო
ხუმმა“მოამზადადამიაწოდარეკომენდაციებიშესაბამისსამთავრობოსტრუქტურებს,მათშორისად
გილობრივიმთავრობისპერსონალისსაატესტაციოკომისიას,საჯაროსამსახურისბიუროს,საქართვე
ლოსპარლამენტსდასახალხოდამცველისოფისს,რათამომხდარიყოგენდერულითემატიკისჩართვა
საჯარომოხელეთასაკვალიფიკაციომოთხოვნებშიდაწერილობითგამოცდებში/ტესტებში.აუცილე
ბელია,ეროვნულდარეგიონულდონეზეგადაწყვეტილებებისმიმღებიწრეებისუფროაქტიურიმონა
წილეობაგენდერულითანასწორობისსაბჭოსდაგენდერულიმეინსტრიმინგისმექანიზმებისმდგრადო
ბისადაგანახლებისაკენმიმართულისტრატეგიებისშემუშავებასადაგანხორციელებაში.ასევემნიშ
ვნელოვანია,რომახალიინსტიტუციურიმექანიზმებისათვისპარლამენტმადაამტკიცოსსტანდარტუ
ლიკომპეტენციისფარგლებიდაშეიმუშაოსინსტრუქციებიმათისაქმიანობისათვის.

გენდერულითანასწორობისსაბჭოსწევრებისორმაგიმოვალეობებიდამათიდატვირთვა.
გენდერულითანასწორობისსაბჭოსწევრებიშეირჩევიანადგილობრივიმოხელეებისგან,რომელთაც
აქვთ სხვა მოვალეობებიცდა მათი ჩართულობა გენდერულითანასწორობის საბჭოს საქმიანობაში
მათგანდამატებითდროსდაძალისხმევასმოითხოვს.იგიშეიძლებადაკავშირებულიიყოსახალსაქ
მიანობასთანდამოითხოვსგარკვეულდროსისეთიკომპეტენციებისგანვითარებისათვის,როგორე
ბიცააგენდერულიანალიზისათვისსაჭიროცოდნადაუნარები,გენდერულადორიენტირებულიდა
გეგმვაანბიუჯეტირებადაა.შ.კვლავაცგაურკვეველიასაბჭოსდამათიწევრებისსტატუსი,რაგზით
უნდამოხდესმათიორგანულიჩართვათავიანთიპასუხისმგებლობისსფეროშიდასაქმიანობისფორ
მატშიისე,რომარმოხდესმათიფუნქციებისგადაფარვა.აღნიშნულისაკითხიმეტადმნიშვნელოვა
ნიადაგანიხილულიუნდაიქნესმომავალში,რათაშემცირდესშერჩეულიადგილობრივიპერსონალის
დატვირთვა.

1საჯაროსამსახურისშესახებსაქართველოსკანონი,იხილეთhttps://matsne.gov.ge/ka/document/view/28312
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დონორებისმხრიდანმხარდაჭერისნაკლებობადაჰორიზონტალურიმიდგომისარარ
სებობა:პარადოქსია,მაგრამმაშინ,როცაქალთაარასამთავრობოორგანიზაციებსწლებისგანმავ
ლობაშიმნიშვნელოვანიგამოცდილებადაუგროვდათ,გენდერულითანასწორობისადაქალთაპოლი
ტიკურიგაძლიერებისსაკითხებისმიმართდონორთამხრიდანყურადღებამზოგადადკლებადაიწყო.
მთავარგამოწვევად,რაცაბრკოლებსხელშესახებიშედეგებისმიღწევას,ქალთაპოლიტიკურიგაძ
ლიერებისადაგენდერულითანასწორობისსაკითხებზედონორთასაზოგადოებისმხრიდანგამოყო
ფილი მწირირესურსებირჩება. გარდა ამისა, ზოგიდონორი მხოლოდფრაგმენტულადდა მოკლე
ვადითმუშაობს.დონორთამიერდაფინანსებულიპროექტებისუმეტესობაგულისხმობსმოკლევადიან
დამცირემასშტაბიანსაპროექტოსაქმიანობას,რომლებშიცზოგიწარმატებულიწამოწყებისმიტო
ვებაშუაგზაშიხდება.მაგალითად,შეიძლებაერთეტაპზემათდააფინანსონმეტადმნიშვნელოვანი
დასასიცოცხლოპროექტი,მაგრამარმოხდესმისიგაგრძელებაშემდეგეტაპზე,შეწყდესშემდგომი
განვითარებისადამიღწევებისგაუმჯობესებისადაგანვრცობისგარეშე.

გარდა ამისა,დონორები,როგორცწესი, პარტნიორად ირჩევენ არასამთავრობოორგანიზაცი
ათამცირერაოდენობას,რომელთაუმეტესობადედაქალაქშიმუშაობსდაიშვიათადთუცდილობენ
პარტნიორთაწრისგაფართოებასრეგიონებში.ამგვარიმიდგომა,განსაკუთრებითროცასაქმეეხება
ადგილობრივხელისუფლებასთანმუშაობას,არამარტომნიშვნელოვნადზღუდავსკონკრეტულგე
ოგრაფიულარეალშისაჭიროაქტივობებს,არამედაკნინებსქალთასხვადასხვარეგიონულჯგუფში
დაგროვილგამოცდილებასაც.ქალთარეგიონულორგანიზაციებს,რომელნიცფლობენცოდნას,გა
მოცდილებას, გააჩნიათ ინფორმაცია ადგილებზე არსებულივითარების შესახებ, აქვთპირდაპირი,
ყოველდღიურიკონტაქტიბენეფიციარებთან,სარგებლობენმათინდობითდა,შესაბამისად,შეუძლი
ათმიაღწიონხელშესახებშედეგებსდაიქონიონუფროდიდიდაგრძელვადიანიგავლენაადგილებზე
არსებულმდგომარეობაზე, არა აქვთ საკმარისი მხარდაჭერა,რაც აფერხებს მათ საქმიანობასდა
ხელსუშლისარსებულივითარებისშეცვლას.

ადგილობრივდონეზეპოლიტიკისშემუშავებაშიმოქალაქეთაარასაკმარისიმონაწი
ლეობადაარასაკმარისისაზოგადოებრივიმოთხოვნა,რომადგილობრივიპოლიტიკაგახდეს
გენდერულადორიენტირებული.2013წლისმარტშიმიღებულიქნაადგილობრივითვითმმართველო
ბისდეცენტრალიზაციისადაგანვითარებისსტრატეგია,რომელიცმიზნადისახავდაადგილობრივი
პრობლემებისგადაწყვეტაშიმოქალაქეთამონაწილეობისგაზრდას.ესმიდგომააისახასაქართველოს
ახალორგანულკანონშითვითმმართველობისშესახებ,რომელიცმიღებულიქნა2014წელს.თვით
მმართველობისკოდექსიითვალისწინებსადგილობრივდონეზეგადაწყვეტილებებისმიღებისასმო
ქალაქეთამონაწილეობის ახალფორმებს. კანონისმიხედვით,მონაწილეობაუნდაგანხორციელდეს
ორიგზით.პირველი:გუბერნატორებმა(გამგებლებმა)უნდაგაიარონკონსულტაციებისოფლისდო
ნეზე,რათამოამზადონდაგანაახლონსამოქმედოგეგმები.მეორე:მუნიციპალიტეტებმაუნდაშექ
მნანსამოქალაქომრჩეველთასაბჭოები,რომელთაშემადგენლობის1/3სამოქალაქოორგანიზაციე
ბისწარმომადგენლებიუნდაიყვნენდარომელთანაცუნდამოხდესკონსულტირებამუნიციპალური
ბიუჯეტის,ადგილობრივიდაგეგმვის,პროგრამების,ინფრასტრუქტურულიდასოციალურიპროექ
ტებისსაკითხებზე.1ამგვარიშესაძლებლობებისმიუხედავად,არშეიმჩნევამოქალაქეთამონაწილე
ობაგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესშიდაადგილობრივპროგრამებშიარხდებაგენდერული
ხედვებისგათვალისწინება.უფრომეტიძალისხმევაასაჭირო,რომესმექანიზმებიქმედითიგახდეს.
გენდერულითანასწორობისსაბჭოებისდაკავშირებასამოქალაქომრჩეველთასაბჭოებთანშესაძლე
ბელსგახდიდაადგილობრივიხელისუფლებისწარმომადგენელთამუდმივკონსულტაციებსადაურ
თიერთქმედებასფართოსაზოგადოებასთან.მათიერთობლივიქმედებაშეიძლებაუფროეფექტური
გამოდგესპოლიტიკისგანმსაზღვრელიწრეებისყურადღებისგენდერულსაკითხებისკენმიმართვისა
დასოციალურიმოთხოვნებისვალიდურობისდემონსტრირებისთვალსაზრისით.

ქალებისარასაკმარისიმონაწილეობაპოლიტიკაშიდასაქართველოსსაარჩევნოსისტემაშიკვო
ტებისშემოტანაზეუარისთქმადამატებითიდამნიშვნელოვანიფაქტორებია,რომელთაცბოლოპე
რიოდისგანმავლობაშიდააბრკოლესგენდერულითანასწორობისადაგენდერულადორიენტირებუ
ლიპოლიტიკისდამკვიდრება.პოლიტიკურცხოვრებაშიქალთაროლისგაძლიერებაბოლოწლებში
მეტადაქტიურიდებატებისსაგნადიქცა.2014წლიდანდაიწყოცხარედისკუსიასაქართველოშიკვო

1საქართველოსორგანულიკანონიადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსი,2014წ.მუხლი85851
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ტირებისსისტემისშემოღებაზე,როცასაქართველოშიქალთაპოლიტიკურიჩართულობისსამუშაო
ჯგუფმა,რომელიცადგილობრივმასამოქალაქოსაზოგადოებამდასაერთაშორისოორგანიზაციებმა
შექმნეს,აქტიურიადვოკატირებაგაუწიასაქართველოსსაარჩევნოკოდექსშიცვლილებებისშემოღე
ბასპარლამენტშისავალდებულოპარტიულიკვოტებისდაწესებისშესახებ.აღსანიშნავია,რომ2015წ.
8მარტსსაქართველოსქალთამოძრაობამ(არაფორმალურიქალთაგაერთიანება,რომელშიც600–ზე
მეტიაქტივისტიქალია)ქვეყნის25ქალაქშიჩაატარააქცია„მეტიქალიპარლამენტში“პარტიული
სიებისსავალდებულოკვოტირებისმხარდასაჭერად.1მეტიც,საქართველოსმოსახლეობის68%მხარს
უჭერსპარლამენტის მიერგენდერულიკვოტირების შემოღებას.2 ამგვარად, საარჩევნოსისტემაში
ცვლილებისადასავალდებულოკვოტირებისმოთხოვნამსაქართველოშიუპრეცედენტოდონესმიაღ
წია.თუმცა,მიუხედავადსაზოგადოებისმოთხოვნისა,იმეტაპზეარცმმართველკოალიცია„ქართულ
ოცნებას“ და არც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას არ გამოუხატავს ოფიციალური მხარდაჭერა
კვოტირებისსისტემისშემოღებისმიმართდაგენდერულიკვოტირებისსაკითხზედისკუსიასაკომი
ტეტომოსმენასარგაცდენია.

ბოლოდროსგანვითარებულმამოვლენებმამოიტანაცვლილებებისახალიტალღა,როცაკანონ
მდებლებმასაქართველოსსამისაპარლამენტოპარტიიდან,მათშორისმმართველმაქართულმაოც
ნებამ – დემოკრატიულმა საქართველომ, ევროპულმა საქართველომ და ერთიანმა ნაციონალურმა
მოძრაობამ2017წლისდეკემბერშიგამართულკონფერენციაზეგამოხატესთავიანთიმხარდაჭერა
სავალდებულოგენდერულიკვოტებისმიმართ.თუკიკანონიდამტკიცდება,ისდააწესებსსავალდე
ბულოკვოტებსქალებისათვის,რაცგაზრდისსაქართველოსპარლამენტშიდასაკრებულოებში(მუ
ნიციპალურ საბჭოებში) ქალი წევრებისრიცხვს. საკანონმდებლო შეთავაზება გულისხმობსურთი
ერთმონაცვლეობისპრინციპისშემოღებას,რაცნიშნავს,რომსაპარლამენტოდამუნიციპალურარ
ჩევნებშიმამაკაციდაქალიკანდიდატებიპარტიულსიებშიმონაცვლეობითგანთავსდებიან.კანონის
თანახმად,თუკი პარლამენტის ან საკრებულოს წევრისუფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეწყდება,
მისადგილსიგივესქესისკანდიდატიდაიკავებს.გამოცხადდა,რომკანონისმიღებისსავარაუდოვა
და2018წლისგაზაფხულიიქნება.არსებობსრწმენა,რომქალთაპოლიტიკაშიმონაწილეობისათვის
სავალდებულოკვოტირებისსისტემისშემოღებაგადაწყვეტილებებისმიმღებპოზიციებზემეტქალს
მოიყვანსდა,შესაბამისად,პოლიტიკისდაგეგმვაშიდაპროგრამებისშემუშავებაშიმეტადიქნებაასა
ხულიგენდერულიხედვებიდამოსაზრებები.

ამჟამადსაქართველოსკანონმდებლობაითვალისწინებსფინანსურდაინტერესებასიმპარტიები
სათვის,რომლებიცმეტქალსშეიყვანენპარტიულსიებში,კერძოდ,პარტიებს30%–ითგაეზრდებათ
საბიუჯეტოდაფინანსებასახელმწიფოსაგან,თუკიმათიპარტიულისიებისშემადგენლობის30%ქა
ლიიქნებადაისინიყოველათკანდიდატსშორისიქნებიანგანაწილებულნი.3ქალებისსიებშიჩასმის
ამგვარმანებაყოფლობითმაინიციატივამგარკვეულიეფექტიიქონია2014წ.ადგილობრივიარჩევ
ნებისას,თუმცაზოგადადმასარმოუტანიარაიმეხელშესახებიშედეგი,რაცადასტურებსიმას,რომ
სავალდებულოკვოტირებისშემოღებაერთადერთგზადრჩებაპოლიტიკაშიქალთადაბალიწარმო
მადგენლობისპრობლემისგადასაწყვეტად.

თა ვი 4: დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი

მიუხედავადსაკანონმდებლოდასტრატეგიულიჩარჩოსჩამოყალიბებისმხრივმიღწეულიპროგ
რესისა,კვლავაცბევრიაგასაკეთებელი,რათამივაღწიოთგენდერულთანასწორობას,გენდერულად
ორიენტირებულიპოლიტიკისშემუშავებასადგილებზედაგენდერულადსენსიტიურიადგილობრი
ვიხელისუფლებისჩამოყალიბებას.გენდერულიმეინსტრიმინგიარისპროცესი,რომელიცმოითხოვს
სისტემატურდახანგრძლივმუშაობასადგილობრივიხელისუფლებისინსტიტუციურიმდგრადობის,
ანგარიშგების მექანიზმებისდა საბიუჯეტო ვალდებულებების მიმართულებით. სხვაგვარად, არსე

1 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, 8 მარტი, 2015 წ. იხ. ბმული: http://1tv.ge/ge/news/
view/87076.html
2იქვე
3 საქართველოს ორგანული კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ, მუხლი 30 (71). იხ.
ბმული:https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28324
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ბობსრისკიიმისა,რომესმექანიზმებიუფუნქციოდაარაეფექტურიგახდეს.მნიშვნელოვანია,გაძ
ლიერდესთანამშრომლობაადგილობრივიხელისუფლებისგენდერულითანასწორობისმექანიზმებსა
დაარასამთავრობოსექტორს,დაწესებულებებსადაორგანიზაციებსშორისროგორცვერტიკალურ,
ასევეჰორიზონტალურჭრილში.

სხვადასხვააქტორისმიერადგილობრივდონეზეგენდერულითანასწორობისადაქალთაგაძლი
ერებისმიზნითგანხორციელებულიაქტივობებისშესახებზოგადიდასკვნამდგომარეობსიმაში,რომ
ისინიარასაკმარისიდაფრაგმენტულიხასიათისაა;არარსებობსსტაბილური,ხანგრძლივიდარეგუ
ლარულითანამშრომლობაქალაქებსადამუნიციპალიტეტებსშორისდამათშიგნითიმდაინტერე
სებულმხარეთაშორის,რომლებიცისწრაფვიანადგილობრივდონეზეგენდერულითანასწორობის
გაუმჯობესებისაკენ.ბევრთემშისწორედარასამთავრობოორგანიზაციებიიყვნენპირველნი,ვინაც
დაიწყესქალთაუფლებებისდაცვადარეალიზაციადაკვლავაცაგრძელებენაქტიურობასყველათემ
შიქალთაგაძლიერებისათვის.თუმცა,მათარააქვთსაკმარისიმხარდაჭერადაფინანსებისაიმისოდ,
რომხელშესახებიცვლილებებიგანახორციელონ.

გენდერული მეინსტრიმინგი ვერ ჩაანაცვლებს სამთავრობო პოლიტიკას გენდერულითანას
წორობის საკითხზე. გენდერული თანასწორობა და გენდერულად ორიენტირებული პოლიტიკა
ურთიერთშემავსებელი სტრატეგიებიადა ისინი ერთმანეთთან კავშირში უნდა განიხილებოდეს,
თუმცაიმისგადაწყვეტა,თურისიგაკეთებაასაჭირო,ჩვენსხელთარსებულმონაცემებზეადამო
კიდებული.ეფექტურიპოლიტიკისშემუშავებამოსდევსშესაბამისიინფორმაციისფლობას,რაშიც
მოიაზრება კონკრეტული მონაცემები მოცემულ კონტექსტში ქალებისა და მამაკაცების, გოგო
ნებისა და ვაჟების მდგომარეობის შესახებ. ამგვარი ინფორმაცია გამოიყენება იმისათვის, რომ
შემუშავდესპოლიტიკა,რომლისმიხედვითაცუნდაწარიმართოსსაჯაროსერვისებისმიწოდება
დასოციალურ–ეკონომიკურიგანვითარება,ასევემოგვარდესუთანასწორობასთანდაკავშირებუ
ლიპრობლემები,ადგილობრივიმნიშვნელობისსაკითხებიდაგაუთვალისწინებელისიტუაციები.
უნდაარსებობდესგენდერულითანასწორობისსტრატეგიებიდამოიპოვებოდესმონაცემებიდა
სტატისტიკაგენდერულთემატიკაზე.ამსტრატეგიებისპრაქტიკაშიდასანერგადუნდაშეიქმნას
შესაბამისიმექანიზმებიდაინსტრუმენტები,მოხდესამპროცესშიჩართულიადამიანებისმომზა
დებადადატრენინგება.

ანალიზისშედეგადმიღებულიზოგადიდასკვნებისსაფუძველზე,რეკომენდებულიაგანხორციელ
დესშემდეგიქმედებები,რათამივაღწიოთხელშესახებშედეგებს:

1. გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობის შესახებ ფართო საზოგადოების ცნობიერების
ამაღლება

1.1 უნდამოხდესმოსახლეობისსხვადასხვაჯგუფში(მაგ.ადგილობრივმთავრობებში,პოლიტი
კურპარტიებში,სამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებში,მასმედიაში,მასწავლებლებში,კერძო
სექტორში,სოციალურმუშაკებშიდაა.შ.)ცნობიერებისამაღლებაგენდერულითანასწორობისმნიშ
ვნელობაზე,ჩართულიდასოციალურადსამართლიანისაზოგადოებისშექმნისპერსპექტივისგათვა
ლისწინებით.აღნიშნულისმიღწევაშესაძლებელიაშემდეგიმოქმედებებისმეშვეობთ:

– გენდერულიცნობიერებისამაღლებისკამპანია;
– სხვადასხვადაინტერესებულიმხარისსპეციფიკაზედაროლზემორგებულიტრენინგები;
– საჯაროდებატებისხვადასხვადაინტერესებულიმხარისწარმომადგენელთამონაწილეობით;
– სხვადასხვასფეროში(მეწარმეობა,პოლიტიკა,ხელოვნებადაა.შ.)საქმიანობისასადგილობ

რივქალთათვალსაჩინომიღწევებისადაწარმატებულიმაგალითებისსაჯაროდწარდგენასაზოგა
დოებისათვის.

1.2 ყველადაინტერესებულმამხარემ(მთავრობამ,პოლიტიკურმაპარტიებმა,საზოგადოებრივმა
დაწესებულებებმა,სამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებმა,მასმედიამ)უნდაშეიძინოსცოდნა
არსებულიგენდერულიუთანასწორობისგანზომილებებსადაპირობებზე.მართალია,ზოგიმათგანი
კარგადიცნობსგენდერულიუთანასწორობისზოგიერთასპექტს,თუმცაუმეტესობისთვისუცნობია
„მთლიანისურათი“.აღნიშნულისმიღწევაშესაძლებელიაშემდეგიღონისძიებებით:

– შესაბამისიტრენინგებიანტრენინგისმოდულები,რომლებიცწარმოადგენსფაქტებსსხვადას
ხვაგანზომილებაში(პოლიტიკური,ეკონომიკურიმონაწილეობის,კეთილდღეობის,განათლების,სოცია
ლურ–კულტურულიმონაწილეობისდასხვაკუთხით)მამაკაცებისადაქალებისმდგომარეობისშესახებ;
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– ზოგადადგენდერულიუთანასწორობის,ანმისირომელიმეკონკრეტულიასპექტისრაოდენობ
რივიდათვისებრივიკვლევები,რომლისშესახებანგარიშიმიეწოდებადაინტერესებულმხარეებს;

– გენდერულიუთანასწორობისსხვადასხვაასპექტისშესახებსაჯაროპრეზენტაცია.

2. ადგილობრივიხელისუფლების,განსაკუთრებითმუნიციპალურიგენდერულითანასწორობის
საბჭოებისინსტიტუციურიგაძლიერებადაშესაძლებლობათაგანვითარება:

2.1 უნდახდებოდესადგილობრივიხელისუფლებისმოხელეებისპერიოდულიდატრენინგებაგენ
დერული მეინსტრიმინგის საკითხებზე და შემუშავდეს გენდერული მეინსტრიმინგის მექანიზმების
კომპლექტი,რომელიცგამოიყენებაადგილობრივდონეზე.

2.2 უნდა შემუშავდეს ონლაინ კურსი გენდერულ საკითხებზე და გენდერულ მეინსტრიმინგზე,
რომელიც მისაწვდომი იქნება, მაგალითად, პარლამენტისგენდერულითანასწორობის საბჭოს ვებ
გვერდზე.მისიგავლასავალდებულოუნდაგახდესყველასაჯარომოხელისათვის,მათშორისადგი
ლობრივიხელისუფლებისწარმომადგენელთათვის.კურსიუნდაშეიცავდესშემდეგმოდულებს:

– საერთაშორისოდაეროვნულისაკანონმდებლოდაპოლიტიკისჩარჩო;
– ძირითადი კონცეფცია, რასაც ეყრდნობა გენდერული თანასწორობა და გენდერული მეინ

სტრიმინგი;
– ადგილობრივდონეზეგენდერულიმეინსტრიმინგისინსტიტუციურიდასტრატეგიულიარქი

ტექტურა;
– ადგილობრივდონეზე გენდერულითანასწორობის მონიტორინგისათვის საჭირო მეთოდები

დაპროცედურები;
– მეთოდებიდა პროცედურები ადგილობრივდონეზე პოლიტიკის, სამართლებრივი ინსტრუ

მენტებისადაბიუჯეტისშემუშავებისპროცესშიგენდერულიმეინსტრიმინგისუზრუნველსაყოფად;
– გენდერულითანასწორობისკუთხითადგილობრივიპოლიტიკისგავლენისშეფასება.
2.3 საქართველოსსაჯაროსამსახურისბიურომუნდააიღოსპასუხისმგებლობა,რომსაჯარომო

ხელეთათვის ადგილებზეგამართოსწელიწადშისულმცირესამიტრენინგიგენდერულდაგენდე
რულიმეინსტრიმინგისსაკითხებზე,მათშორისგენდერულადორიენტირებულბიუჯეტირებაზედა
გენდერულსამოქმედოგეგმაზე;

2.4 გენდერულისაკითხებისზოგადიცოდნაუნდაგახდესპრიორიტეტულიმოთხოვნაადგილობ
რივმთავრობაშიკადრებისდაკომპლექტებისას:

– უნდაშემუშავდესკომპეტენციისზღვარიდანათელისამუშაოაღწერილობაპოტენციურიკან
დიდატებისათვის,რაცუნდამოიცავდესგენდერულსაკითხებსდაგენდერულადორიენტირებული
მმართველობისზოგადპრინციპებს;

– კანდიდატებისსაკონკურსოთემატიკაუნდაშეიცავდესგენდერულსაკითხებს;
– ინტერვიუებისასმოწვეულნიუნდაიქნანგენდერულსაკითხთაექსპერტები,რათაუკეთშე

ვარჩიოთსაუკეთესოკანდიდატიმოცემულითანამდებობისათვის.

3. მონაცემთაშეგროვებისსტანდარტებისფორმალიზაცია:
3.1 უნდაშემუშავდესდადამტკიცდესმეთოდოლოგიამონაცემთაშეგროვებისათვისდასახელ

მძღვანელოინსტრუქციებისიტუაციისგასაანალიზებლად;
3.2 უნდაგანისაზღვროსგენდერულითანასწორობისსაბჭოსწევრებისროლიმონაცემთაშეგრო

ვებისპროცესშიდამოხდესმათიმომზადება,რათაშეძლონგენდერულიკუთხითსიტუაციისგაანა
ლიზება;

3.3 უნდა შემუშავდესრეგულაცია,დირექტივა ან მემორანდუმი,რომელიცგანსაზღვრავს  ინ
ფორმაციისმიწოდებისმექანიზმსმუნიციპალიტეტებიდანისეთეროვნულსააგენტოში,როგორიცაა
საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური;

3.4 ადგილობრივიდაეროვნულისტატისტიკურისამსახურებისაქმისკურსშიუნდაიყვნენგენ
დერულითანასწორობისსაბჭოებისმიერმონაცემთაშეგროვებისშესახებდადამყარდესამსამსახუ
რებთანპირდაპირიკავშირები;

3.5 უნდაჩამოყალიბდესმონაცემთაშეგროვებისეფექტურისისტემა,რომელიცშეიძლებაგამო
ყენებულიქნასყველამუნიციპალიტეტში.
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4. ადგილებზე გენდერული სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რათა განისაზღვროს ამოცანები,
პრიორიტეტებიდადაისახოსსამოქმედოგეგმა,რათაგაიზარდოსმუნიციპალიტეტებისგენდერული
ორიენტირებადაგაუმჯობესდესგენდერულითანასწორობისმდგომარეობა.

5. ადგილობრივიგეგმებითანხვედრაშიუნდაიყოსეროვნულსტრატეგიასთან,თუმცაისინიუნ
დაშემუშავდესადგილობრივისპეციფიკისგათვალისწინებით.სამოქმედოგეგმისშემუშავებისასგათ
ვალისწინებულიუნდაიქნასგენდერულითანასწორობისსაბჭოებისწევრების,ადგილობრივითემები
დანგენდერულიმრჩევლების,ექსპერტებისდასხვადაინტერესებულმხარეთამოსაზრებები.

6. გარდაგანხორციელებისმექანიზმებისა,გეგმაშიუნდაგანისაზღვროსზუსტიინდიკატორები
მიღწეულიპროგრესისმონიტორინგისათვისდაჩამოყალიბდესრეგულარულიანგარიშგებისსისტემა
შემდგომიჩარევებისათვის.

7. გენდერულადორიენტირებულმაბიუჯეტირებამუნდამიიღოსრეგულარულისახე.ამისთვის
აუცილებელია,საბიუჯეტოდაგეგმვადაეფუძნოსგენდერულადორიენტირებულანალიზსდამოსახ
ლეობისგენდერულისაჭიროებებისშეფასებას.

8. მუნიციპალიტეტებს შორის პარტნიორობისა და თანამშრომლობის ინსტიტუციონალიზაცია
უნდამოხდესგენდერულითანასწორობისსაბჭოებსშორისურთიერთთანამშრომლობისმემორანდუ
მებისგაფორმებით.

9. აუცილებელიაგენდერულითანასწორობისსაბჭოებისქსელისჩამოყალიბებადაგაძლიერე
ბა მთელ საქართველოში. პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან კოორდინირებით
დაგუბერნატორებისაპარატისდახმარებით,ქსელიშეიკრიბებაყოველკვარტალურადანსულცოტა
წელიწადშიორჯერ,რათაერთმანეთსგაუზიარონმათწინაშეარსებულიგამოწვევებიდამიღწეუ
ლიპროგრესი;ადგილობრივდარეგიონულდონეზეგენდერულიმეინსტრიმინგისგანხორციელებაში
ქსელიშეიძლებაგადაიქცესხერხემლადდაგადამწყვეტფიგურანტად.

10. გადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესშიმოქალაქეთამონაწილეობისისეთიარსებულიმექა
ნიზმებისპარალელურად,როგორებიცაა:მოქალაქეთასაკონსულტაციოსაბჭოები,საჯარომოსმენე
ბიდამოსახლეობასთანშეხვედრები,უნდაწახალისდესმოქალაქეთააქტიურიმონაწილეობაპოლი
ტიკისჩამოყალიბებაში.

11. ადგილობრივმათანამდებობის პირებმა უნდა ჩართონ გენდერული ექსპერტებიდა ქალები
პოლიტიკის ჩამოყალიბების ყველა ეტაპზე. გენდერული თანასწორობის საბჭოები, გენდერულ სა
კითხთამრჩევლებიუნდაჩაერთონადგილობრივიდაგეგმვისყველაეტაპზე,რათაყველაპროგრამა
გაანალიზდესგენდერულიკუთხით.

12. საერთაშორისოორგანიზაციებმადადონორებმა:
– უნდამოახდინონგრძელვადიანიდათანმიმდევრულიინვესტირება,რათა არასამთავრობო,

მათ შორის ქალთა, ორგანიზაციებმა გააფართოონ წარმატებული ინიციატივების მასშტაბები შემ
დგომიგანვითარებისათვის;

– უნდაგაზარდონფინანსურიდახმარებაქალთაიმარასამთავრობოორგანიზაციებისმიმართ,
რომლებიცმუშაობენგენდერულითანასწორობისადაგენდერულიმეინსტრიმინგისდანერგვისკუ
თხით,უფრომეტიფოკუსიგადაიტანონრეგიონულიორგანიზაციებისმხარდაჭერაზე,განსაკუთრე
ბითმაშინ,როცასაქმეეხებამუშაობისწარმართვასადგილობრივმუნიციპალიტეტებთან;

– მხარიდაუჭირონდახელიშეუწყონსაქართველოსდედაქალაქშიდარეგიონებშიუფროხშირი
შეხვედრების,სემინარებისადაკონფერენციებისჩატარებასგენდერულდაგენდერულიმეინსტრი
მინგისსაკითხებზე.
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ექსპერტი, სა ქარ თვე ლო

დე ცენ ტრა ლი ზა ცია - ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა - 
გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კა, სა ქარ თვე ლო

I. შე სა ვა ლი

საქართველომ,დამოუკიდებლობისგამოცხადებისშემდეგ,მკაფიოდგამოაცხადათავისიმისწრა
ფებაევროკავშირისწევრობისაკენ,რაცთავისთავადნიშნავსარამარტოევროპულიპოლიტიკისიმ
პლემენტაციას, არამედ საჭირო მექანიზმებისადარესურსების გამოყენებით საკანონმდებლორე
ფორმებისგატარებას,რათაპირნათლადშეასრულოსაღებულისაერთაშორისოვალდებულებები.

საქართველომ,დღიდანევროინტეგრაციისაკენთავისიმისწრაფებისგამოცხადებისაგენდერუ
ლითანასწორობისადაქალთაუფლებებისდაცვისმიმართულებითმნიშვნელოვანინაბიჯიგადადგა:

-	 საქართველოსპარლამენტთანშეიქმნაგენდერულითანასწორობისსაბჭო;
-	 2010წელიმიღებულიქნასაქართველოსკანონი„გენდერულითანასწორობისშესახებ“;
-	 შემუშავებულიასამოქმედოგეგმა,რომელშიცშესაბამისპერიოდშიშედისცვლილებები;
-	 2016წლისმაისშიშეტანილიამნიშვნელოვანიცვლილებასაქართველოსკანონში„გენდერული

თანასწორობისშესახებ“რომელიცითვალისწინებსმუნიციპალურიგენდერულითანასწორობისსაბ
ჭოებისშექმნას.

ესსაკანონმდებლოცვლილებებისარასრულიჩამონათვალია,მაგრამ,მიუხედავადსაყოველთაოდ
დეკლარირებულიპოლიტიკურინებისადასაკანონმდებლობაზისა,საქართველოშიჯერკიდევარსე
ბობსგენდერულიდისბალანსი,განსაკუთრებითგადაწყვეტილებისმიმღებპოზიციაზედაარამარტო
ცენტრალურუწყებებში,არამედადგილობრივდონეზეც.

სრული გენდერული თანასწორობის და ქალთა მიერ თავიანთი უფლებების და თავისუფლების
მსოფლიოსტანდარტებისშეუზღუდავირეალიზაციისათვისჯერკიდევბევრიაგასაკეთებელი.

ხშირშემთხვევაში„კარგიკანონი“ვერგვაძლევსკარგშედეგებს,რადგანარარისკანონზემორ
გებულიშესრულებისშესაბამისიმექანიზმები,რომელიცარმისცემსსახელმწიფოჩინოვნიკს,პოლი
ტიკურიპროცესებისხელმძღვანელობასკანონისთავისთავზემორგებისსაშუალებას.

მაგალითად,„გენდერულითანასწორობისუზრუნველყოფისეროვნულმასამოქმედოგეგმამ“გა
მოკვეთაძირითადიგენდერულიპრობლემებიდადასახასტრატეგიულიმიზნები,მაგრამსაბიუჯეტო
უზრუნველყოფისმექანიზმიარიყოგამოკვეთილი,რამაცმისცასაშუალებასახელმწიფომოხელეებს,
თავიაერიდებინათამდავალებისგან.შესაბამისად,გეგმისუდიდესინაწილიქაღალდზედარჩა.

აქვეუნდა აღინიშნოს,რომგენდერულიპოლიტიკისდანერგვა აუცილებელია არა მარტოცენ
ტრალურ,არამედადგილობრივრეგიონალურდონეზე,რადგანაცსწორედრეგიონებშიიკვეთებასა
ჭიროებებისუმეტესობა.ამდენადმნიშვნელოვანია,რომადგილზეშეიქმნასგენდერულიპოლიტიკის
დღისწესრიგი,ანუმოხდესსახელმწიფოფუნქციებისდეცენტრალიზაცია,რაცხელსშეუწყობსად
გილზეგამოვლენილიპრობლემისგადაწყვეტისუფრომოქნილშესაძლებლობებს.

აქედანგამომდინარე,კვლევისმიზანია:პოლიტიკური,სამართლებრივიდასხვაბარიერებისშე
ფასება,რაცხელსუშლისქალებისმონაწილეობასგადაწყვეტილებისმიმღებპროცესებში;თვითმმარ
თველობისდეცენტრალიზაციისპროცესისგანხილვა,როგორცქალისდაკაცისსაჭიროებებისადა
პრიორიტეტებისრეალიზებისსაშუალებისა;დეცენტრალიზაციისპრინციპებისდადებითიდაუარ
ყოფითი მხარეებისდა მოსალოდნელი საფრთხეების შეფასებაგაანალიზება; ევროპული ქვეყნების
მაგალითებისგამოყენებითდეცენტრალიზაციისპროცესისმონიტორინგისინსტრუმენტებისშემუ
შავებაგენდერულიპრობლემატიკისგათვალისწინებით.
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II. გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კა - შე დე გე ბი და 
გა მოწ ვე ვე ბი. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რო ლი და 
მნიშ ვნე ლო ბა

საქართველომსაკანონმდებლოდონეზეგენდერულითანასწორობისადაქალთაუფლებებისდაც
ვისმიმართულებითმნიშვნელოვანინაბიჯიგადადგა.

ამსაკითხებთანდაკავშირებითუნდაითქვასიმარასამთავრობოორგანიზაციებისძალისხმევის
შესახებ,რომლებიცმუშაობდნენდამუშაობენგენდერულისაკითხებისწინწამოწევაში.მინდამო
ვიყვანორამდენიმემაგალითი:კულტურულჰუმანიტარულფონდი„სოხუმის“მჭიდროთანამშრომ
ლობით საქართველოს პარლამენტის გენდერულ საბჭოსთან (რომელსაც მაშინ ხელმძღვანელობდა
პარლამენტისვიცესპიკერიმანანაკობახიძე)ოთხიმუნიციპალიტეტის(ქუთაისი,სენაკი,ოზურგეთი,
ბათუმი)ბაზაზეშესაძლებელიგახდა,აპრობაციაგაევლოგენდერულსაკონსულტაციოსაბჭოებს,რა
მაცსაფუძველიჩაუყარაშემდგომცვლილებებს„კანონშიგენდერულითანასწორობისშესახებ“.

ქალთა საინფორმაციოცენტრის შემოქმედებითი მუშაობის შედეგად მუნიციპალიტეტებში გაჩ
ნდნენსპეციალისტებიგენდერისსაკითხებში.

დიდი მუშაობა გასწია ბოლოწლებში აგრეთვეგენდერულითანასწორობის ქსელმა,რომელშიც
გაერთიანებულნიარიანქალთაპრობლემებზემომუშავეარასამთავრობოორგანიზაციებიდამასმე
დიისწარმომადგენლები.

ამდაგენდერულსაკითხებზემომუშავესხვაორგანიზაციებისძალისხმევითხდებოდადახდება
გრძელვადიანპერსპექტივებზეგათვლილისპეციალურიმექანიზმებისშექმნაადგილობრივდონეზე,
ადგილობრივბიუჯეტშიგენდერულიკომპონენტებისგათვალისწინებადაპოლიტიკაშიცვლილებების
შეტანაგენდერულიკვლევებისშედეგადმიღებულირეკომენდაციებისასახვით.

2016წელსჩატარდაკვლევაპროექტის„გენდერულიპოლიტიკადაევროინტეგრაციავიშეგრა
დისქვეყნებისგამოცდილებააღმოსავლეთპარტნიორობისქვეყნებისათვის“ფარგლებში(დამფინან
სებელივიშეგრადისფონდი,შემსრულებელიმეწარმექალთაფონდი).კვლევამოიცავდაროგორც
საქართველოსმკვლევარებისნაშრომს, აგრეთვეუკრაინისადააღმოსავლეთქვეყნების (უნგრეთი,
სლოვაკეთი,ჩეხეთიდაპოლონეთი)მაგალითს.

ესარისარამარტოანალიტიკურისტატიები,აგრეთვედასკვნებიდარეკომენდაციები.ნაშრომი
გამოცემულიაკრებულადდაგაეგზავნაროგორცსამთავრობოსტრუქტურებს,ასევეუმაღლესისას
წავლებლებისადაპრეზიდენტისბიბლიოთეკას.

როდესაც სამოქალაქო საზოგადოება ეხმარება სახელმწიფოს დემოკრატიული ინსტიტუტების
დამკვიდრებაში,ხოლოსახელმწიფოთავისიმოქმედებითაძლიერებსსხვადასხვასამოქალაქოჯგუ
ფებსდაესარარისერთჯერადიაქცია,არამედგათვლილიაგრძელვადიანთანამშრომლობაზე,მხო
ლოდასეთსაზოგადოებაშიარისშესაძლებელიმიზნისმიღწევა.სწორედასეთმათანამშრომლობამ
გახადაშესაძლებელი,შესულიყოშესწორებაკანონშიგენდერულითანასწორობისშესახებ,რაცარის
რომელიმეუწყების,თუნდაცპარლამენტისმიერშემუშავებული,მაგრამარააპრობირებულიშესწო
რება,არამედუკვეგამოცდილი,პრაქტიკაშიმიღებულიშედეგი.რომარაესფაქტი,ისვერიქნებოდა
ასედახვეწილიდაწინასწარარიქნებოდაგათვლილიყველანიუანსი.

ამ შესწორებამ გაუჩინა ვალდებულებები ადგილობრივ მმართველობას, შეიტანოსცვლილებები
თავისმოვალეობებში,ადგილზეგენდერულიპოლიტიკისდღისწესრიგისგათვალისწინებით.

გენდერულითანასწორობისუზრუნველყოფისაკენმიმართულიმიდგომებისდანერგვასახელმწი
ფოთუ ადგილობრივი პოლიტიკისფორმირებაშიჯერ კიდევდიდ ძალისხმევას მოითხოვს. სქესთა
შორისუთანასწორობისპრობლემისაქტუალიზაციასხელსუშლისწლებისმანძილზედაგროვილიდა
გადაუჭრელიუამრავისოციალურეკონომიკურიპრობლემა,რომლებიცპოლიტიკურისპექტრისდა
საზოგადოებისუმეტესინაწილისმიერუფრომნიშვნელოვნადაღიქმებადაჯერკიდევარარისსათა
ნადოდგააზრებული.

გენდერული მეინსტრიმინგი ანუგენდერული პარამეტრების სისტემური ინტეგრაცია პოლიტი
კისფორმირების,განხორციელებისდაშეფასებისპროცესშიგანაპირობებსნებისმიერიპოლიტიკის
ეფექტურობას.

გენდერული მიდგომების დანერგვა, ანუ განსხვავებული საჭიროებებისა და პრობლემების და
ნახვა,საზოგადოებისსხვადასხვაჯგუფისგამოცდილებისადახედვებისგათვალისწინება,თავისთა
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ვადძალიანღირებულიადახელსუწყობსსოციალურადმგრძნობიარე,საზოგადოებისინტერესებზე
დამყარებული პოლიტიკის განხორციელებას. ყველაზე მთავარია  ამ პოლიტიკის შექმნაშიდა მის
განხორციელებაშიქალთაჩართვა,რათაქალიმოგვევლინოსარაროგორცსაზოგადოებისმეორე
ხარისხოვანიპერსონა,არამედროგორცპოლიტიკისშემქმნელიდამონაწილე,რადგანაც,როგორც
იტყვიან:„რაცკეთდებაჩემთვის,მაგრამუჩემოდ,ისვერიქნებაჩემსსასარგებლოდ“.

III. დე ცენ ტრა ლი ზა ცია და გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კა - 
ქალ თა უფ ლე ბე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა ფარ თო ე ბა

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით და სხვა საკანონმდებლო ნორმატივებით, ადგი
ლობრივითვითმმართველობისსაქმიანობისარსსწარმოადგენსთანასწორობისუფლებებისგანხორ
ციელებადახელშეწყობა.მანუნდაგანსაზღვროსსამოქმედოგეგმისშედგენა(მისთვისგანსაზღვრულ
ტერიტორიაზე)რეალურიშესაძლებლობითადაპერიოდისგანსაზღვრით;უნდაუზრუნველყოსსა
ზოგადოებისინფორმირებულობადათავისისაქმიანობისგამჭვირვალობა;სამოქმედოგეგმისშემუ
შავებისა და მისი კორექტირების შემთხვევაში საზოგადოების ჩართვა; გადაწყვეტილების მიღების
პროცესშიფართომასებისჩართვა;საზოგადოებისცნობიერებისამაღლება,ყველაჯგუფისწარმო
მადგენელთამოთხოვნილებისშესწავლადამათზერეაგირება(მათშორისგენდერულსაკითხებზე).

აღნიშნული პრინციპები ხელს უწყობს დემოკრატიული პრინციპების განხორციელებას, ხოლო
გენდერულითანასწორობისპრინციპიარისერთერთიმთავარიპრინციპიქვეყნისდემოკრატიზა
ციისსაქმეში.

რადგანაცჩვენიქვეყანამიისწრაფვისევროკავშირისსივრცეში,აუცილებელიაკარგადვიცოდეთ
ისპრინციპები,რაცწარმოადგენსადგილობრივითვითმმართველობისფუნდამენტსდაღირებულე
ბებსანუდეცენტრალიზაციის,დეკონცენტრაციისდასუბრიდიარებისარსს:

ა)დეცენტრალიზაცია
საქართველოშისახელმწიფომართვისსამიდონეაცენტრალური(ეროვნული),რეგიონული(ავ

ტონომიური,სამხარეო)დაადგილობრივითვითმმართველობა.ყველასახელმწიფოსტრუქტურადა
კავებულიათავისიშესაბამისისაქმიანობითსახელმწიფომართვისპროცესებში,რაცხდებაუფლე
ბამოვალეობათაგანაწილებისპრინციპითანუდეცენტრალიზაციისპროცესისგანხორციელებით.

დეცენტრალიზაცია,თავისმხრივ,მოიცავსსამკომპონენტს:პოლიტიკურს,ადმინისტრაციულს
დაფისკალურს.

რასწარმოადგენსთითოეულიმათგანი?
-	 პოლიტიკურიდეცენტრალიზაციანიშნავსადგილობრივდონეზეწარმომადგენლობითიორ

განოებისარჩევას,რომლებიციღებენპოლიტიკურგადაწყვეტილებებს(საკანონმდებლოორგანო);
-	 ადმინისტრაციულიდეცენტრალიზაციანიშნავსთვითმმართველობისორგანოებისათვისფარ

თოუფლებამოსილებისგადაცემასმთელმუნიციპალურტერიტორიაზე(აღმასრულებელიორგანო);
-	 ფისკალურიდეცენტრალიზაციათვითმმართველობისგანხორციელებისათვისსაჭიროფი

ნანსურირესურსებისგაცემამართვას.
ბ)დეკონცენტრაცია
ცენტრალური ხელისუფლების ინსტიტუტები ადგილობრივითვითმმართველობისტერიტორიაზე

აწარმოებენთავიანთიწარმომადგენლობისფორმირებასდა მართვას ხალხთანდაახლოების მიზნით
(ანუთავისიმომსახურებისადგილზემიტანით).ისინიარწარმოადგენენდამოუკიდებელიურიდიულპი
რებსდაატარებენერთიანსახელმწიფოპოლიტიკას.ასეთებია,მაგალითად,იუსტიციისსამინისტროს
სახელმწიფოსერვისებისგანვითარებისსააგენტო,საჯარორეესტრისეროვნულისააგენტოდასხვა.

გ)სუბრიდიარება
ანუდაბალიმმართველობისდონეებისგადაწყვეტილებათამიღებისპროცესშიჩართულობა.
რაცშეეხებაამპრინციპს,ისმოითხოვსდახვეწას,რადგანაცისგანსხვავდებაისეთიპრინციპის

გან,როგორიცაადეკონცენტრაციადაიწვევსროგორცდადებითდასკვნას,ასევეკრიტიკასაც.
ცნობილმაევროპელმაპოლიტიკოსმაჟაკდულორმაგამოთქვაასეთიაზრი:ყველაფედერალური

წყობისსისტემაში,ისეთში,როგორიცააევროპულისაზოგადოება,სუბრიდიარებისპრინციპი,მუდ
მივადწინააღმდეგობაშიიმყოფებაგადამეტებულიძალაუფლებისმექანიზმებთან,რაცცენტრალური
ხელისუფლებისზედმეტადგადატვირთვასიწვევს.
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ზემოთჩვენგანვიხილეთროგორცთვითმმართველობისძირითადიფუნქციები,ასევეთვითმმარ
თველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპები და, აქედან გამომდინარე, შეგვიძლია დავას
კვნათ,რომსრულდეცენტრალიზაციასბევრიპრობლემისმოხსნაშეუძლიაქართულსინამდვილე
ში.დეცენტრალიზაციაჩამოაყალიბებსდაგანამტკიცებსდემოკრატიულიმონაწილეობისდამატებით
დონეებს,გეოგრაფიულადდააახლოებსხელისუფლებასდახალხს,რადგანაც,რაცუფრონაკლებია
დისტანციაგადაწყვეტილებისმიმღებცენტრსადამოქალაქეებსშორის, მითუფროახლოათანამ
შრომლობის ფორმები  ურთიერთკავშირი, ურთიერთობა. პრობლემა, რომელიც ადგილზე იჩენს
თავს,უფროოპერატიულადაღმოფხვრისსაშუალებასიძლევაადგილზევე,ესკიაამაღლებსსოცი
ალურისოლიდარობისგანწყობასსაზოგადოებაში,სიტუაციისმიხედვითგადაწყვეტილებისმიღებას
დამისგამჭვირვალობას.

მართვის დეცენტრალიზაციას შეუძლია გაანეიტრალოს მთელირიგი დაპირისპირებები, რომე
ლიც,დაგვიანებულირეაქციისშემთხვევაში, შესაძლოასაშიშკონფლიქტებშიგადაიზარდოს. ცენ
ტრალურსისტემასშეუძლიაოპერატიულადჩაახშოსადგილობრივიინტერესებიდაწინააღმდეგობა,
მაგრამესიქნებაძალისმიერიგადაწყვეტა,რომელიცვერმოაგვარებსპრობლემას,ვერიქონიებს
გავლენასკონფლიქტებისწარმოშობისმიზეზებზედავერმოახდენსსოციალურინტეგრაციას.

ცენტრალიზაციაცნობსმხოლოდერთიანობას„ზემოდან“,ხოლოდეცენტრალიზაციაერთიანო
ბასეფუძნება„ქვევიდან“,მაქსიმალურადუწყობსხელსადგილობრივიპრობლემებისადგილზეგა
დაჭრას.ამასნაკლებიდროდარესურსებისჭირდება.

ამასთან ერთადუნდა ვიცოდეთ ამ პრინციპის არა მარტოდადებითი მხარე, არამედ შესაძლო
გამოწვევები,რადგანაცაბსტრაქტიულიდეცენტრალიზაციისმოთხოვნამშეიძლებასაფრთხეშეუქ
მნასსახელმწიფოსწესრიგს.დეცენტრალიზაციაუნდაწარიმართოსსათანადოფარგლებისდაცვით,
რომარწაახალისოსსახელმწიფოსდეზინტეგრაცია.

დეცენტრალიზებულსისტემაშიგანსაკუთრებითაქტუალურიხდება,ერთიმხრივ,გადაწყვეტილე
ბისმიღებისგამჭვირვალობადამართვაზესაზოგადოებრივიკონტროლისპრობლემადა,მეორემხრივ,
რაც არანაკლებ პრობლემურია, სათანადოკვალიფიკაციის კადრებისუქონლობა,რადგანაცდეცენ
ტრალიზებულსისტემაშიადგილობრივმმართველობითხელისუფლებასცენტრალურდონესთანშედა
რებითმეტადხელეწიფებაგაანეიტრალოსპოლიტიკისღია,გამჭვირვალეხასიათისგარანტიები:მედია
დასაზოგადოებრივიკონტროლი,ხოლოარასათანადოკვალიფიკაციისკადრებსშეუძლიათარაეფექ
ტურიგახადონდეცენტრალიზაციისპრინციპებისდანერგვა.თუმცაამუკანასკნელიპრობლემისაღ
მოფხვრაშესაძლოასახელმწიფომოხელეებისგადამზადებისპროგრამისგანხორციელებისგზით.

როდესაცდეცენტრალიზაციისპრინციპებზევსაუბრობთ,მხედველობაშიგვაქვსგენდერულიპო
ლიტიკისგანხორციელებისშესაძლებლობებისგაზრდასაქართველოში.

მიუხედავადიმისა,რომსაქართველოსკანონმდებლობითაღიარებულიაქალისდამამაკაცისთანას
წორობათავისიპოლიტიკური,სამოქალაქოდაკულტურულიუფლებებით,სინამდვილეშისახეზეაქალ
თამონაწილეობისდაბალიდონე,როგორცპოლიტიკურ,ასევეეკონომიკურდასოციალურსფეროში.

საქართველოს მოსახლეობის 52,3% (ქალებს) არა აქვს მხარდაჭერა და სათანადორესურსები,
რომაქტიურადჩაერთოსქვეყნისპოლიტიკურცხოვრებაშიდასამოქალაქოაქტივობაში.

ესარხდებალიდერიქალებისადაქალთაორგანიზაციებისსუსტიმუშაობისშედეგად.ეს,ერთიმხრივ,
საზოგადოებისგანათლებისადაინფორმირებულობისდაბალიდონისდა,მეორემხრივ,ხელისუფლების
მხრიდანმკაფიოპოლიტიკურინებისარარსებობისშედეგია.ამისთქმისსაბაბსგვაძლევსსაქართველოს
პარლამენტშიქალთადაწინაურებისმიზნითკვოტირების,როგორცდროებითიმექანიზმის,შემოღებას
თანდაკავშირებულიჯერკიდევ2002წელსშეტანილიორიდამოუკიდებელიგანაცხადი.

არცერთამწინადადებასარმოჰყოლიაგამოხმაურებადამხარდაჭერა.შემდგომ,2008და2013
წლებშისხვადასხვაჯგუფისმიერშემუშავებულინიციატივებსაციგივებედიეწია.სწორედასეთიმიდ
გომისშედეგადბოლოორიათწლეულისგანმავლობაშიქალთარაოდენობაწარმომადგენლობითორ
განოშიარასოდესარაჭარბებდა10%(1991,1992,1995,1999,2003და2008წლებისმოწვევისპარლა
მენტშიშესაბამისადშეადგენდა6,8%;5,6%;7%;6,4%;9,4%და5%,ხოლო2012წ.–11,3%და2016წ.
16%.სწორედამანგანაპირობასაქართველოსქალთაპოლიტიკურიმონაწილეობისმაჩვენებელი
124ეპოზიცია193ქვეყანასშორის.1

1ქალთაუფლებრივიმდგომარეობადაგენდერულითანასწორობაინფორმაციახელმისაწვდომიავებგვერდზე:
http://www.ipu.org/wwn_eclassif.htm(ბოლოსნანახია2017წლის15მარტს).
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თავისდროზედეცენტრალიზაციის პრინციპმაფუნქციებისადარესურსების გადაცემასთანდა
კავშირებითბევრქვეყანაში შეცვალაგენდერულითანასწორობისპოლიტიკურიდაინსტიტუციური
კონტექსტი.

დეცენტრალიზაციისპრინციპებისდანერგვაიმშემთხვევაშიმოიტანსშედეგებს,თუკიისგამყარ
დებაარამარტოფუნქციით,არამედშესაბამისირესურსებით.

ამაზე იქნება აგრეთვე დამოკიდებული, რამდენად ხარისხიანად განხორციელდება ცვლილე
ბა„კანონშიგენდერულითანასწორობისშესახებ“,რომელიცძალაშიშევიდა2016წლისმაისიდან.
კანონშიცვლილებამოიცავს:„მუნიციპალიტეტისსაკრებულო,მუნიციპალიტეტშიგენდერულსა
კითხებზესისტემურიდასაქართველოსპარლამენტისმიერშექმნილგენდერულითანასწორობის
საბჭოსთანკოორდინირებულიმუშაობისუზრუნველყოფისათვისქმნისმუნიციპალურიგენდერუ
ლითანასწორობისსაბჭოს,რომლისშემადგენლობა,სტატუსი,ფუნქციებიდაუფლებამოსილებაგა
ნისაზღვრებამუნიციპალიტეტისსაკრებულოსრეგლამენტითდამუნიციპალურიგენდერულითა
ნასწორობისსაბჭოსდებულებით,რომელსაცამტკიცებსშესაბამისისაკრებულო“ (კანონისმე13
მუხლის1.1პუნქტი).

ადგილობრივმმართველობასკანონშიამცვლილებამდეესვალდებულებაარჰქონდა,ცდილობ
და,ნაკლებადგამოეჩინაინიციატივადაუმეტესშემთხვევაშითავსიმართლებდაშესაბამისიკანო
ნისარარსებობითან„ზევიდანდირექტივისარქონით“.დღესკანონიარის,მაგრამთუარგამყარდა
შესაბამისიფინანსურისახსრებით,ისსრულფასოვნადვერშეასრულებსდაკისრებულმოვალეობას
დადარჩებაქაღალდზეუშედეგოდ.გენდერულითანასწორობა,მართალია,დღესუკვეარარის„სა
ლანძღავი“ტერმინი,როგორცესიყოახლოწარსულში,მაგრამარცახლააღიქმებააუცილებელღო
ნისძიებად,როდესაცამდენიპრობლემაა.ამიტომსაჭიროაროგორცჩვენისაზოგადოების,ასევესამ
თავრობოსტრუქტურებშიმომუშავეპოლიტიკურიპარტიისწარმომადგენლებისცოდნისამაღლება
გენდერულითანასწორობისსაკითხებში,რათაგაცნობიერებულიქნას,რომგენდერულიპოლიტიკა
განსაზღვრავსარამარტოდემოკრატიისდონეს,არამედისარისქვეყანაშიაზროვნებისადაცხოვ
რებისდონის მაჩვენებელი. ქალთა ჩართვა ქართულ პოლიტიკაში, ქალთა ხედვის გათვალისწინება
ქვეყნისეკონომიკაშითუპოლიტიკაშიაუცილებლადშეცვლისცხოვრებისკულტურასდახარისხს.

მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივ დონეზე, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს
გენდერულითანასწორობისსაბჭოები(რომელიცჩამოყალიბდაკანონშიცვლილებისშეტანისსაფუძ
ველზე), არისგენდერულსაკითხებშიმრჩევლისთანამდებობა,რომლისფუნქციებშიშედისგენდე
რულიმეინსტრიმინგიდაქალთამონაწილეობისხელშეწყობამუნიციპალიტეტშიდაგეგმარებისადა
გადაწყვეტილებისმიღებისპროცესებში,ჯერკიდევბლომადააგამოწვევა,რომელიცგამოვლენილია
საქართველოს პრაქტიკის ანალიზის შედეგად; საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ
ჩაატარაკვლევაპროექტის„მოქალაქეთაუფლებამონაწილეობამიიღონადგილობრივდონეზესა
ჯაროფინანსებთანდაკავშირებულიგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესში“ფარგლებში(მხარდა
ჭერილიაევროკავშირისმიერდაფინანსებულიევროპისფონდისპროექტით„თანამშრომლობაბიუ
ჯეტისგამჭვირვალობისათვის:საქართველოშისახელმწიფოხარჯებისსამოქალაქომონიტორინგი“)
დაამყარებსჩვენსპოზიციას,რომმწირიფინანსურისახსრებიარაძლევსსაშუალებასთვითმმარ
თველობებს,ადგილზეგაუმკლავდნენპრობლემებს,რომარაფერივთქვათგენდერულიპრინციპების
განხორციელებისათვისსაჭიროდამატებითთანხებზე.

-	 მართვისპროცესშისაზოგადოებისჩართვამართვისდეცენტრალიზაციისხარისხისპირდა
პირპროპორციულია. სწორედ მართვისცენტრალიზებული სისტემა გამორიცხავს მოქალაქის ჩარ
თულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და, მიუხედავად სამართლებრივი გარანტიებისა,
ფორმალურხასიათსიძენს;

-	 მთელი რიგი ცვლილებების მიუხედავად, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები
წლებისმანძილზეარაერთიპრობლემისწინაშეიდგნენ.არსებულისისტემავერუზრუნველყოფდა
საზოგადოებრივიმომსახურებისადეკვატურდაეფექტურმოწოდებასდამოქალაქეთაჩართულობას
გადაწყვეტილებისმიღებისპროცესში;

-	 თვითმმართველობისშეზღუდულიუფლებამოსილებადაშესაძლებლობა,გადაეწყვიტამოსახ
ლეობისათვისაქტუალურისაკითხი,გავლენასახდენდამოქალაქეებისადაადგილობრივითვითმმარ
თველობისორგანოებისუსაფრთხოებაზე.აღმოჩნდა,რომმწირიფინანსურირესურსებისადაკომ
პეტენციისარარსებობისპირობებში,მთელირიგიმიმართულებებით,თვითმმართველობაუძლური
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იყო,გავლენამოეხდინამოქალაქეთაცხოვრებისგაუმჯობესებისხარისხზე,ინფორმირებისდაბალი
დონედათვითმმართველობისშეზღუდულიშესაძლებლობებიწლებისმანძილზეხელსუშლიდამოქა
ლაქეებისაქტიურჩართვასგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესში;

-	 სწორედ ამ გამოწვევის საპასუხოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის ახალი
ტალღისმნიშვნელოვანინაწილიდაეთმოადგილობრივდონეზეგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესში
მოქალაქეთაჩართულობისახალიმექანიზმებისდანერგვასდარეალურიმონაწილეობისშესაძლებ
ლობებისშექმნას.აღნიშნულიკითვითმმართველობისკოდექსშიმოქალაქეთაჩართულობისდამატე
ბითიმექანიზმებისდახვეწითგანხორციელდა.თუმცა,ამპერიოდამდეარმომხდარამისიეფექტური
იმპლემენტაცია.

ინტერესსიწვევსმოქალაქეთაგამოკითხვისშედეგები,რომელიცნათლადგვიჩვენებსმოქალაქე
თაჩართულობასდაგანწყობებს.

კვლევისშედეგები:
კვლევაშიმონაწილეობამიიღო322მარესპონდენტმა,რომელთაშორის199იყოქალაქის,120

სოფლისდა3დაბისმცხოვრები.ორგანიზაციისთვისასევესაინტერესოიყომონაწილეთაგენდერუ
ლიდაასაკობრივიკომპოზიცია.1

1  გამოყენებულიასაქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერჩატარებულიკვლევის შედეგები
(2016წ.)

გამოკითხულთარაოდენობაქალაქის,სოფლისადადაბისმიხედვით

სოფელი120

დაბა3

ქალაქი199

გამოკითხულთაგენდერულიკომპოზიცია
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248
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კითხვაზე,მიუმართავთთუარაადგილობრივითვითმმართველობისწარმომადგენლებისთვისდა
კონკრეტულადვისთვის,მხოლოდ110მაგამოკითხულმაგასცადადებითიპასუხი.ხშირშემთხვევაში,
აღნიშნავენ,რომმიუმართავთმუნიციპალიტეტისგამგებლისთვის.

ასაკობრივიჯგუფი

არა

დიახ
მიგიმართავთთუარა

ადგილობრივი
თვითმმართველობის

წარმომადგენლებისთვის

თვითმმართველობისრომელიწარმომადგენლისთვისმიგიმართავთ

მერი
გამგებელი
საკრებულოსწევრი
სხვა(გუბერნატორი)

ასაკი

1835წლისჩათვლით 3660წლისჩათვლით 60წლიდანზემოთ

56 217 49
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რაცშეეხებაკითხვას,თურასაკითხებთანდაკავშირებითმიუმართავთთვითმმართველობისწარ
მომადგენლებისთვის,რესპონდენტთაუმრავლესობასოციალურიდახმარებისმიღებისსაკითხსასა
ხელებს.

კითხვაზე, სმენიათთუ არა მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმებისთაობაზედარომელია ეს
მექანიზმები,მხოლოდ98მარესპონდენტმაგასცაპასუხიდა,ხშირშემთხვევაში,ესმექანიზმიდასახ
ლებისსაერთოკრებაა.

რაცშეეხებაკითხვას,მიუღიათთუარამონაწილეობათვითმმართველობისმიერგადაწყვეტილე
ბისმიღებისპროცესშიდაჩართულობისრამექანიზმებისსაშუალებით,მხოლოდ40მარესპონდენ
ტმაუპასუხადაასეთმექანიზმადსაკრებულოსსხდომებიდაასახელა.

ადგილობრივითვითმმართველობისწარმომადგენლებისთვისმიგიმართავთ

სხვა(დასაქმებისმოთხოვნით)

ადგილობრივიმნიშვნელობისსაკითხების
მოსაგვარებლად

საჯაროინფორმაციისგამოთხოვისმიზნით

სოციალურიდახმარებისმისაღებად

ჩამოთვლილიჩართულობისმექანიზმებიდან,რომლისშესახებგსმენიათ?

ანგარიშებისმოსმენა

სხდომისმონაწილეობა

სამოქალაქომრჩეველთასაბჭო

პეტიცია

დასახლებისსაერთოკრება

მიგიღიათთუარამონაწილეობაადგილობრივითვითმმართველობისმიერ
გადაწყვეტილებისპროცესშიდარომელიჩართულობისმექანიზმებისსაშუალებით?

ანგარიშებისმოსმენა

სხდომებშიმონაწილეობა

სამოქალაქომრჩეველთასაბჭო

პეტიცია

დასახლებისსაერთოკრება
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როგორცკვლევისმასალებიდანირკვევა,მიუხედავადიმისა,რომთვითმმართველობისორგანო
ებიუფროსაჯაროდაღიაგახდა,მოსახლეობისჩართულობამათსაქმიანობაშიჯერკიდევდაბალია
დაესგამოიხატებაპრობლემისარსებობისშემთხვევაშიიმსამსახურებისხელმძღვანელებთანშეხ
ვედრაში,რომელთაცშეუძლიათმათიდახმარება.უმეტესშემთხვევაშიესიყოსოციალურიდახმარე
ბა.რაცშეეხებამონაწილეობასგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესში,მხოლოდ40მარესპონდენტმა
(გამოკითხულია322)უპასუხა,რომესწრებოდასაკრებულოსსხდომებს.

აქედან გამომდინარე, ადგილი აქვს, ერთი მხრივ, თვითმმართველოების ორგანოების მხრიდან
არაჯეროვანმცდელობას,საჯაროგახადონთავიანთიმუშაობა,მოიზიდონმოქალაქეები,რათაერ
თადმიიღონგადაწყვეტილებები,თუროგორდარაშიგახარჯონსაბიუჯეტოსახსრები,რათამეტი
სარგებელიმოუტანონსაზოგადოებას,მეორემხრივ,თვითსაზოგადოებისწარმომადგენლებიუმე
ტესშემთხვევაშივერითავისებენაზრს,რომისინიცვალდებულიარიან,გამოიჩინონაქტიურობადა
აიძულონთვითმმართველობა,გაიზიაროსმათისაჭიროებები.

ამიტომუნდაშემუშავდესსტრატეგიაყოველმუნიციპალიტეტშისაზოგადოებისადათვითმმარ
თველობისპოზიციებისდაახლოების,მათიძალისხმევისგაერთიანებისდაბიუჯეტისდაგეგმარებაში
„მონაწილეობითიბიუჯეტირების“მეთოდისგამოყენებით.

IV. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბა „მო ნა წი ლე ო ბი თი 
ბი უ ჯე ტი რე ბა“ - გენ დე რუ ლი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით

ადგილობრივი თვითმმართველობის ძირითად ფუნქციას განსაზღვრავს „ადგილობრივი თვით
მმართველობისკოდექსი“დამოიცავსორძირითადფუნქციას:

1. ადგილობრივისერვისებისმიწოდებამოსახლეობისათვის;
2. მოსახლეობასთანსიახლოვე;
ესორივეფუნქციაერთმანეთზეადამოკიდებული.
სერვისებისმიწოდებაესარისადგილობრივიმოსახლეობისათვისყოველდღიურიმოთხოვნილე

ბისმიწოდებისუზრუნველყოფა;ხოლორაცშეეხებამოსახლეობასთანსიახლოვესესმრავალკომ
პონენტიანიფუნქციაადაგულისხმობს:თვითმმართველობისყოველდღიურუშუალოკონტაქტსმო
სახლეობასთანრაცნიშნავსოფიციალურდაარაოფიციალურშეხვედრებს;მაგრამესშეხვედრები
მოითხოვს არა მარტოოფიციალური პირების ნებას, არამედ ის მეტწილად განხორციელდება, თუ
თვითმოსახლეობაციქნებააქტიურიდადაინტერესებულითავისირეგიონისსაზოგადოებრივიცხოვ
რებით.მოსახლეობასადაადგილობრივთვითმმართველობასშორისაუცილებელია,ჩამოყალიბდეს
პარტნიორულიდამოკიდებულება.ამისერთერთხელისშემწყობფაქტორადმიგვაჩნია„მონაწილეო
ბითიბიუჯეტირება“.

სანამ ამფაქტორზეგადავიდოდეთ,შეიძლება განვიხილოთმოქალაქეთაჩართულობისარსე
ბული მექანიზმები ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების მხრივ საქართველოში.
„კანონიადგილობრივითვითმმართველობისშესახებ“მიღებულიქნა1997წელს,2005წელსგაუმ
ჯობესდადა1997წლისკანონთანშედარებითმასშიმოქალაქეთამონაწილეობისმეტიფორმაიყო
ჩადებული;2009წელსკვლავგანხორციელდაცვლილებაკანონშიახლაუკვეცალკეთავიგაჩნდა
(x1),რომელიცეხებამოქალაქეთამონაწილეობასთვითმმართველობისგანხორციელებაშიდაგუ
ლისხმობს,რომმოქალაქეებსუფლებააქვთ,მონაწილეობამიიღონარამარტოსაკრებულოსსხდო
მებზე,არამედდადგენილიწესითმათმიეცათუფლება,მონაწილეობამიეღოთსაკრებულოსკომი
სიისსხდომებშიც.

მიუხედავადიმისა,რომარისკანონიამკანონისეფექტურიიმპლემენტაციადარჩამხოლოდქა
ღალდზე,რადგანაცმოქალაქენიუმთავრესშემთხვევაშიარსარგებლობენამუფლებით.

როცა ვამბობთ მოქალაქეთა მონაწილეობას საბიუჯეტო პროცესში, ვგულისხმობთ, რომ მათი
ჩართულობითუნდაყალიბდებოდესადგილობრივიბიუჯეტი,მათგანსაზღვრონ,თუსადდარატომ
უნდადახარჯოსადგილობრივმათვითმმართველობამხალხისთვისხალხისფული.„მონაწილეობი
თიბიუჯეტირება“არისერთერთიპრინციპი,რომელიცპასუხობსკითხვას,თუვინგანკარგავსხალ
ხისფულსდაროგორიხარჯებაის.
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„მონაწილეობითი ბიუჯეტირების“ არსი შემდეგია: ბიუჯეტის შედგენაზე ადგილობრივი თვით
მმართველობააცხადებს„იდეებისკონკურსს“,რომელშიცმონაწილეობისმიღებაშეუძლიანებისმი
ერადამიანს,მათშორისახალგაზრდებსაც,რათაწარმოადგინონთავიანთიდასაბუთებულიწინადა
დება,როგორცსაბიუჯეტოსახსრების,ასევემხარდამჭერთასიისკუთხით.

შემდგომკომისიაგანიხილავსამწინადადებებსდაიღებსშესაბამისგადაწყვეტილებებს.პროცესი
გამჭვირვალეადაქვეყნდებაადგილობრივითვითმმართველობისსაიტზე.

ესპრინციპიგვაძლევსსაშუალებას,ბიუჯეტშიგათვალისწინებულიქნეს„გენდერულიბიუჯეტი“,
ესარარისბიუჯეტისგაყოფა,არამედგენდერულიასპექტებიასაბიუჯეტოპროცესში.

თუროგორმუშაობსესპრინციპიევროკავშირისქვეყნებში,ჩეხეთსადაპოლონეთშიდარადადე
ბითიმხარეებიაქვს,ნაჩვენებიაშემდეგთავში.

V. სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა დე ცენ ტრა ლი ზა ცია ში და 
გენ დე რუ ლი ურ თი ერ თკავ ში რი

კვლევამ,რომელიც2016წელსგანხორციელდააღმოსავლეთევროპისქვეყნებში(პოლონეთი,
ჩეხეთი, სლოვაკეთი,უნგრეთი), ნათელისურათიმოგვცა,თურაგზაგაიარეს ამ ქვეყნებმა ევ
როინტეგრაციის კონტექსტში: ბრძოლა გენდერულ სტერეოტიპებთან, ქალთა საზოგადოებრივი
და პოლიტიკური აქტივობების ხელშეწყობა, სტრატეგიების შემუშავება, გენდერული თანასწო
რობისსტრატეგიისშემოღება,გენდერულითანასწორობისპოლიტიკისგაწევრიანებისშემდგომი
ევროპიზაცია,გენდერულითანასწორობისმხარდაჭერისმექანიზმებისშემუშავება,მოქალაქეთა
ჩართულობის მექანიზმები ადგილობრივითვითმმართველობის განხორციელებაში. გარდა საკა
ნონმდებლორეგულაციებისა,ამქვეყნებშიარსებობსრამდენიმეპოლიტიკურიდოკუმენტი,რო
მელიცგანსაზღვრავსსახელმწიფოსფართოსტრატეგიასჩართულობისზრდისთვის.ნათელმა
გალითსწარმოადგენსმუნიციპალიტეტი„პრაღა10“,სადაცგვქონდასაშუალება,გავცნობოდით
მათიმუშაობისპროცესს.

მიუხედავად იმისა, რომ ერთჯერაც არ იყო ნახსენები გენდერული ბიუჯეტირება, სახეზე იყო
„ღიამმართველობისმაგალითი“,როდესაცხდებოდამუნიციპალიტეტისმიერე.წ.„მონაწილეობი
თიბიუჯეტირება“,რაცმოქალაქეებსშესაძლებლობასაძლევს,მიიღონმონაწილეობაპროცესში,თუ
როგორდაიხარჯოსადგილობრივიბიუჯეტი.ზემოთხსენებულიმოდელიმოსახლეობას,მათშორის
ქალებს,ანიჭებსფაქტობრივიგადაწყვეტილებისმიღებისშესაძლებლობებს,ხოლომუნიციპალიტეტი
ვალდებულია,მათიმოსაზრებებიასახოსბიუჯეტში.როგორცაგვიხსნეს,პრაღა10შიქალებისმიერ
წარმოდგენილიპროექტებიარისფინანსურადდასაბუთებული,ფართოსაზოგადოებისმიერმხარ
დაჭერილი,უფრომიზანშეწონილიდა ამიტომდაფინანსებული პროექტების მეტი ნაწილი ქალების
მიერააშემუშავებული.

რაცშეეხებაპოლონეთისმაგალითს:ე.წ.მონაწილეობითიბიუჯეტირებაგულისხმობსმოქალაქე
თამიერმიღებულგადაწყვეტილებებსდაადგილობრივიხელისუფლებისათვისისსავალდებულოა.ეს
ნიშნავს,რომადგილობრივითემისსხვადასხვაადმინისტრაციულიერთეულითავადგანაგებს,სადდა
რისთვისგახარჯოსმისთვისგანკუთვნილიბიუჯეტისწილი.

რაცმეტადმნიშვნელოვანია,ადგილობრივთვითმმართველობასაქვსკონსულტაციისვალდებუ
ლებაიმსაკითხებზე,რომლებზეცმუშაობენესორგანიზაციები,რისთვისაცისინიქმნიანსაკონსულ
ტაციოდასაინიციატივოჯგუფებს.

აქვეგვინდაგავიხსენოთფონდი„სოხუმის“მიერაპრობირებულიგენდერულისაკონსულტაციო
საბჭოები, რომელთა შემადგენლობაში შედიოდნენ როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის
სტრუქტურები,ასევეარასამთავრობოორგანიზაციებისდასაზოგადოებისწარმომადგენლები.სწო
რედამსისტემამუზრუნველყოგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოებისმუშაობისწარმატება.თუმ
ცაკანონმდებლობისაქტშიესვერშევიდა,როგორცსავალდებულოპრინციპი.

„მონაწილებითიბიუჯეტირების“მოდელი,როგორცგანვიხილეთ,მოსახლეობასანიჭებსგადაწყ
ვეტილებისმიღებისშესაძლებლობებს,ისარისგამჭვირვალედაეფუძნებამოქალაქეთამოსაზრებე
ბისასახვასბიუჯეტში.შესაბამისად,ხელსშეუწყობსბიუჯეტისგენდერიზაციასაც,რადგანაცქალებს
მიეცემათსაშუალება,შეუზღუდავადმიიღონმონაწილეობაამპროცესში.ამასთანერთადგასათვა
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ლისწინებელიაისფაქტი,რომ„ჩართულობისბიუჯეტირების“პროცესისდანერგვაშეიძლებამხო
ლოდიმშემთხვევაში,თუადგილობრივთვითმმართველობასგააჩნიაფინანსურიდამოუკიდებლობა.
ესაუცილებელიკომპონენტიარეალურიშედეგისმისაღწევად.

საჭიროა როგორც პოლიტიკური კულტურა (ჯანსაღი დებატების და შეთანხმების მიღწევის
კულტურა მოქალაქეებში); პროცესის სათანადოდ ორგანიზება და წარმართვა  ანუ სათანადო
უნარჩვევებითაღჭურვა,როგორცთვითმმართველობის,ასევესამოქალაქოსაზოგადოების;ექ
სპერტებისჩართვა,სწორიინფორმაციისგავრცელებადასწორიმოლოდინებისშექმნამოსახლე
ობაში;გადაწყვეტილების აუცილებელიდასაბუთებადასხვამნიშვნელოვანინიუანსებისგათვა
ლისწინება.

VI. დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის მო ნი ტო რინ გი - 
შე სა ბა მი სი ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით

იმისათვის,რომჩამოვაყალიბოთდეცენტრალიზაციისპროცესისმონიტორინგისკრიტერიუმე
ბი, პირველრიგში, უნდა შეიქმნასრეალური შესაძლებლობა ადგილობრივი თვითმმართველობი
სათვის,რათაგანახორციელოსთავისიმოვალეობებიმიღებულისაკანონმდებლოაქტებისსაფუძ
ველზე:

-	 მოხელეთა სწავლება უნდა განხორციელდეს ერთიანი უნიფიცირებული პროგრამით, მმარ
თველობისსფეროშიევროპულიგამოცდილებისგათვალისწინებით;

-	 კანონმდებლობითგანხილულიპროცედურებისგადახედვა(ბიუჯეტისშედგენისადამიღების
ვადებისგადასინჯვა);

-	 ადგილობრივითვითმმართველობისფინანსურიდამოუკიდებლობა;
-	 თვითმმართველობასადაადგილობრივმოსახლეობასშორისპარტნიორულიურთიერთობის

ჩამოყალიბება,კონსენსუსისმიღწევა,თურაზეგანაწილდესსაბიუჯეტოსახსრები;
-	 ბიუჯეტისშედგენაგენდერულიასპექტებისგათვალისწინებით;გენდერულიბიუჯეტირების

მეთოდოლოგია,რომელიცეფუძნება„მონაწილეობითიბიუჯეტირების“პრინციპებისპოპულარიზა
ციასდაიმპლემენტაციას.

ზემოხსენებულიდანგამომდინარე,დეცენტრალიზაციისმონიტორინგი,გენდერულიპრობლემა
ტიკისგათვალისწინებით,უნდამოიცავდეს:

1. საბიუჯეტოპრიორიტეტებისფინანსურგანხილვას„ჩართულობისბიუჯეტირების“შედგენა;
2. ადგილობრივითვითმმართველობისადამოსახლეობისჩართულობას;
3. განხილვისშედეგადმიღწეულშეთანხმებას;
4. ადგილობრივითვითმმართველობისანგარიშვალდებულებასბიუჯეტირებისადამისიაღსრუ

ლებისყველაეტაპზე:
-	 მონიტორინგისჩატარებისვადებისგანსაზღვრას;
-	 მონიტორიგისშედეგებისგაცნობასფართოსაზოგადოებისათვის.

VII. დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის 
პრო ცეს ში გენ დე რუ ლი ას პექ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით

მიუხედავადიმისა,რომსაქართველოსკანონმდებლობაშეესაბამებაევროკავშირისმაღალსტან
დარტებს:

-	 არარისშემუშავებულიამკანონებისშესრულებისსრულყოფილიმექანიზმები,რაცხელსუშ
ლისპრობლემისგადაწყვეტას;

-	 ადგილობრივიმუნიციპალიტეტები,უმეტესშემთხვევაში,არარიანმზადკანონშიშეტანილი
ცვლილებებისგანსახორციელებლად,რადგანაცსრულადარარიანინფორმირებულებიამრეფორ
მისდაგანხორციელებისგზებისშესახებ;

-	 მუნიციპალიტეტებსარაქვთშესაბამისიფინანსურისახსრებიგენდერულიპოლიტიკისსტრა
ტეგიისშემუშავებისადადანერგვისთვის.
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იმისათვის,რომმოხდესადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებისმიერგენდერულიმეინ
სტრიმინგისინტეგრირება,საჭიროა:

-	 ცნობიერების ამაღლების ხელშემწყობი კამპანია, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების,
ასევესაზოგადოებისფართოფენებისთვის;

-	 გენდერულბიუჯეტთანდაკავშირებულისაგანმანათლებლოპროგრამებისჩატარება;
-	 მუნიციპალიტეტებშიფართოსაზოგადოებისჩართვისმიზნითევროკავშირისქვეყნების„მო

ნაწილეობითიბიუჯეტირების“გამოცდილებისშესწავლადანერგვა.

გა მო ყე ნე ბუ ლი წყა რო ე ბი

საქართველოსორგანულიკანონი,1995წლის24აგვისტო;

საქართველოსორგანულიკანონი„ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსი“,2014წლის5თე
ბერვალი;

საქართველოსორგანულიკანონი„ადგილობრივითვითმმართველობისშესახებ“,2006წლის16დე
კემბერი;

საქართველოსკანონი„საქართველოსსაბიუჯეტოკოდექსი“,2009წელი;

ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოებისორგანიზაციულიმოწყობისსახელმძღვანელო
პრინციპები(პუბლიკაციაპროექტის„ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოების“ინსტიტუ
ციურიანალიზისაქართველოში„სინერჯიჯგუფი“);

ევროკავშირისსტრატეგიასაქართველოსსამოქალაქოსაზოგადოებასთანთანამშრომლობისათვის
20142017წწ.(სტრატეგიადამტკიცებულიაევროკავშირისწარმომადგენლობისადაევროკავშირის
სახელმწიფოებისსაელჩოებისმიერ),2014წლის21ივლისი;

გენდერულითანასწორობისსახელმძღვანელოსპრინციპები,2013წელი;

გენდერულიმეინსტრიმინგი(პრაქტიკულისახელმძღვანელოსაჯარომოხელეებისათვის),2014წე
ლი,ECMI;UNWomen;

მონაწილეობითიბიუჯეტირება.საქართველოსახალგაზრდაიურისტთაასოციაცია;

ევროპულიქარტიაადგილობრივითვითმმართველობისშესახებ.სტრასბურგი,1985წლის15ოქ
ტომბერი(რატიფიცირებულიასაქართველოსპარლამენტისმიერ2004წლის26ოქტომბერს#515
IIსდადგენილებით);

„რატომდეცენტრალიზაცია?“მოსაზრება02.11.2012წ.გიახუხუა(ბარბერგისუნივერსიტეტი)
(გერმანია);

ქალთაუფლებრივიმდგომარეობადაგენდერულითანასწორობა,2016წ.
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ემა კამ კია

ექსპერტი, სა ქარ თვე ლო

გენ დე რუ ლი ბი უ ჯე ტი რე ბა ად გი ლობ რივ დო ნე ზე. 
რე ა ლო ბა და გა მოწ ვე ვე ბი  სა ქარ თვე ლო ში

კვლე ვის ანო ტა ცია

წინამდებარეკვლევამიზნადისახავსსაქართველოშიადგილობრივდონეზეგენდერულიბიუჯე
ტირებისკუთხითარსებულირეალობისშეფასებასდაარსებულიგამოწვევებისგამოვლენას,რათა
შემუშავდეს რეკომენდაციები ადგილობრივ მმართველობაში გენდერული მეინსტრიმინგის ხელშე
წყობისადვოკატირებისთვის.

ნაშრომშიგამოყენებულიასამაგიდეკვლევისმეთოდი:გენდერულითანასწორობისპოლიტიკასთან
დაკავშირებულიკანონმდებლობის,სხვადასხვადოკუმენტის,კვლევის,ანგარიშისშესწავლა/ანალიზი.

უნდაითქვას,რომსაქართველოშიგენდერულითანასწორობისკუთხითცვლილებებიარასაკმა
რისიტემპებით,მაგრამინტენსიურადმიმდინარეობს.ესეხებაგენდერულიბიუჯეტირებისპრინცი
პისდამკვიდრებასაც,როგორცცენტრალურ,ასევეადგილობრივდონეზე.

ქვეყანაშიპოლიტიკისდონეზეაღიარებულია,რომგენდერულიბიუჯეტირებაგენდერულითანას
წორობისპოლიტიკისგანხორციელებისაუცილებელიმექანიზმია,რომელიცუზრუნველყოფსსახელ
მწიფორესურსებისთანაბრადგანაწილებას,მაგრამპრაქტიკულად,ამისრეალიზებასრულყოფილად
არხდება.გენდერულითანასწორობისსაკითხებთანდაკავშირებულსხვადასხვასახელმწიფოსამოქ
მედოგეგმაშიხდებაგენდერულიბიუჯეტირებისდანერგვისაუცილებლობისასახვა,მაგრამროგორც
სახელმწიფოს,ასევეადგილობრივიდასაერთაშორისოორგანიზაციებისმიერგაკეთებულიდასკვნე
ბით,გაწეულსაქმიანობასარააქვსინტენსიურიდაკოორდინირებულიხასიათი.სახელმწიფოსმიერ
ჩატარებულიმონიტორინგისშედეგებით,გენდერისექსპერტების,ადგილობრივიდასაერთაშორისო
ორგანიზაციების,თვითონსაკითხზეპასუხისმგებელიპირებისგანმიღებულიინფორმაციებითაშკარა
ხდება,რომარსებობსსხვადასხვამიზეზი,რისგამოცსაკითხინელამიდისწინ:არასაკმარისიგენდე
რულიგანათლება,არასაკმარისიფინანსურირესურსებისაჭიროებათაკვლევებისჩასატარებლად;
გამოცდილების გაცვლისადა ინფორმირების ნაკლები შესაძლებლობა;უწყებებში კადრების ხშირი
ცვლა,შესაბამისადიმადამიანებისაც,რომლებიცუწყებაშიგენდერულპოლიტიკაზეარიანპასუხის
მგებლები;თვითონგენდერულიბიუჯეტირებისსაკითხშისპეციალისტებისდეფიციტი;ასევე,ერთე
ული,კვალიფიციურიადგილობრივიარასამთავრობოსექტორისარასაკმარისირესურსები,მოხდეს
მათხელთარსებულიგამოცდილებისმულტიპლიცირება;თვითონადგილობრივითვითმმართველო
ბისკადრებისდაბალიმოტივაცია,გაიარონკონსულტირებასაკითხშიგარკვეულექსპერტებთანდა
დაინტერესებულორგანიზაციებთან;ზემდგომიორგანოებიდანსათანადოდირექტივებისარარსებო
ბაანბუნდოვანება;ადგილობრივდონეზეგენდერულსაკითხებზეპასუხისმგებელიპირებისდაბალი
სტატუსიდაპოზიციონირება,რაცასუსტებსმათგავლენასდანდობასგადაწყვეტილებისმიმღები
პირებისგან,საზოგადოებისგან;ასევემეთოდოლოგიურიდაინსტიტუციურიდახმარებისარქონაქვე
ყანაშიგენდერულითანასწორობისპოლიტიკაზეპასუხისმგებელიინსტიტუტებისგან(თუნდაცპარ
ლამენტისგენდერულითანასწორობისსაბჭოსგან,უწყებათაშორისიკომისიისგან).

ხშირად არ სრულდება სახელმწიფოს მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილებები სათანადო მექა
ნიზმებისარარსებობისგამო,მაგალითად,ფინანსთასამინისტროსგადაწყვეტილებაგენდერულად
სენსიტიურპროგრამებთანმიმართებაში,საჭიროებიდანგამომდინარე,პროგრამისშეფასებისერთ
ერთინდიკატორადგამოყოფილიქნასპროგრამისგენდერულასპექტშიშეფასებისინდიკატორი.

არარისგამოყენებულისაკმაოდკარგირესურსი:ადგილობრივდონეზეგენდერულიპოლიტიკის
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რეალიზებისჯაჭვში„ამოვარდნილია“გუბერნია/სამხარეოადმინისტრაცია,რომელიცსხვასაკი
თხებთანმიმართებაშისაკმაოდკარგადასრულებსმაკოორდინირებელფუნქციას.

ადგილობრივდონეზეგენდერულიბიუჯეტირებისპრაქტიკისდანერგვისსაკითხშიჯერჯერობით
სუსტადგამოიყენებაადგილობრივიინსტიტუციურიმექანიზმიგენდერულითანასწორობისსაბჭო,
არასათანადოკვალიფიკაციის,ფინანსურირესურსების,მეთოდოლოგიურიგაძლიერებისშესაძლებ
ლობებისარქონისგამო.

კვლევისშედეგადგაკეთებულირეკომენდაციებიმოიცავსსაკითხებსადგილობრივდონეზეგენ
დერულიბიუჯეტირებისადაგენდერულიმეინსტრიმინგისხელშესაწყობად:იმისგათვალისწინებით,
რომსახელმწიფოორგანიზაციებისსტრუქტურებშიოპერატიულიპროცესისვალდებულებააკისრი
ათსხვადასხვადონის სახელმწიფომოხელეებს, განსაკუთრებული ყურადღებაუნდა მიექცეს მათი
გენდერულიკომპეტენტურობისამაღლებას(მაგალითად,საფინანსო,იურიდიულისამსახურებისთა
ნამშრომლებისგენდერულიკომპეტენციისსაკითხები).

განსაკუთრებულმნიშვნელობასიძენსადგილობრივ,მათშორისგენდერულსაჭიროებათაკვლე
ვისდანერგვა,თვითმმართველობისბიუჯეტისშესწავლაბიუჯეტისპროექტშიგენდერულითანას
წორობისასპექტებისგათვალისწინებით;ამსაკითხშისაჭიროაროგორცმუნიციპალიტეტისპერსო
ნალისკვალიფიკაციისამაღლება,ასევეკვალიფიციურარასამთავრობოორგანიზაციებთანმჭიდრო
კონტაქტი,პერმანენტულიკონსულტირებისრეჟიმი.

ადგილობრივიგენდერულითანასწორობისსაბჭოსდაკანონებისშემდგომ,რომელიცცალსახადპო
ზიტიურმოვლენასწარმოადგენს,მნიშვნელოვანიამისიაღსრულებისუზრუნველსაყოფადინსტიტუ
ციურიმექანიზმებისგაძლიერებაიმისათვის,რომმიღებულიკანონიმხოლოდდეკლარაციულხასიათს
არატარებდეს.ამისთვისუნდამოხდესადგილობრივიგენდერულითანასწორობისსაბჭოებისინსტი
ტუციურიდამეთოდოლოგიურიგაძლიერება,მჭიდროკომუნიკაციაპარლამენტისგენდერულითანას
წორობისსაბჭოსთან,საკოორდინაციოფუნქციისდანერგვასამხარეოადმინისტრაციებისაპარატში.

ბოლოსახელმწიფოსამოქმედოგეგმებისპროექტებშიგაჩნდაადგილობრივმუნიციპალიტეტებთან
თანამშრომლობისპლატფორმისდანერგვისამოცანა,რაცკვალიფიციურარასამთავრობოსექტორ
თან, ექსპერტებთან, საერთშორისო დონორებთან, სამოქალაქო ჯგუფებთან მჭიდრო თანამშრომ
ლობისგარეშეძნელიმისაღწევია.განსაკუთრებულიყურადღებაუნდამიექცესიმსტრუქტურათა
მაკოორდინირებელფუნქციას,ვისაცეკისრებაპირდაპირიპასუხისმგებლობაადგილობრივდონეზე
მიმდინარეგენდერულადსენსიტიურპოლიტიკაზე.განსაკუთრებითრეგიონულიგანვითარებისადა
ინფრასტრუქტურისსამინისტროს,რომელიც,განსხვავებითსხვასაკითხებისგან,გენდერულიპოლი
ტიკისსაკითხებშიარ/ვერასრულებსსახელმძღვანელოფუნქციას.

სასურველია,შეიქმნასმექანიზმები,რომლებიცუზრუნველყოფსსახელმწიფოსმხრიდანმიღებუ
ლიგადაწყვეტილებებისკონტროლს,მაგალითადფინანსთასამინისტროსგადაწყვეტილებაგენდე
რულადსენსიტიურპროგრამებთანმიმართებაში,საჭიროებიდანგამომდინარე,პროგრამისშეფასე
ბისერთერთინდიკატორადგამოყოფილიქნასპროგრამისგენდერულასპექტშიშეფასებისინდიკა
ტორი.ამისთვისიმმუნიციპალიტეტებში,სადაცჯერკიდევარარისდანერგილიპროგრამულიბი
უჯეტირებისპრაქტიკა,დროულადუნდადაინერგოსპროგრამულიბიუჯეტისპრინციპი,რომელიც
ქმნისკარგსაფუძველსგენდერულბიუჯეტირებაზეგადასასვლელად.

გენდერული ბიუჯეტირების პრონციპისდანერგვის პროცესში გათვალისწინებულიუნდა იქნეს
სამოქალაქოსექტორის,ადგილობრივიარასამთავრობოორგანიზაციების,კერძოსექტორის,სათემო
ჯგუფების,დარგისექსპერტებისდადაინტერესებულიპირებისჩართულობა.ადგილობრივარასამ
თავრობოორგანიზაციებსუნდა მიეცეთსაშუალება, გამოიყენონ ადგილობრივითუცენტრალური
უწყებებისსაბიუჯეტორესურსებიდამიიღონმონაწილეობაადგილობრივისოციალურიპოლიტიკის
განხორციელებაში,ახალისერვისებისდანერგვაში,რათასახელმწიფოსოციალურიპოლიტიკაგახ
დესუფრომოქნილი,ეფექტურიდაგენდერულადორიენტირებული.

I. შე სა ვა ლი

„პირველიშეხედვით,ბიუჯეტიწარმოგვიდგება,როგორცგენდერულადნეიტრალურიპოლიტი
კურიინსტრუმენტი.მაგრამპოლიტიკოსებიარუნდათვლიდნენ,რომგადასახადებიდასახელმწიფო
ხარჯებიერთნაირგავლენასახდენსქალებზედაკაცებზე,რამეთუმათ,როგორცწესი,უკავიათგან
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სხვავებულისოციალურიდაეკონომიკურიპოზიციები“(იზაბელაბაკკერი,პოლიტოლოგიისპროფე
სორი,იორკისუნივერსიტეტი,კანადა).

ქვეყნებისთვის,რომლებიცაცხადებენშეუქცევადკურსსევროსტრუქტურებშირეალიზაციისათ
ვის, უმნიშვნელოვანესია ისეთი რეფორმებისდანერგვა,რომლებიც   ქვეყანას დასახულმიზანს
მიუახლოებს. ერთერთს წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა საბიუჯეტო
დეცენტრალიზაციის, სხვადასხვაუფლებამოსილებისტერიტორიული ერთეულებისთვის გადანაწი
ლებისდასხვამიმართულებით.ადგილობრივითვითმმართველობისეფექტურირეფორმისთვისუმ
ნიშვნელოვანესიამასშიგენდერულიფაქტორებისგათვალისწინება,კერძოდგენდერულიბიუჯეტი
რების,როგორცსახელმწიფოგენდერული პოლიტიკის განხორციელების ქმედითი ინსტრუმენტის,
დანერგვა.

II.კვლე ვის მი ზა ნი და მე თო დე ბი 

კვლევისმიზანი
წინამდებარეკვლევამიზნადისახავსსაქართველოშიადგილობრივდონეზეგენდერულიბიუჯე

ტირებისკუთხითარსებულირეალობისშეფასებასდაარსებულიგამოწვევებისგამოვლენას,რათა
შემუშავდესრეკომენდაციებიადგილობრივმმართველობაშიგენდერულიმეინსტრიმინგისხელშე
წყობისადვოკატირებისთვის.

კვლევისმეთოდები
კვლევაშიგამოყენებულიიყოსამაგიდეკვლევა:გენდერულითანასწორობისპოლიტიკასთანდა

კავშირებულიკანონმდებლობის,სხვადასხვადოკუმენტის,კვლევის,ანგარიშისშესწავლა/ანალიზი.

საკვანძოსიტყვები:გენდერულიბიუჯეტი,ადგილობრივითვითმმართველობა,გენდერულიანა
ლიზი,თანასწორობისპოლიტიკა,საჭიროებათაკვლევა,გენდერულიმეინსტრიმინგი.

III. ზო გა დი მი მო ხილ ვა    

1.გენდერულიბიუჯეტიარსიდამნიშვნელობა
„გენდერულიბიუჯეტითანამედროვესოციალურიტექნოლოგიაა,რომელიცსაშუალებასიძლე

ვა,დაინერგოსსამთავრობოპოლიტიკისმიერინტერესთაგათვალისწინებისდიფერენცირებადიაღ
რიცხვისპრინციპისოციალურგენდერულინიშნისმიხედვით.ისგულისხმობსგენდერულასპექტებს
საბიუჯეტოპროცესში.გენდერულიბიუჯეტიარისფინანსურიმექანიზმითანასწორობისპოლიტიკის
განსახორციელებლად“.1

„გენდერულიბიუჯეტიარგულისხმობსცალკემამაკაცისადაცალკექალისბიუჯეტისფორმირე
ბას,იგიარარისსპეციალურადმიმართულიმამაკაცზეანქალზედაარმოითხოვსმხოლოდქალთა
პროგრამებზეხარჯებისზრდას.ესარისბიუჯეტი,რომელიცორიენტირებულიასაზოგადოებაშისო
ციალურიბალანსისდამყარებაზეფინანსებისეფექტურიგანაწილებისგზით.2

2.გენდერულიბიუჯეტისშემუშავებისპროცესი:
გენდერულიბიუჯეტისშემუშავებისპროცესისამძირითადეტაპადიყოფა:
1.ბიუჯეტისანალიზიგენდერულიასპექტებისგათვალისწინებით;
2.გენდერულიასპექტებისგათვალისწინებითპრიორიტეტებისგანსაზღვრასაბიუჯეტორესურ

სებისგადანაწილებაზედაყრდნობით;
3.გენდერულითანასწორობისასპექტებისჩართვასაბიუჯეტოპროცესისყველაეტაპზე.

1ჩარიტაჯაში,გენდერულიბიუჯეტი/სემინარისმასალები,თბილისი,2004.
2ქალთაჩართულობისგაძლიერებასაქართველოსპოლიტიკურცხოვრებაში,ექსპერტულიანალიზისკრებული,
მომზადებულია ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტისთვის კანადის ადგილობრივი
ინიციატივებისფონდისფინანსურიმხარდაჭერით,2013.
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ამდროისთვის90ქვეყანაზემეტინერგავსსხვადასხვაგენდერულინიციატივას,რომელიცმო
იცავს სამოქალაქო საზოგადოებას, მთავრობებსდა საერთაშორისოორგანიზაციებს. ამ ქვეყნების
გამოცდილებაუჩვენებს,რომგენდერულიბიუჯეტირებახელსუწყობსმოქალაქეთამომსახურების
გაუმჯობესებას,საბიუჯეტორესურსებისუფრომკაფიოგადანაწილებასყოველიკონკრეტულიმომ
ხმარებლის საჭიროების მიხედვით, ტერიტორიების ეკონომიკური განვითარების, ასევე არსებული
რესურსებისეფექტურიგამოყენებისკუთხით.

გენდერულითანასწორობისსაკითხებზემომუშავეორგანიზაციებისმიერშექმნილიაგენდერუ
ლიანალიზისდირექტორატი,რომელიც,რათქმაუნდა,არარისუნივერსალურირეცეპტიყველამო
ცემულიშემთხვევისათვის,მაგრამ,შეძლებისდაგვარად,განსაზღვრავსგენდერულიანალიზისსაყ
რდენპრინციპებს.

გენდერულიბიუჯეტისსამიზნეგენდერულიჯგუფიშეიძლება,იყვნენროგორცქალები,ისეკა
ცები, ანსხვაჯგუფები (მაგალითად,შშმდაიძულებითგადაადგილებულიპირები, ახალგაზრდები,
ნაციონალურიუმცირესობები, მარტოხელა ან ქვრივი მშობლები, სოციალურადდაუცველები), გა
მომდინარეიქიდან,თურასპექტრისგენდერულიპრობლემებიარსებობსმოცემულტერიტორიაზე.

3.გენდერულიბიუჯეტირება,როგორცგენდერულიმეინსტრიმინგისპირობა:გენდერული
პერსპექტივისინტეგრირებასადგილობრივიდარეგიონულიხელისუფლებისყველასაქმიანობაში,რო
გორცაუცილებელპირობასქალებსადამამაკაცებსშორისთანასწორობისგასაძლიერებლად,ხაზს
უსვამს„ევროპულიქარტიაადგილობრივცხოვრებაშიქალთადამამაკაცთათანასწორობისშესახებ“:

 „გენდერულიპერსპექტივაუნდა იქნასგათვალისწინებული ისეთიწესების, მეთოდებისდა ინ
სტრუმენტებისშედგენისას,რომლებიცგავლენასახდენენადგილობრივიმოსახლეობისყოველდღი
ურცხოვრებაზე.მაგალითად,„გენდერულიმეინსტრიმინგის“და„გენდერულიბიუჯეტირების“გა
მოყენება.ამმიზნითქალთაგამოცდილებაადგილობრივყოფაში,მათშორისსაცხოვრებელიდასა
მუშაოპირობები,უნდაიქნასგაანალიზებულიდაგათვალისწინებული“.1

იქვეარისგანმარტებულიგენდერულიმეინსტრიმინგიდაგენდერულიბიუჯეტირება:„გენდერუ
ლიმეინსტრიმინგიესარისსტრატეგია,მოხდესქალებისადააგრეთვემამაკაცებისსაჭიროებები
სადაგამოცდილებისინტეგრირებაპოლიტიკურ,ეკონომიკურდასოციალურსფეროშისხვადასხვა
პოლიტიკისდაპროგრამისშედგენის,განხორციელების,მონიტორინგისდაშეფასებისდროს,რათა
ქალებმადამამაკაცებმამიიღონთანაბარისარგებელიდაარგაგრძელდესუთანასწორობა”.

„გენდერულიბიუჯეტირება“არისგენდერულიმეინსტრიმინგისგამოყენებაბიუჯეტირებისპრო
ცესში.ესნიშნავსბიუჯეტებისგენდერზედაფუძნებულშეფასებას,გენდერულიპერსპექტივისჩარ
თვასბიუჯეტირებისპროცესისყველადონეზედაშემოსავლებისადახარჯებისრესტრუქტურიზაცი
ასგენდერულითანასწორობისწახალისებისმიზნით“.

ეს ტექნოლოგიები ორიენტირებულია სახელმწიფო ბიუჯეტის ფორმირებისა და შესრულების
პროცესშიმოქალაქეთასხვადასხვაკატეგორიისინტერესებისგათვალისწინებაზე.

პეკინისდეკლარაციისმოქმედებისპლატფორმა(პარაგრაფი346)მიუთითებს,რომსახელმწიფო
ებმაყველაღონეუნდაიხმარონ,რათაშესწავლილიიქნესსახელმწიფოსექტორისხარჯებიქალებთან
მიმართებაშიდამოხდესბიუჯეტისკორექტირებამათთვისფინანსურირესურსებისთანაბარიხელ
მისაწვდომობისუზრუნველსაყოფად.

გენდერულიბიუჯეტის,როგორცმმართველობითიტექნოლოგიისგამოყენების„ველი“არის,პირ
ველრიგში, სახელმწიფოდა ადგილობრივი ბიუჯეტი,  სახელმწიფოსადაზღვევოფონდები,  ასევე 
რაცარანაკლებმნიშვნელოვანია,არასამთავრობოსექტორისსოციალურიმომსახურებისსახელმწიფო
მხარდაჭერა,რაც,ხშირშემთხვევაში,ნაკლებადგანიხილებაგენდერულიბიუჯეტირებისნაწილად.

ფაქტობრივად,გენდერულიბიუჯეტირებაესარისსახელმწიფოინსტრუმენტიგენდერულიმიდ
გომებისეფექტურიდანერგვისათვისეკონომიკურიდასოციალურიპოლიტიკისთითქმისყველაას
პექტშიდაბიუჯეტისსათანადოგადანაწილებისათვისარამხოლოდქალებისდაკაცების,არამედმო
სახლეობისმეტნაკლებადსოციალურადდაუცველიკატეგორიისბავშვების,პენსიონრებისდაა.შ.
სასარგებლოდ.

1წყარო„ევროპულიქარტიაადგილობრივცხოვრებაშიქალთადამამაკაცთათანასწორობისშესახებ“ევროპის
მუნიციპალიტეტთა და რეგიონთა საბჭო (CEMR). http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/
charte_egalite_geo.pdf.ბოლონახვისთარიღი31.082017)
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4.პასუხისმგებლობაგენდერულბიუჯეტირებაზე:განვითარებულიდემოკრატიისქვეყნებ
შიგენდერულიბიუჯეტირებით,ძირითადად,დაკავებულიახელისუფლება,რომელსაცშეუძლია,თა
ვისიინიციატივითშეადგინოსბიუჯეტი,ანმიიღოსსამოქალაქოსაზოგადოებისწინადადებები.ხელი
სუფლებას შეუძლია, მიიღოსგადაწყვეტილება, კონსულტაციისთვის მოიწვიოსგარეშე ექსპერტები
ან სამოქალაქო საზოგადოებისჯგუფები,რომლებიცწარმოადგენენ ექსპერტებსგენდერულსაკი
თხებში.ევროპისმაგალითზესაჯაროსექტორი,ქალთაორგანიზაციებიდასოციალურიპარტნიო
რობისორგანიზაციებითამაშობენმნიშვნელოვანროლსიმით,რომხელსუწყობენინფორმირებულო
ბისამაღლებას,პროპაგანდასუწევენქალთაეკონომიკურიგავლენისზრდას,ასევემმართველობის
სფეროშიმათუფროსრულფასოვანჩართვას.

საქართველოშიჩატარებულისხვადასხვაკვლევაცხადყოფს,რომ„ხელისუფლებისსხვაშტოებ
თანშედარებით,ადგილობრივხელისუფლებასსამოქალაქოჩართულობისუკეთგანსაზღვრულისა
მართლებრივიბაზააქვს.ცენტრალურსაჯაროდაწესებულებებსარგააჩნიათერთიანირეგულაცია
მოქალაქეთაჩართულობისშესახებ“.1

მიიჩნევა,რომადგილობრივიბიუჯეტებისგააქტიურებასაბიუჯეტოდეცენტრალიზაციისგზით,
მოქალაქეთასოციალურიდაცვადადახმარებაუფროეფექტურიაიმმიზეზით,რომადგილობრივი
ბიუჯეტიდანსოციალურისაქმიანობისდაფინანსებანაკლებადბიუროკრატიულია,უფრომეტადმიზ
ნობრივიადამისამართულია.

IV. ძი რი თა დი ნა წი ლი

1.გენდერულითანასწორობისხელშეწყობისსამართლებრივი
დაპოლიტიკურიგარემოსაქართველოში
საქართველოდამოუკიდებლობის26წელსითვლის.ქვეყანაშიდეკლარირებულიადემოკრატიული

დასოციალურადთანასწორისაზოგადოებისფორმირებისპოლიტიკურინებადაგენდერულიდღის
წესრიგისმხარდაჭერა,მაგრამმიმდინარესოციალურიდაპოლიტიკურიცვლილებები,რომლისფონ
ზექალთამონაწილეობაკვლავნომინალურია,ვერუზრუნველყოფენდემოკრატიულიფასეულობე
ბისბოლომდერეალიზაციას.სადღეისოვითარებით,გენდერულიბიუჯეტირებაშეიძლებამივიჩნიოთ
ინსტრუმენტად,რომელიცპირდაპირუკავშირდებასაქართველოსსაერთაშორისოვალდებულებებს
გენდერულითანასწორობისუზრუნველყოფისადაქალთამდგომარეობისგაუმჯობესებისკუთხით.

საქართველოსაერთაშორისოთანამეგობრობაში„ახალგაზრდადემოკრატიის“ქვეყანაა.დემოკ
რატიისინდექსში81ეადგილზეადაითვლება„გარდამავალ/ჰიბრიდულრეჟიმად“.2

საქართველოსკონსტიტუციადასხვაძირითადისამართლებრივიდოკუმენტებიითვალისწინებს
გენდერულითანასწორობისუზრუნველყოფისადადისკრიმინაციისდაუშვებლობისსაკითხებს.

საქართველოარის1995წელსპეკინისქალთასაკითხებისადმიმიძღვნილიმეოთხეკონფერენციისდა
მისისამოქმედოპლატფორმისმონაწილე;ხელმოწერილიაქვსგაეროსკონვენციაქალთამიმართყველა
ფორმისდისკრიმინაციისაღმოფხვრისშესახებ(CEDAW);რომელიცდღემდერჩებაქვეყანაშიგენდერუ
ლიპოლიტიკისგანვითარებისყველაზეყოვლისმომცველდამკაფიოსაერთაშორისოდოკუმენტად.

საქართველოში, აგრეთვე, მიღებულია მთელირიგი სხვა მნიშვნელოვანი ჩარჩო–დოკუმენტები,
რომლებიცგენდერულითანასწორობისსაკითხებსარეგულირებენ:„ევროპისსამეზობლოპოლიტი
კისგანხორციელებისსამოქმედოგეგმა20062011“დაგაეროსუშიშროებისსაბჭოსN1325,1820,1888,
1889და1960რეზოლუციებისგანსახორციელებელიეროვნულისამოქმედოგეგმები„ქალი,მშვიდობა
დაუსაფრთხოება”(რომელიცპირველად2011წელსიქნამიღებული).ამგეგმებისმთავარიმიზანია
ქალებისაქტიურიჩართვამშვიდობის,კონფლიქტებისგადაწყვეტისდაკონფლიქტითდაზარალებუ
ლიადამიანებისდაცვისსაქმეში.მოცემულიდროისათვისქალებზე,მშვიდობასადაუსაფრთხოებაზე
გაეროსუშიშროებისსაბჭოსრეზოლუციებისგანხორციელების20182020წლებისეროვნულისამოქ
მედო გეგმის პროექტში პირველად განიხილება ადგილობრივი ხელისუფლება, როგორცდამოუკი

1 მოქალაქეთა ჩართულობის პრაქტიკის შეფასება ქალაქ ბათუმის, ქალაქ ქუთაისისა და ქალაქ ახალციხის
მუნიციპალიტეტებში.IDFIინფორმაციისთავისუფლებისგანვითარებისინსტიტუტი,თბილისი,2017წელი.
2მონაწილეობითიბიუჯეტირება,საქართველოსახალგაზრდაიურისტთაასოციაცია,2016წ,გვ.5
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დებელიაქტორი,ადგილობრივდონეზეგენდერულიპერსპექტივებისინტეგრირებისსაკითხში,რაც
წინგადადგმულინაბიჯია.

უნდააღინიშნოს,რომგენდერულიდღისწესრიგიარისსაქართველოსადაევროკავშირისურთიერთო
ბისერთერთიქვაკუთხედიც.„საქართველოევროკავშირისასოცირებისდღისწესრიგის“პუნქტი„თანას
წორიმოპყრობა“პირდაპირიძლევადირექტივებსგენდერულითანასწორობისხელშესაწყობად.

2010წელსმიღებულ„საქართველოსკანონშიგენდერულითანასწორობისშესახებ“,ისგანსაზ
ღვრულია,როგორც„ადამიანისუფლებათანაწილი,რომელიცგულისხმობსთანაბარუფლებებსადა
ვალდებულებებს,პასუხისმგებლობასადამამაკაცთადაქალთათანაბარმონაწილეობასპირადიდა
საზოგადოებრივიცხოვრებისყველასფეროში“.

გენდერულითანასწორობისდაცვაზეზედამხედველობისინსტიტუციურიმექანიზმებისშემოღე
ბასადადამკვიდრებასეთმობაკანონისმე3თავი.

გენდერულისაკითხებისრეგულირებისადაგენდერულითანასწორობისუზრუნველყოფისსფე
როშიმთავარიგანმსაზღვრელიფუნქციააკისრიასაქართველოსპარლამენტსდაგენდერულითანას
წორობისსაბჭოს. ის წარმოადგენს მთავარუწყებას,რომელიცუფლებამოსილია, განახორციელოს
გენდერულითანასწორობისსამოქმედოგეგმისშესრულებისმონიტორინგი.

კანონიგენდერულითანასწორობისშესახებასევეეხებაადგილობრივითვითმმართველობისორ
განოების მონაწილეობას გენდერულითანასწორობის დაცვისა და უზრუნველყოფის სფეროში. კა
ნონის მე13 მუხლის მიხედვით, „ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოები შეიმუშავებენდა
ახორციელებენღონისძიებებს ადგილებზედისკრიმინაციის გამოვლენისადა აღმოფხვრისუზრუნ
ველსაყოფად".1

გენდერულითანასწორობისშესახებსაქართველოსკანონისმე14მუხლისმიხედვით,საქართვე
ლოს სახალხო დამცველი უფლებამოსილია თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოს მო
ნიტორინგიგენდერულითანასწორობისდაცვაზედაშესაბამისიზომები მიიღოსკანონისდარღვე
ვისშემთხვევაში.რაცაისახებასახალხოდამცველისპერიოდულანგარიშებში„ქალთაუფლებრივი
მდგომარეობადაგენდერულითანასწორობა“.

საქართველოსარგააჩნია მოქალაქეთაჩართულობისშესახებსპეციფიკურიეროვნულიკანონ
მდებლობა.„საქართველოსკონსტიტუციისმოქმედიტექსტიარიძლევამოქალაქეთამონაწილეობის
გარანტიებს...არარსებობსკონკრეტულიმითითებებიგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესშიმონაწი
ლეობისუფლებისშესახებ“.2

რამდენიმეწლისწინსაქართველოსმთავრობამმიიღო„პოლიტიკისდაგეგმვისსისტემისრეფორ
მისსტრატეგია20152017“,3სადაცასევენაკლებადარისსაუბარიგენდერულიმიდგომების,გენდე
რულისაჭიროებების,გენდერულიბიუჯეტირებისშესახებ.

2014წელსდამტკიცებულიადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსიშეიცავსცალკეთავს,რო
მელიცარამარტოავალდებულებსმუნიციპალურსაჯაროდაწესებულებებს,უზრუნველყოსმოქალა
ქეთაჩართულობაადგილობრივითვითმმართველობისგანხორციელებაში,არამედგანსაზღვრავსკონ
კრეტულქმედებებსამისათვის:კოდექსის85ემუხლისთანახმად,მოქალაქეთამონაწილეობისფორმე
ბია:დასახლებისსაერთოკრებასოფლის/დაბის;პეტიცია;სამოქალაქომრჩეველთასაბჭო;მუნიცი
პალიტეტისსაკრებულოსდამუნიციპალიტეტისსაკრებულოსკომისიისსხდომებშიმონაწილეობა.

„ადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსში2015წლისივლისშიშესულმაცვლილებებმამნიშ
ვნელოვნადგააუმჯობესაადგილობრივდონეზესაზოგადოებრივიჩართულობისმარეგულირებელი
საკანონმდებლოჩარჩო.დღესდღეობით,მოქალაქეთამონაწილეობისადგილობრივისაკანონმდებლო
ჩარჩოუკეთესია,ვიდრეცენტრალურდონეზეარსებულისტანდარტი“.4

ევროპის საბჭოს 2016 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად, „საქართველოს ადგილობრივი

1საქართველოსკანონიგენდერულითანასწორობისშესახებhttp://codex.ge/1070(ბოლოვიზიტისთარიღი:
26.08.2017წ).
2წყაროკვლევა„მოქალაქეთაჩართულობისპრაქტიკისშეფასებაქალაქბათუმის,ქალაქქუთაისისადაქალაქ
ახალციხისმუნიციპალიტეტებში“,გვ.5,6.
3  წყარო  მთავრობისდადგენილება#427 „საქართველოს საჯარო მმართველობისრეფორმის გზამკვლევი
2020ისა“ და „პოლიტიკის დაგეგმვის სისტემის რეფორმის სტრატეგია 20152017ის“ დამტკიცების შესახებ,
2015წლის19აგვისტო.
4წყაროკვლევა„მოქალაქეთაჩართულობისპრაქტიკისშეფასებაქალაქბათუმის,ქალაქქუთაისისადაქალაქ
ახალციხისმუნიციპალიტეტებში“,გვ.8
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თვითმმართველობის ერთეულებს ევალებათ პოლიტიკისა და სტრატეგიული დოკუმენტების შემუ
შავება;თუმცა,მათარჰყავთმოქალაქეთაჩართულობაზეპასუხისმგებელითანამშრომლები.ადგი
ლობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის ამ მიმართულებით რეგულარული ტრენინგები
არარისგათვალისწინებული“.1

ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ მიერ ჩატარებული კვლევა აჩვენებს, რომ  გამოკი
თხულთამხოლოდ20%იყენებდაჩართულობისრაიმეფორმას.ამმხრივყველაზეაქტიურითბილისი
სადასაქართველოსსოფლებისმოსახლეობააღმოჩნდა.დაახლოებით1215%ინფორმირებულიიყო
საბიუჯეტოპროცესისშესახებ.2

2.გენდერულიბიუჯეტიდასაქართველო
პოლიტიკურიგარემოსკუთხით2014წელსსაქართველოსპარლამენტისდადგენილებითმიღე

ბულიქნაგენდერულითანასწორობისპოლიტიკისგანხორციელებისპირველიეროვნულისამოქმედო
გეგმა.ერთერთპრიორიტეტულსფეროსწარმოადგენსგენდერულითანასწორობისგაძლიერებაად
გილობრივითვითმმართველობებისდონეზედასტრატეგიულამოცანადდასახელებულია„გენდერუ
ლიასპექტებისგათვალისწინებაადგილობრივითვითმმართველობებისპოლიტიკაში.“3

„საქართველოში გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა
2014−2016წლებისსამოქმედოგეგმის“შესრულებისანგარიშშინათქვამია,რომ„არშესრულებულა,
ასევე,გენდერულბიუჯეტთანდაკავშირებულიპუნქტები,რომლისმიხედვითაცუნდამომხდარიყო
გენდერულიასპექტებისგათვალისწინებასახელმწიფოდაადგილობრივითვითმმართველიერთეუ
ლისბიუჯეტისპროექტებში(გეგმა:1.5).“4

საპარლამენტო2012წლისარჩევნებისშემდგომ, ახალმახელისუფლებამერთერთპრიორიტე
ტადთვითმმართველობისრეფორმისგანხორციელებადაისახა,რომელშიცმნიშვნელოვანისაკითხი
მონაწილეობითიბიუჯეტირებაიყო. მონაწილეობითიბიუჯეტირებაშეიძლებაგანვიხილოთგენდე
რულიბიუჯეტირებისფორმად,რადგანმათიპრინციპებითითქმისიდენტურია.

ცნობილია,რომსაბიუჯეტოპროცესიორწლიანციკლსმოიცავს,რომელიციწყებასაბიუჯეტო
წლისდაწყებამდე10თვითადრე(1მარტს)ბიუჯეტისპროექტისმომზადებითდაგრძელდებასაბიუ
ჯეტოწლისმომდევნოწლის1მაისამდე,როდესაცხდებაბიუჯეტისშესრულებისშესახებანგარიშის
დამტკიცება.5

საბიუჯეტოპროცესი,ბიუჯეტისპროექტისმომზადებიდანმისშესრულებამდე,რამდენიმეეტაპს
მოიცავსდაყოველეტაპზემოქალაქეებსჩართვისადამონიტორინგისგანხორციელებისშესაძლებ
ლობააქვთ.

2013წელსშეიქმნაგენდერულითანასწორობისდეპარტამენტისახალხოდამცველისაპარატში,
რომელიცცალკეულისოციალურეკონომიკურიინდიკატორებისშეფასებისსაფუძველზეამზადებს
ანგარიშებსსაქართველოშიქალთაუფლებებისადაგენდერულითანასწორობისშესახებ.შეიძლება
ითქვას,რომ, მართალია, შედარებითნელიტემპებით, მაგრამსაქართველოშითანდათან ინერგება
გენდერულადდისაგრეგირებულიმონაცემები.

სტატისტიკური მონაცემები  ამ კუთხით აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნულისამსახურიაწარმოებსგენდერულსტატისტიკას.

გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და მისი განხორციელების
ხელშეწყობისმიზნით,საქართველოსპარლამენტის24.01.2014წლისდადგენილების„საქართველო

1 სამოქალაქო ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში,
ნაწილი1:კანონებიდაპოლიტიკა,გვ.66,ევროპისსაბჭო,სტრასბურგი,საფრანგეთი,2016წლისმაისი.
2იქვე,გვ.5
3წყაროსაქართველოსპარლამენტისსაბიუჯეტოოფისისმოსაზრებები„საქართველოს2016წლისსახელმწიფო
ბიუჯეტისშესახებ“საქართველოსკანონისპროექტშიგენდერულითანასწორობისასპექტებისგათვალისწინების
შესახებ.2015წ,გვ.6
4  გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელება საქართველოში „საქართველოში გენდერული
თანასწორობისპოლიტიკისგანხორციელებისღონისძიებათა2014−2016წლებისსამოქმედოგეგმის“შესრულების
2016წლისანგარიში2017თბილისი.http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/69631/Gender_Equality_
NAP_report2016_GEO_19052017
5 მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობის საბიუჯეტო პროცესში. სამოქალაქო კულტურის
საერთაშორისოცენტრი.თბილისი,2010.გვ49.
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შიგენდერულითანასწორობის პოლიტიკისგანხორციელებისღონისძიებათა20142016წლებისსა
მოქმედოგეგმისდამტკიცებისშესახებ“პირველიპრიორიტეტულისფეროსფარგლებშიერთერთ
ღონისძიებად განსაზღვრულ იქნა საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის ფორმირების
პროცესშიგენდერულითანასწორობისასპექტებისგათვალისწინება.დადგენილებისთანახმად,„სა
ქართველოსსახელმწიფობიუჯეტისმხარჯავმადაწესებულებებმაუნდაუზრუნველყონსაქართვე
ლოსსახელმწიფობიუჯეტისპროექტისფორმირებისპროცესში,პროგრამებისსპეციფიკისმიხედ
ვით,საჭიროებიდანგამომდინარე,გენდერულითანასწორობისასპექტებისგათვალისწინება“.1

უნდააღინიშნოს,რომ საქართველოსსახელმწიფობიუჯეტისპროექტისფორმირებისპროცესში
გენდერულითანასწორობისასპექტებისგათვალისწინებისთვალსაზრისითსაგულისხმოიყო„პროგრა
მულიბიუჯეტისშედგენისმეთოდოლოგიისდამტკიცებისთაობაზე“საქართველოსფინანსთამინისტრის
2015წლის14აგვისტოსბრძანება.მისსაფუძველზე,მნიშვნელოვნადიქნამიჩნეული,გენდერულადსენ
სიტიურ პროგრამებთან მიმართებაში, საჭიროებიდან გამომდინარე, პროგრამის შეფასების ერთერთ
ინდიკატორადგამოყოფილიქნასპროგრამისგენდერულასპექტშიშეფასებისინდიკატორი“.2სამწუხა
როდ,ამმიდგომისდანერგვაფრაგმენტულად,მხოლოდცალკეულმუნიციპალიტეტებშიმოხერხდა.

3.ადგილობრივდონეზეგენდერული
ბიუჯეტირებისგამოცდილებასაქართველოში
საქართველოშიგენდერულიბიუჯეტისპრაქტიკისდანერგვისმცდელობამეორეათწლეულსით

ვლის.საკითხისინიციატორად,როგორცწესი,იმთავითვეგამოდიოდნენსამოქალაქოსაზოგადოე
ბისორგანიზაციები.ყველაზეხშირადესიყოსაინფორმაციოდასაგანმანათლებლოღონისძიებები,
რომლებიცმიმდინარეობდასხვადასხვასაერთაშორისოდონორიორგანიზაციისმხარდაჭერით.ამის
გარდა,ადგილიჰქონდაბიუჯეტისგენდერულიანალიზისპირველმცდელობებს,ასევეგენდერული
ინიციატივებისსხვადასხვადონისბიუჯეტებსადაპროგრამებშიინტეგრაციას.

ქართულსინამდვილეშიარსებულიერთერთიპირველიპრაქტიკაიყოსაქართველოშიგაეროს
განვითარებისპროგრამისადაშვედეთისგანვითარებისსააგენტოსერთობლივიპროექტისკომპო
ნენტი„გენდერულიბიუჯეტისინიციატივასაქართველოში“,რომლისფარგლებშიცშესრულდასა
ქართველოსსახელმწიფობიუჯეტის,განათლებისადასოციალურისფეროსგენდერულიანალიზი.

მნიშვნელოვანიააღინიშნოს,რომგენდერულითანასწორობისუზრუნველყოფისინსტიტუციური
საფუძვლისშექმნისპროცესიადგილობრივდონეზეცწარიმართა.

კერძოდ,საზოგადოებრივმაორგანიზაციამ„ქალთაგანათლებისადაინფორმაციისსაერთაშო
რისოცენტრმა“ბრიტანეთისსაელჩოსადაეუთოსმიერმხარდაჭერილიპროგრამის„აქტიურიქალე
ბიცვლილებებისათვის“ფარგლებშიმოახერხაოთხიმუნიციპალიტეტის(მცხეთა,დუშეთი,ჩოხატაუ
რი,ახალციხე)მმართველობაშიგენდერულსაქმეთასამსახურებისშექმნისპროცესისინიცირება.ეს
საქართველოსთვისადგილობრივხელისუფლებაშიგენდერულპრობლემატიკაზემომუშავესპეცია
ლურისტრუქტურისშექმნისპირველიპრეცედენტიიყო.

თუმცაპრაქტიკამუჩვენა,რომმათთვისდაკისრებულივალდებულებებიიყოროგორცპოზიცი
ებზეწარმოდგენილიკადრებისსტატუსისადაკვალიფიკაციისარაპროპორციული,ასევეძნელადაღ
საქმელიადგილობრივხელისუფლებაშიდაკავებულიპირებისათვის.

პერიოდულად,პარლამენტისგენდერულითანასწორობისსაბჭოსმხრიდანიყოგარკვეულიმცდე
ლობა, მომხდარიყოგენდერულიასპექტების სახელმწიფომართვისყველადონეზეინტეგრირება,
საბიუჯეტო მოწყობაში გენდერული პასუხისმგებლობისზრდადა ბიუჯეტის შესრულების ანგარი
შებშიგენდერულიპარამეტრებისგათვალისწინება,მაგრამ სამთავრობოსტრუქტურებისმიერის
მხარდაჭერილიარიქნა.დიდიხნისგანმავლობაშისამინისტროებსადასახელმწიფოუწყებებშიარ
არსებობდაგენდერულადსეგრერირებულიინფორმაციებიც.

1წყაროსაქართველოსპარლამენტისსაბიუჯეტოოფისისმოსაზრებები„საქართველოს2016წლისსახელმწიფო
ბიუჯეტისშესახებ“საქართველოსკანონისპროექტშიგენდერულითანასწორობისასპექტებისგათვალისწინების
შესახებ.2015წ,გვ.8.
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/54537/2016_%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%8
3%A1_%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1
_%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%
83%98_%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98
2იქვე
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თუმცა,თუცენტრალურდონეზეუფრომეტადიყოსახეზესახელმწიფოჩინოვნიკებისინდიფე
რენტულიდამოკიდებულება,რომელიცხელსუშლიდაგენდერულიბიუჯეტისმეინსტრიმინგს,შედა
რებითუკეთწარიმართამუშაობამუნიციპალიტეტებისდონეზე.საინტერესოგამოდგაამმიმართუ
ლებითჩატარებულიმუშაობაქ.რუსთავისმუნიციპალიტეტთან.ევროპულიგამოცდილებისგანზო
გადებით,ადგილობრივიხელისუფლებისმხარდაჭერითქალაქისმუნიციპალიტეტშისაინტერესოინი
ციატივებიგანხორციელდა.ესპილოტურიპროექტიდღემდერჩებაერთერთნიმუშად,თუროგორ
შეიძლებაადგილობრივდონეზეგენდერულიმეინსტრიმინგისდანერგვა.

დღემდე„გენდერულიბიუჯეტისინიციატივასმხოლოდსაერთაშორისოორგანიზაციებისმხარ
დაჭერაჰქონდა.ესტენდენციადღესაცგრძელდება“.1

ადგილობრივიგენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოებიროგორცსამოქალაქოსაზოგადოებისდა
ადგილობრივისახელისუფლებოსტრუქტურებისერთიანიქმედებაგენდერულიბიუჯეტირებისპო
პულარიზაციისათვის:

ადგილობრივ დონეზე გენდერული ბიუჯეტირების ინიციატივების საინტერესო გამოცდილება
შექმნაქალთაარასამთავრობოორგანიზაციამ ფონდი„სოხუმი“.გაეროსქალთაორგანიზაციისა
დაამერიკისშეერთებულიშტატებისსახელმწიფოდეპარტამენტისმიერდაფინანსებულიპროექტის
ფარგლებშიოთხმუნიციპალიტეტშიშეიქმნაკარგისაფუძველიგენდერულიბიუჯეტირებისმნიშვნე
ლობისგააზრების,საჭიროებათაკვლევებისპრაქტიკისდანერგვის,ბიუჯეტშიგენდერულიასპექტე
ბისასახვისათვისრეკომენდაციების/პროგრამებისმომზადებისადაადვოკატირებისათვის.ორგანი
ზაციისსაქმიანობისშესახებსაქმიანობისგაეროსანგარიშიიუწყება:

„In 2014, Fund Sukhumi, an FGEassisted grantee, invited her to become amember of one of threeGender
AdvisoryCouncilsinthemunicipalitiesofKutaisi,OzurgetiandSenaki.Thecouncilscompriserepresentativesfrom
local government, NGOs, internally displaced people, journalists and community leaders. Members learn about
gendermainstreamingandgenderresponsivebudgeting,andcollaboratewithcommunitymembersongenderneeds
assessmentsandpolicyrecommendationstosolvepressinglocalissues.“[Asamemberofthecouncil]Isuddenlyrealized
myresponsibility,”Some30councilrecommendationshavebeenintegratedintolocalbudgets,plansandmunicipal
services.EachmunicipalitynowhasaGenderActionPlanwithanallocatedbudget,whichincreasedbyasmuchas50
percentin2016overthepreviousyear.Perhapsmostimportantly,thenationalGovernmenthasamendedtheOrganic
LawonLocalSelfGovernmenttostipulatetheestablishmentofGenderAdvisoryCouncilsineverymunicipality“.2

ფონდი„სოხუმის“ მიერ განხორციელებულიპროექტი ოთხიპილოტურიგენდერულისაკონ
სულტაციოსაბჭოსდაფუძნებითადამისისაქმიანობისხელშეწყობით(ქუთაისში,ბათუმში,სენაკში,
ოზურგეთში)იყოთვალსაჩინოილუსტრაცია,რათაგასაგებიდააღსაქმელიგამხდარიყოადგილობ
რივპოლიტიკასადაპრაქტიკაშიგენდერულიასპექტებისგათვალისწინების,ბიუჯეტისგენდერული
პარამეტრებითგანხილვისმნიშვნელობადასარგებელი.

 საბჭოების ბაზაზე შეიქმნა გენდერული თანასწორობის საბჭოების ქსელი, რომელიც მონა
წილეობდაგენდერულიკანონმდებლობის იმპლემენტაციის სამოქმედოგეგმებისგანხილვაშიდა
ამზადებდარეკომენდაციებს. მათ მოახერხეს საინტერესო პრეცედენტის შექმნა,რაც გამოიხა
ტასაპარლამენტოგენდერულითანასწორობისსაბჭოსადამუნიციპალურიგენდერულისაკონ
სულტაციოსაბჭოებისშეხვედრებისინიცირებაში,სადაცმაღალიშეფასებამიეცაცენტრალური
დაადგილობრივისაკანონმდებლოხელისუფლებისწარმომადგენელთამონაწილეობითსივრცის
შექმნასკონსტრუქციულიდიალოგისთვის.შეხვედრისმასალებიაისახაპარლამენტისგენდერული
თანასწორობისსაბჭოს2014წლისანგარიშში3,სადაცხაზგასმულიიყოსაბჭოებისშექმნისმიზა
ნი„ადგილებზეგენდერულიპოლიტიკისხელშეწყობისინსტიტუციურიმექანიზმებისდანერგვის

1წყაროქალთაჩართულობისგაძლიერებასაქართველოსპოლიტიკურცხოვრებაშიექსპერტულიანალიზის
კრებული.გვ.122http://sapari.ge/wpcontent/uploads/2016/05/qaltachartulobisgazliereba.pdf
2 http://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/fge2016
annualreport_en.pdf?la=en&vs=3807,გვ41.
3წყაროhttp://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/44960/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1
%83%93%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%
9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1
%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%8
3%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98_2014,გვ11
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ხელშეწყობა,ქალთასოციალურიდაეკონომიკურიმდგომარეობის,პოლიტიკურიმონაწილეობის
გაუმჯობესება“.ანგარიშშინათქვამია,რომ„შეხვედრისმიზანიიყოინფორმაციისადაგამოცდი
ლებისგაცვლა,კოორდინაციისგაუმჯობესებაპარლამენტისგენდერულითანასწორობისსაბჭოსა
და ადგილობრივ გენდერულ საკონსულტაციო საბჭოებს შორის“. ქსელისფარგლებში ხდებოდა
ინფორმაციებისგაცვლაიმსაბიუჯეტოინიციატივებზე,რომლებიციყოპასუხიადგილობრივგენ
დერულსაჭიროებებზე.

გენდერულისაკონსულტაციოსაბჭოებისწარმატებულმაპრაქტიკამგანაპირობაპროექტისსაბო
ლოომიზნისმიღწევისხელშეწყობასაკანონმდებლოცვლილებაადგილობრივიგენდერულითანას
წორობისინსტიტუციურიმექანიზმისდასანერგად,რომელშიცპარტნიორარასამთავრობოორგანი
ზაციებთანერთადფონდი„სოხუმი“აქტიურადიყოჩართული.

4.გენდერულითანასწორობისადგილობრივიინსტიტუციურიმექანიზმი,
როგორცგენდერულიბიუჯეტირებისდანერგვისინსტრუმენტი
ორგანიზაციაOXSFAMმხარდაჭერითადგილობრივარასამთავრობოორგანიზაციათადაექსპერ

ტთა სამუშაოჯგუფმა შეიმუშავა საკანონმდებლო ინიციატივა,რომელიც 2017 წლის აპრილშიდა
კანონდადაადგილობრივდონეზეგენდერულითანასწორობისინსტიტუციურირგოლისშექმნასა
ვალდებულოგახდა.დღეისმონაცემებით,საქართველოსადგილობრივთვითმმართველობებშიუკვე
30ზემეტიგენდერულითანასწორობისსაბჭოფუნქციონირებს,რომელთაცგენდერულიბიუჯეტის
დანერგვისსაკითხიდამისირეალიზებისათვისსაჭიროღონისძიებებიგანსაზღვრულიაქვთსაბჭოს
დებულებით.რამდენიმემათგანსშექნილიაქვსგენდერულისტრატეგია,სადაცგენდერულიბიუჯე
ტირებადასახელებულიასტრატეგიულპრიორიტეტად.განკარგულებაში„ქალაქთბილისისმუნიცი
პალიტეტისგენდერულისტრატეგიისდამტკიცებისშესახებ“1.

სტრატეგიის ერთერთი პრიორიტეტია   ა) გენდერული ბიუჯეტი –რომელიც „მოიცავს გენ
დერულიჯგუფებისმოთხოვნათაგათვალისწინებითგენდერულადორიენტირებულიმუნიციპალური
ბიუჯეტისფორმირებას“.

ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში შექმნილი გენდერული თანასწორობის საბჭოები მუშაობენ
სამოქმედოგეგმებზე,რომლებშიცგენდერულიბიუჯეტირებაერთერთიყველაზემნიშვნელოვანი
კომპონენტია:„გენდერულიბიუჯეტი:ადგილობრივითვითმმართველიერთეულისბიუჯეტისფორმი
რებისპროცესში,სოციალურიპროგრამებისანალიზიდაშესაბამისირეკომენდაციებისგაწევა.შემ
სრულებლები  მუნიციპალიტეტისგამგეობა; მუნიციპალიტეტისსაკრებულო“.თუმცა,სამართლი
ანობამოითხოვსაღინიშნოს,რომმათსუსტადაქვთგაცნობიერებულიგენდერულიბიუჯეტირების
არსიდაჯერკიდევბევრიმიიჩნევს,რომგენდერულადნეიტრალურიბიუჯეტი„ყველასინტერესებს
თანაბრადითვალისწინებს“,ნაკლებადაცნობიერებენგენდერულიგანსხვავებების,გენდერულისა
ჭიროებებისგათვალისწინებისმნიშვნელობას.

ადგილობრივდონეზეგენდერულიბიუჯეტირებისდანერგვაშიმუნიციპალურიგენდერულითა
ნასწორობისსაბჭოებისროლისხაზგასმახშირადხდებაქალთაჯგუფებისმხრიდან,რაცაისახაჩა
ტარებულკვლევებში:„გენდერულიბიუჯეტირებისპრინციპის,კვლევებზედაფუძნებულიპროგრა
მებისდანერგვისხელშეწყობაუნდაგახდესსაბჭოსსაქმიანობისქვაკუთხედი“.2

პროექტის„ქალებითანასწორობისთვის,მშვიდობისადაგანვითარებისთვის“სამოქალაქომონა
წილეობაგენდერულიბიუჯეტირებისპროცესში.გენდერულიბიუჯეტირებისდანერგვისხელშეწყო
ბისმიზნითძალისხმევაგასწიესსხვაადგილობრივმაარასამთავრობოორგანიზაციებმა.ნორვეგიის
საელჩოს მიერდაფინანსებული პროექტი გაეროს ქალთაორგანიზაციის ხელმძღვანელობით 2013
2015წლებშისამეგრელოს,იმერეთის,ქვემოქართლისადაშიდაქართლისრეგიონებშიგანხორციელ
და.„ოქსფამმა“დაგაეროსგანვითარებისპროგრამამსაქართველოს11მუნიციპალიტეტისგაეროს
ქალთაორგანიზაციისადამისიპარტნიორებისქალთასაინფორმაციოცენტრისადაფონდ„ტასოს“
მიერიყოორგანიზებული.

120172020მუნიციპალიტეტისსაკრებულოსდადგენილება,03/02/2017,ვებგვერდი,07/02/2017
სარეგისტრაციოკოდი010260040.35.101.016363.
2 „ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს“ კვლევა, ქალთა საჭიროებების კვლევა იმერეთის
მხარეში,2017წ,კვლევისავტორიფონდი„სოხუმი“,გვ56.https://issuu.com/nino5/docs/dc5b9cdd9b3f69,
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 პროექტის დიდი ნაწილი შეეხებოდა სერვისების მისაწვდომობის გაუმჯობესებას („ერთიფან
ჯრის“პრინციპი),ადგილობრივიმასშტაბისდაგეგმვისადაბიუჯეტისშედგენისგენდერულადსენ
სიტიურქცევას(„გენდერულადსენსიტიურისამუშაოჯგუფები“)დასათანადოპირობებისშექმნას
იმისთვის,რომთემებიგენდერულითვალსაზრისითკიდევუფროთანასწორებიგახდნენ.

შექმნილიიყოგენდერულადსენსიტიურიბიუჯეტირებისსათემოკომიტეტები(ზუგდიდის,საჩხე
რის,მარნეულის,გორის,თეთრიწყაროსმუნიციპალიტეტებში).პროექტისმონაწილეებისშეფასებით,
„გენდერულადსენსიტიურიბიუჯეტირებისკომიტეტიუაღრესადსასარგებლოაჩვენთვის.მისმიერ
წარმოებულმაადვოკატირებამჩვენსთემსბევრისასიკეთოცვლილებამოუტანა.“1საერთაშორისო
ორგანიზაციების,პარლამენტისგენდერულითანასწორობისსაბჭოსმიერპროექტიდადებითადშე
ფასდადაგეგმვისადაბიუჯეტისშედგენისპროცესშიგენდერულისაკითხებისწინაპლანზეწამოწე
ვისხელშეწყობისკუთხით.

მონაწილეობითიბიუჯეტირება,როგორცადგილობრივბიუჯეტშიგენდერულიასპექტებისგათ
ვალისწინებამეორემაგალითი,რომელიცშეიძლებამოვიაზროთგენდერულიბიუჯეტირებისხელ
შემწყობ პროცესად, არის მონაწილეობითი ბიუჯეტირება,რომელიც ბოლო წლებია საქართველოს
11მუნიციპალიტეტშიინერგება.მანშექმნასაუკეთესოპრეცედენტიმოქალაქეთაჩართულობისადა
დემოკრატიულიმართვისდასანერგად,რაცგენდერულიბიუჯეტირებისპრინციპებსწარმოადგენს.
თუმცა  მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტებში განხორციელებული პროექტები მეტწილად
გენდერულიხასიათისაა,მათიშერჩევისასწინასწარგანზრახულადარხდებაგენდერულიმარკერე
ბისგამოყენება,ასევე,ევროპულიგამოცდილებისგანგანსხვავებით,არარისშესწავლილიმასშიმო
ნაწილეთაგენდერულიმახასიათებლები,სხვასოციალურისტატისტიკა.

ამსაკითხისხაზგასმახდებაკვლევაში„მონაწილეობითიბიუჯეტირება“:მასშირეკომენდებულია
მონაწილეობითიბიუჯეტირებისპროექტებში„ბიუჯეტისშედგენაგენდერულიასპექტებით“:„მნიშ
ვნელოვანია,შემდგომწლებშიკიდევუფრომეტიყურადღებადაეთმოსგენდერულითანასწორობის
პრინციპისასახვასროგორცსახელმწიფოპოლიტიკისდოკუმენტებში,ასევეადგილობრივიბიუჯე
ტებისშედგენისას.მეტირესურსიუნდადაეთმოსგენდერულიბიუჯეტირებისმეთოდოლოგიისპო
პულარიზაციასდამისქმედითიმპლემენტაციასადგილებზე.“2

სოციალურიჩართულობისპროექტებიგრძელვადიანისოციალურისერვისებისდასანერგად.
გენდერული ბიუჯეტირების პრინციპის დაცვა  ადგილობრივირესურსების განაწილება მოხდეს
მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებათა გათვალისწინებით, რისთვისაც ხდება ამ საჭიროებათა კვა
ლიფიციური კვლევა და იდენტიფიცირებული პრობლემების პრიორიტეტიზაცია, გრძელვადიანი
ადგილობრივისერვისებისდანერგვაშიმოქალაქეთაჯგუფებისაქტიურიჩართვა,პარტნიორარა
სამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად („თანაზიარი“, ფონდი „სოხუმი“, ცენტრი „აფხაზეთი“,
„ტყიბულისგანვითარებისფონდი“)საინტერესოშედეგებსმიაღწიასაერთაშორისოორგანიზაციამ
„ფიფლინნიდ“მა.

ადგილობრივისოციალურისტრატეგიებიდასამოქმედოგეგმებისშექმნა,რომლებიცადგილობ
რივიმოწყვლადიჯგუფებისსოციალურინკლუზიას,გამოვლენილისაჭიროებებისმიხედვითინიცი
რებულსერვისებს,გამჭვირვალედაანგარიშვალდებულ,მოქალაქეთააქტიურიჩართულობითგან
ხორციელებულმართვას,ადგილობრივმონაცემთაბაზებსდაბიუჯეტისპროგრამებისმონიტორინ
გის,მათშორისგენდერულიმარკერებითმონიტორინგისპრაქტიკასნერგავენ,თითქმისფეხდაფეხ
მიჰყვება გენდერული ბიუჯეტირების ძირითად პრინციპებსდა მოცემულლოკაციაში სოციალური
სამართლიანობის,მოწყვლადჯგუფებზეზრუნვის,გრძელვადიანისერვისებისდანერგვის,რესურ
სებისსაჭიროებათამიხედვითგანაწილებისსაკითხებისინიცირებით,ფაქტობრივად,დიდიწვლილი
შეაქვსადგილობრივდონეზეგენდერულმეინსტრიმინგში.

ადგილობრივგენდერულმეინსტრიმინგშისაინტერესოპრეცედენტიშეიქმნათერჯოლისმუ
ნიციპალიტეტისა(ა)იპიში,რომელიც,ძირითადად,ახალგაზრდულიმიმართულებითმუშაობსდა
საჭიროებათაკვლევების,საბიუჯეტოპროგრამებისინიცირებისასგანხორციელებულიპროგრა
მების გენდერული ანალიზის,  მიღებული ეფექტის საფუძველზე მომზადებული წინადადებებით

1  ინტერნეტსტატია „გენდერული თვალსაზრისით სენსიტიური ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები“
http://georgia.unwomen.org/ka/news/stories/2015/10/gendersensitivelocalgovernments
2კვლევა„მონაწილეობითიბიუჯეტირება“.
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მუნიციპალიტეტში ნერგავს გენდერული ბიუჯეტირების ასპექტებს. ახალგაზრდები, როგორც
გენდერულიდღისწესრიგისსუბიექტი,მათისაჭიროებებიდამათირესურსისგამოყენებარეგი
ონისსოციალურეკონომიკურიაღმავლობისსაკითხშიგრძელვადიანიგენდერულიპერსპექტივის
საუკეთესონიმუშია.

მიჩნეულია,რომგენდერულიბიუჯეტირებისპროცესშიუმნიშვნელოვანესროლსასრულებსბიუ
ჯეტისგენდერულიანალიზიგენდერულიასპექტებისგათვალისწინებით.

სამწუხაროდ, საქართველოში ბიუჯეტის გენდერული ანალიზის საკმაოდ მცირე პრაქტიკა არ
სებობს.არსებულიერთეულიკვლევებისმიხედვით,„ადგილობრივბიუჯეტშისოციალურიდაცვის
სფეროშიბიუჯეტისგენდერულიხასიათიპროგრამულადარარისდანაწევრებული,მისფორმატში
არარისგენდერულიმაჩვენებლებიიდენტიფიცირებული.1

ბიუჯეტისგენდერულიანალიზისმცდელობააქვთასევეადგილობრივსამოქალაქოორგანიზაცი
ებს,რომელთაძალისხმევასექსპერტებიმაღალშეფასებასაძლევენ,რადგანესსაშუალებასიძლევა,
ამკუთხითარსებულიმწირიმატერიალურიდამეთოდოლოგიურირესურსებისპირობებშიმუნიციპა
ლიტეტებმამიიღონმათთვისსაჭიროინფორმაციები,რომლებიცაუცილებელიაგენდერულიბიუჯე
ტისპრინციპისდასანერგად.„მუნიციპალიტეტებშიარსებულისაბიუჯეტოპროცესებიაუცილებლად
საჭიროებსგენდერულიანალიზისელემენტებისდანერგვას.ამგვარიმიდგომახელსშეუწყობსადგი
ლობრივიბიუჯეტისსტრუქტურულსრულყოფას,ქალებისადაკაცების,საზოგადოებისსხვაჯგუფე
ბისპრიორიტეტებისდაფინანსებასსამართლიანობისუზრუნველყოფისგზით.“2

ქალთაარასამთავრობოორგანიზაციაფონდი„სოხუმის“ძალისხმევით,ხელშეწყობილიიყოადგი
ლობრივდონეზებიუჯეტებისგენდერულიანალიზისდანერგვისპრაქტიკა.ადგილობრივისაჯარომო
ხელეების,დარგისსპეციალისტების,სამოქალაქოსაზოგადოებისმონაწილეობითჩატარდაქუთაისის,
ბათუმის,ოზურგეთის,სენაკისადგილობრივიბიუჯეტებისგენდერულიანალიზიიმისგამოსავლენად,
რამდენადპასუხობდაბიუჯეტიქალებისდაკაცებისგანსხვავებულსაჭიროებებს.რამდენადიყობიუ
ჯეტიორიენტირებულიადგილობრივიმოწყვლადიჯგუფებისმდგომარეობისგაუმჯობესებაზე.

ადგილობრივდონეზე გენდერული ბიუჯეტირების საკითხის მეტწილადდეკლარაციული ხასია
თისდადასტურებაამუნიციპალიტეტებისსოციალურიპრიორიტეტებისდოკუმენტები,სადაც,რო
გორცწესი,არარისასახულიგენდერულადსენსიტიურისაკითხები,გენდერულიდისპროპორციის
შემცირებისმექანიზმები.უფრომეტიც,საერთოდნახსენებიცკიარარისტერმინი„გენდერი“,მაშინ
როდესაცმუნიციპალურიგენდერულითანასწორობისსაბჭოებისსაკრებულოსმიერდამტკიცებულ
დებულებებში, გენდერულ სტრატეგიებსადა სამოქმედო გეგმებშიდეკლარირებულია გენდერული
ბიუჯეტირება,როგორცადგილობრივიპრიორიტეტი.

გენდერულიბიუჯეტირებისკუთხითარსებულისადღეისოსიტუაცია,სამომავლოპერსპექტივები
დაზოგადად,ადგილობრივდონეზეგენდერულითანასწორობისპოლიტიკისგანხორციელებისმნიშ
ვნელოვანიგამოწვევებიგამოიკვეთაფონდი„სოხუმის“ეგიდითგამართულშეხვედრათაციკლშიად
გილობრივგენდერულპოლიტიკაზეპასუხისმგებელსაჯარომოხელეებთან,საკრებულოსწევრებთან,
ადგილობრივარასამთავრობოსექტორთან2017წელს(შეხვედრათაციკლშისაშუალოდ21მუნიციპა
ლიტეტისწარმომადგენელი,სამოქალაქოაქტივისტები,ექსპერტებიმონაწილეობდნენ.რაოდენობა
151მონაწილე).ხარვეზადდასახელდაკოორდინაციისსისუსტედაინსტიტუციურიგანვითარების
კუთხითარსებულისტაგნაცია;ინფორმაციისგაცვლის,გამოცდილებისგაზიარებისსაკითხისუგუ
ლებელყოფა; კვალიფიციურ არასამთავრობო სექტორთან კონსულტირების სერვისის დეფიციტი;
თემისარაპოპულარულობაადგილობრივსაჯარომოხელეებში;პრაქტიკა,როცაგენდერულიმეინ
სტრიმინგიმთლიანადდამოკიდებულიაადგილობრივიხელმძღვანელობისკეთილნებაზე,ადგილობ
რივგენდერულმრჩევლებსკი დაკისრებულიაქვთმაღალიპასუხისმგებლობაშედარებითდაბალი
სტატუსისფონზედაგაურკვეველიმანდატიგენდერულისაკითხებისმართვისათვის.



1წყაროზუგდიდისმუნიციპალიტეტის2015წლისბიუჯეტისგენდერულიანალიზი,მიხეილთოქმაზიშვილი,გვ.20
2 კვლევა ქუთაისის, სენაკის, ოზურგეთის სამოქალაქო ჯგუფების გენდერული საჭიროებების ადგილობრივ
ბიუჯეტშიინტეგრირებისათვის,კულტურულჰუმანიტარულიფონდი„სოხუმი“,ივნისი,2015წელი
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5.არასამთავრობოსექტორისსოციალურიმომსახურებისსახელმწიფომხარდაჭერა,
როგორცგენდერულიბიუჯეტირებისნაწილი

გენდერულიბიუჯეტირებისპრინციპებისდანერგვისპროცესში,ადგილობრივიხელისუფლების
გარდა, აქტორებად  მოიაზრებამოქალაქეთაჯგუფები, კერძოსექტორიდა,რათქმა უნდა, არა
სამთავრობოორგანიზაციები,რომელთაცხშირადაქვთშესაბამისიკვალიფიკაცია,რესურსი,რათა
შესთავაზონდაგაუწიონსათანადოსოციალურიმომსახურება,დანერგონადგილობრივდონეზეის
სერვისები,რომელთამიწოდებასხვადასხვამიზეზისგამოადგილობრივხელისუფლებასარშეუძლია.
სამწუხაროდ,ამსაკითხისმიმართდამოკიდებულებასათანადოარაა.

6.ქართულრეალობაშინაკლებადარისდანერგილისოციალურისერვისებისაუთსორ
სინგი,როგორცხარჯების,დროისრესურსებისეკონომიისეფექტურიპრაქტიკა,რომელიცსამუშა
ოსგარემომწოდებლისთვის,ამშემთხვევაშიკვალიფიციურიარასამთავრობოორგანიზაციებისათვის
გადაცემასგულისხმობს.პრაქტიკა,რომსახელმწიფოსმიერგარკვეულისერვისებისარასამთავ
რობოორგანიზაციებისთვის„მიყიდვა“მოხდეს,მაგალითად,საჭიროებათაკვლევების,საკონსულ
ტაციომომსახურების, მცირემეწარმეობისხელშეწყობისდაა.შ.,როგორცზემოთიქნანაჩვენები,
ჩანასახოვანისახითმხოლოდრამდენიმემუნიციპალიტეტშიარსებობს.მაგალითადზუგდიდისად
გილობრივბიუჯეტშიარსებობსმუხლი,რომელიცსაშუალებასაძლევსარასამთავრობოსექტორს,
მონაწილეობამიიღოსსაგრანტოკონკურსშიდაგანახორციელოსსხვადასხვასოციალურიპროგრამა
მოწყვლადიჯგუფებისსასარგებლოდ.ადგილობრივიარასამთავრობოორგანიზაციებისდიდიძალის
ხმევისმიუხედავად,ადგილობრივითუცენტრალურიუწყებებისსაბიუჯეტორესურსებისგამოყენე
ბასოციალურიპოლიტიკისგანხორციელებისათვისმათთვისმკაცრადშეზღუდულია,რაცსახელმწი
ფოსოციალურიპოლიტიკისარაეფექტურობაზემიანიშნებს.

V. დას კვნე ბი და ზო გა დი რე კო მენ და ცი ე ბი

მიუხედავადსაქართველოშიგენდერულთანასწორობასთანდაკავშირებულისაკანონმდებლოდა
პოლიტიკისშემუშავებისმხრივარსებულიმნიშვნელოვანიპროგრესისა,მათიგანხორციელებისადა
ზეგავლენისკუთხითგამოწვევებიკვლავრჩება.

არსებობსმრავალისტრატეგიადაკანონი,რომელიცგენდერულითანასწორობისმუხლებსშე
იცავს, მაგრამრეალობა აჩვენებს, რომ  გენდერულითანასწორობის დებულებების უმრავლესობა
ფურცელზერჩება, არისგანხორციელებისადა პასუხისმგებლობების მკაფიოგანაწილების ნაკლე
ბობა;გენდერულითანასწორობისდებულებებსაკლიათდროშიგაწერილიმიზნები,საფუძვლებითუ
ინდიკატორებიპროგრესისგასაზომად,ასევე,არისმონიტორინგისადაანგარიშგებისმექანიზმების,
ბიუჯეტურისახსრებისნაკლებობადაზედმეტიმოლოდინი,რომინიციატივებიდონორებისმიერდა
ფინანსდება.

ბოლოწლებშიმოხდაგარკვეულიგაუმჯობესება,მაგრამბევრმუნიციპალიტეტშიჯერკიდევარ
არისდანერგილისქესისმიხედვითდაყოფილიმონაცემებისმოპოვებადა/ანგაანალიზება.

თვალშისაცემია,რომ მუნიციპალიტეტში გენდერული პრობლემები სოციალურ პრობლემებთან
უფრომეტადარისიდენტიფიცირებული,ვიდრეეკონომიკურთან.ბიუჯეტებისკონცეფციაშიეკონო
მიკურისაკითხებიმეორეხარისხოვანია.ამასადასტურებსმათზეგამოყოფილიასიგნებებისსიმცირე
და გაურკვეველი ეკონომიკური სტრატეგია, გენდერთანდაკავშირებული საკითხების იგნორირება
მუნიციპალურიპრიორიტეტებისდოკუმენტში.ნაკლებადარისგააზრებულიმოქალაქეთაიდენტი
ფიცირებულ გენდერულ საჭიროებებზე დაფუძნებული, გრძელვადიანი სოციალურეკონომიკური
პროგრამებისდანერგვა,როგორცგენდერულიბიუჯეტირებისმნიშვნელოვანიკომპონენტი.

მეტწილად,გენდერულისაკითხებიინტეგრირებულიაოჯახებისსოციალურიდაცვისპროგრამა
ში.მასკონკრეტულიმიზნობრივიხასიათიარგააჩნია,ხოლობიუჯეტირებისფორმატიკი გენდე
რულიმაჩვენებლებისიდენტიფიცირებით,სერიოზულდახვეწასმოითხოვს,რათაგაადვილდესმისი
გენდერულითვალსაზრისითწაკითხვა.ესშედარებითგაადვილებულიაპროგრამულიბიუჯეტისპი
რობებში,რომელიცსადღეისოდ,ბევრმუნიციპალიტეტსჯერარგააჩნია,მაგრამიქაც,სადაცისინი
არსებობს,საერთო„სენია“ბუნდოვანიმიზნებიდაამოცანები,ინდიკატორები.
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მიუხედავადაღიარებისა,რომგენდერულადდისაგრეგირებულიმონაცემებიარსებითიაგენდე
რულიბიუჯეტირებისინიციატივისათვის,სამწუხაროდ,ისმხოლოდკანტიკუნტადსრულდება.მუნი
ციპალიტეტებსნაკლებადაქვთგააზრებულიადგილობრივიგენდერულისტატისტიკის,სქესისნიშ
ნითდა/ანსხვასოციალურიშინაარსისმონაცემებისმნიშვნელობა.

გენდერულითანასწორობისრიგსაბჭოებსგააჩნიასათანადოპოტენციალიდაშეუძლიამნიშვნე
ლოვანიროლისშესრულება,მათიგარკვეულინაწილიპარტნიორარასამთავრობოორგანიზაციებთან
თანამშრომლობითცდილობსსაკითხისადგილიდანდაძვრას.ამინსტიტუტებისმთავარიგამოწვევა
ფუნქციებისშესასრულებლადსაჭიროფინანსურიდამეთოდოლოგიურირესურსებისნაკლებობაა.
სათანადოფინანსურირესურსებისუზრუნველყოფისსამართლებრივიანპოლიტიკურივალდებულე
ბაარარსებობსდამხოლოდადგილობრივიხელისუფლებისკეთილნებაზეადამოკიდებული.

რაცშეხებასაკითხითდაინტერესებულარასამთავრობოორგანიზაციებს:მათიუმეტესობასაერ
თაშორისოდონორებისდახმარებაზეადამოკიდებული.

აშკარააგენდერულიბიუჯეტირებისფართომასშტაბიანიპრაქტიკისდანერგვისნელიტემპი,რის
მიზეზადსახელდებაის,რომადგილობრივმოხელეებშიგენდერულიბიუჯეტირებაარარისგააზრე
ბული,როგორცეფექტურიმექანიზმისაბიუჯეტოსფეროშიგენდერულიასპექტებისინსტიტუციო
ნალიზაციისათვის,რომელიცყურადღებასმიაპყრობსგენდერულიუთანასწორობისპრობლემას.ის,
რომმასშეუძლიადასაბამიმისცესპოზიტიურცვლილებებსკანონებსადაპოლიტიკაშიმათშიარსე
ბულიგენდერულიპრობლემებისასახვით.

ასევეარარისგაცნობიერებული,რომგენდერულიბიუჯეტისდანერგვაადგილობრივდონეზე
არისსაშუალება,უფრომეტადგააქტიურდესდაგამყარდესსამოქალაქოსაზოგადოებისპოზიციები
დამიიღოსაქტიურიმონაწილეობამართვაში,თუმცათვითმმართველობაშიადგილობრივიჯგუფე
ბისმონაწილეობისაუცილებლობაზეყველათანხმდება.ანუგენდერულიბიუჯეტირებაჯერკიდევ
არგანიხილება,როგორცუთანასწორობისშემცირებისადასაზოგადოებრივირესურსებისსამარ
თლიანიგანაწილებისსაშუალება.დღემდეგენდერულბიუჯეტირებაზემეტისაუბარიმიდისვიდრე
რეალურისაქმეები.

გენდერულიბიუჯეტირებისთვისერთერთმთავარგამოწვევასწარმოადგენსსაკითხიც,რომარ
ხდებაადგილობრივიპროგრამებისეფექტურობისანალიზი,რათამისსაფუძველზეშემდგომშიმოხ
დეს სწორი პრიორიტეტიზაცია, რესურსების უფრო სამართლიანი დარაციონალური გამოყენება,
ფინანსებისეფექტურიგანაწილებადასოციალურიბალანსისდამყარება.

წინამდებარეკვლევისსაფუძველზე,ადგილობრივიგენდერულიბიუჯეტირებისდანერგვისათვის,
შეიძლება,ფორმულირებულიქნესშემდეგირეკომენდაციები,როგორცგენდერულიმეინსტრიმინგის
დანერგვისსაწინდარი:

 გენდერული ბიუჯეტირების დასანერგად უნდა იქნეს გათვალისწინებული შედეგი, რომელიც
დაუდგებაქალსანკაცსამათუიმღონისძიებისგანხორციელებისას.შეეხებაესკანონმდებლობას,
სტრატეგიულპოლიტიკასთუპროგრამებსყველასფეროშიდაყველადონეზე.გენდერულიბიუჯე
ტირებისმცდელობისასსპეციალისტები,პირველრიგში,ორიენტირებულიუნდაიქნენგენდერული
უთანასწორობისშემცირებაზედამოხდესიმმიზეზებისკვლევა,რაციწვევსამუთანასწორობასდა
დისპროპორციებს.

გენდერულიბიუჯეტირებისსხვადასხვაეტაპზექალისადაკაცის/სხვაგენდერულიჯგუფების
თანაბარიმონაწილეობათვითმმართველობაშიგენდერულბიუჯეტირებაშიწარმატებისმომტანია,
ამიტომუნდაიყოსდანერგილიკონკრეტულიღონისძიებებიდასტრატეგიებიყველადონეზეგენდე
რულიბალანსისდანერგვისათვის.

მოქალაქეთამონაწილეობაშეიძლებაგანხილულიიყოს,როგორცგენდერულიბიუჯეტირების
აუცილებელიპირობა.ესეხებაბიუჯეტირებისყველაეტაპს:დაგეგმვას,რეალიზებასდაანგარიშგე
ბასდააუცილებელიაამმონაწილეობისმექანიზმებისსახელმწიფოუზრუნველყოფადამხარდაჭერა.

არსებულიკანონმდებლობით,ადგილობრივთვითმმართველობებსშეუძლიათსახელფასოფონ
დის1%გახარჯვაადგილობრივმოხელეთაკვალიფიკაციისამაღლებისსაგანმანათლებლოღონისძი
ებებზე.ადგილობრივთვითმმართველობასუნდამიეცესრეკომენდაცია,ამთანხისნაწილიდაიხარ
ჯოსმოხელეთაგენდერულიკომპეტენციისასამაღლებლად,მათშორისგენდერულიბიუჯეტირების
საკითხისირგვლივგანათლებისასამაღლებლად.
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  იმის გათვალისწინებით, რომ სახელმწიფო ორგანიზაციების სტრუქტურებში ოპერატიული
პროცესისვალდებულება აკისრიათსხვადასხვადონისსახელმწიფომოხელეებს,განსაკუთრებული
ყურადღებაუნდამიექცესმათიგენდერულიკომპეტენტურობისამაღლებას(მაგალითად,საფინანსო,
იურიდიულისამსახური).

განსაკუთრებულმნიშვნელობასიძენსსაჭიროებათაკვლევისდანერგვა,თვითმმართველობის
ბიუჯეტის შესწავლა ბიუჯეტის პროექტში გენდერულითანასწორობის ასპექტების გათვალისწინე
ბით;ამსაკითხშისაჭიროაკვალიფიციურარასამთავრობოორგანიზაციებთან,საექსპერტოწრეებ
თანმჭიდროკონტაქტი,პერიოდულიკონსულტირებისრეჟიმი.

მუნიციპალურიდასოფლისადგილობრივიმთავრობაუნდადაეხმაროსგენდერულმრჩევლებს
და/ანგენდერულპოლიტიკაზეპასუხისმგებელპირებსთვითმმართველობაშიდაწაახალისოსმათი
ახალიინიციატივებიგენდერულითანასწორობისმიღწევისსაკითხში.მრჩევლებიუნდაცდილობდნენ
გენდერულიპოლიტიკისცნობადობისგაზრდასსაზოგადოებაში,რათამათმონაწილეობამიიღონად
გილობრივადგანხორციელებულპროგრამებში, გენდერულად  სენსიტიურბიუჯეტირებაში,თემის
პრიორიტეტებისდასახვაშიდაა.შ.

ადგილობრივიგენდერულითანასწორობისსაბჭოსდაკანონებისშემდგომ,რომელიცცალსა
ხადპოზიტიურმოვლენასწარმოადგენს, მნიშვნელოვანია მისი აღსრულებისუზრუნველსაყოფად
ინსტიტუციურიმექანიზმებისგაძლიერებაიმისათვის,რომმიღებულიკანონიმხოლოდდეკლარა
ციულხასიათსარატარებდეს.ამისთვისუნდამოხდესადგილობრივიგენდერულითანასწორობის
საბჭოებისინსტიტუციურიდამეთოდოლოგიურიგაძლიერება,მჭიდროკომუნიკაციაპარლამენტის
გენდერულითანასწორობისსაბჭოსთან,საკოორდინაციოფუნქციისდანერგვასამხარეოადმინის
ტრაციებისაპარატში.

ბოლოსახელმწიფოსამოქმედოგეგმებისპროექტებშიგაჩნდაადგილობრივმუნიციპალიტეტებ
თანთანამშრომლობისპლატფორმისდანერგვისამოცანა,რაცკვალიფიციურარასამთავრობოსექ
ტორთანთანამშრომლობისგარეშეძნელიმისაღწევია.განსაკუთრებულიყურადღებაუნდამიექცეს
იმსტრუქტურათამაკოორდინირებელფუნქციას,ვისაცეკისრებაპირდაპირიპასუხისმგებლობაად
გილობრივდონეზემიმდინარეგენდერულადსენსიტიურპოლიტიკაზე.განსაკუთრებითრეგიონული
განვითარებისადაინფრასტრუქტურისსამინისტროს.

 სასურველია, მოხდეს ბიუჯეტირების პროცედურების გადახედვა. უნდა დადგინდეს საჯარო
განხილვისათვისბიუჯეტისპროექტისგამოქვეყნებისვადა.ასევე,საბიუჯეტოკოდექსითგათვალის
წინებულიუნდა იყოს პრიორიტეტებისდოკუმენტის შედგენაში მოსახლეობის მონაწილეობა. მასში
უფროთამამადუნდააისახოსგენდერულიასპექტები,როგორცმოქალაქეთამოწყვლადიჯგუფების
ინტერესებისგათვალისწინებისსაშუალება.

  სასურველია, შეიქმნას მექანიზმები,რომლებიცუზრუნველყოფს სახელმწიფოს მხრიდან მი
ღებული გადაწყვეტილებების კონტროლს, მაგალითად, ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილება
გენდერულადსენსიტიურპროგრამებთანმიმართებაში,საჭიროებიდანგამომდინარე,პროგრამის
შეფასებისერთერთინდიკატორადგამოყოფილიქნასპროგრამისგენდერულასპექტშიშეფასების
ინდიკატორი.ამისთვისიმმუნიციპალიტეტებში,სადაცჯერკიდევარარისდანერგილიპროგრამუ
ლიბიუჯეტირებისპრაქტიკა,დროულადუნდადაინერგოსპროგრამულიბიუჯეტისპრინციპი,რო
მელიცკარგსაფუძველსქმნისგენდერულბიუჯეტირებაზეგადასასვლელად.

ადგილობრივარასამთავრობოორგანიზაციებსუნდამიეცეთსაშუალება,გამოიყენონადგი
ლობრივითუცენტრალურიუწყებების საბიუჯეტორესურსებიდა მიიღონ მონაწილეობა სოცია
ლურიპოლიტიკისგანხორციელებაში,რათა  სახელმწიფოსოციალურიპოლიტიკაგახდესუფრო
ეფექტური.

სასურველიაადგილობრივმახელისუფლებამგამოიყენოსსაკუთარირესურსებიგენდერულად
დანაწევრებულიმონაცემებისბაზისშესაქმნელად,სადაცშევამოსახლეობისდემოგრაფიულიმონა
ცემები,უმუშევართაკვალიფიკაცია,განათლება,მოთხოვნასამუშაოძალაზე,სხვადასხვასახისსო
ციალურიინფორმაციადასხვ.მხოლოდპირველადიგენდერულიმაჩვენებლებისშეგროვების,სისტე
მატიზაციისდასაინფორმაციობანკისფორმირებისშემდეგგახდებაბიუჯეტისგენდერულიანალიზი
ხელმისაწვდომიმუნიციპალიტეტისსაქმიანობაშიდასაფუძველიდაედებაგენდერზეორიენტირებუ
ლისაბიუჯეტოპოლიტიკისმექანიზმსადაინსტრუმენტებისშექმნას.
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ჩარიტაჯაში,გენდერულიბიუჯეტი/სემინარისმასალები,თბილისი,2004.

ქალთაჩართულობისგაძლიერებასაქართველოსპოლიტიკურცხოვრებაში,ექსპერტულიანალიზის
კრებული,მომზადებულიანიდერლანდებისმრავალპარტიულიდემოკრატიისინსტიტუტისთვისკა
ნადისადგილობრივიინიციატივებისფონდისფინანსურიმხარდაჭერით,2013.

წყარო„ევროპულიქარტიაადგილობრივცხოვრებაშიქალთადამამაკაცთათანასწორობისშესა
ხებ“ევროპისმუნიციპალიტეტთადარეგიონთასაბჭო(CEMR).

მოქალაქეთაჩართულობისპრაქტიკისშეფასებაქალაქბათუმის,ქალაქქუთაისისადაქალაქახალ
ციხისმუნიციპალიტეტებში.IDFIინფორმაციისთავისუფლებისგანვითარებისინსტიტუტი.თბილი
სი,2017წელი.

მონაწილეობითიბიუჯეტირება,საქართველოსახალგაზრდაიურისტთაასოციაცია,2016წ.

სამოქალაქოჩართულობაგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესშიაღმოსავლეთპარტნიორობისქვეყ
ნებში,ნაწილი1:კანონებიდაპოლიტიკა,ევროპისსაბჭო,სტრასბურგი,საფრანგეთი,2016წლისმა
ისი.

წყაროსაქართველოსპარლამენტისსაბიუჯეტოოფისისმოსაზრებები„საქართველოს2016წლის
სახელმწიფობიუჯეტისშესახებ“საქართველოსკანონისპროექტშიგენდერულითანასწორობისას
პექტებისგათვალისწინებისშესახებ.2015წ.

გენდერულითანასწორობისპოლიტიკისგანხორციელებასაქართველოში

„საქართველოშიგენდერულითანასწორობისპოლიტიკისგანხორციელებისღონისძიებათა
2014−2016წლებისსამოქმედოგეგმის“შესრულებისანგარიში.მოქალაქეთამონაწილეობათვით
მმართველობისსაბიუჯეტოპროცესში.სამოქალაქოკულტურისსაერთაშორისოცენტრი.თბილისი,
2010.გვ49.

გენდერიდაპოლიტიკა,თბილისი,2006.

ქალთაჩართულობისგაძლიერებასაქართველოსპოლიტიკურცხოვრებაშიექსპერტულიანალიზის
კრებული.

http://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/
fge2016annualreport_en.pdf?la=en&vs=3807

20172020მუნიციპალიტეტისსაკრებულოსდადგენილება,03/02/2017,ვებგვერდი,07/02/2017

ზუგდიდისმუნიციპალიტეტის2015წლისბიუჯეტისგენდერულიანალიზი,მიხეილთოქმაზიშვილი.

გაეროსქალთაორგანიზაციისწლიურიანგარიში20132014;ხელმისაწვდომიაბმულზე:org/~/medi
a/58ED9AE6A3B544149C9DEFA302CC9884.ashx

საქართველოშიქალთაუფლებებისადვოკატირებისსახელმძღვანელო,გაეროსქალთაორგანიზა
ცია.ხელმისაწვდომიაბმულზე:

http://georgia.unwomen.org/~/media/field%20office%20georgia/attachments/

publications/2014/womens%20rights%20evidence%20based%20advocacy%20manual%20geo.pdf

ადგილობრივიდემოკრატიისსააგენტოსაქართველოსკვლევაქალთასაჭიროებებისკვლევაიმე
რეთისმხარეში,კვლევისავტორიფონდი„სოხუმი“

საქართველოსპარლამენტისსაბიუჯეტოოფისისმოსაზრებები„საქართველოს2016წლისსახელ
მწიფობიუჯეტისშესახებ“,საქართველოსკანონისპროექტშიგენდერულითანასწორობისასპექტე
ბისგათვალისწინებისშესახებ,2015/www.parliament.ge

გენდერულითანასწორობისპოლიტიკისგანხორციელებასაქართველოში„საქართველოშიგენდე
რულითანასწორობისპოლიტიკისგანხორციელებისღონისძიებათა2014−2016წლებისსამოქმედო
გეგმის“შესრულების2015წლისანგარიში

ინტერნეტრესურსისაქართველოსპარლამენტისგენდერულითანასწორობისსაბჭოსსაქმიანობის
ანგარიში,სექტემბერი2013დეკემბერი2014
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ექსპერტი, სა ქარ თვე ლო 

 

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა სა ქარ თვე ლო ში: 
ქვეყ ნის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და პროგ რე სი 
სა ქარ თვე ლო -ევ რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის 
შე თან ხმე ბის ფარ გლებ ში

შე სა ვა ლი

2014წ.ივნისშიევროკავშირმადასაქართველომხელიმოაწერესასოცირებისშეთანხმებას,რათა
მნიშვნელოვნადგაეღრმავებინათპოლიტიკურიდაეკონომიკურიკავშირები.ასოცირებისშეთანხმები
სადაღრმადაყოვლისმომცველითავისუფალისავაჭროსივრცისშესახებშეთანხმებისხელშეწყობის
მიზნითშემუშავდასაქართველოევროკავშირისასოცირებისდღისწესრიგი20142016წლებისათვის.
ამხელშეკრულებათაფარგლებში,საქართველომაიღოვალდებულება,უზრუნველყოსგენდერულითა
ნასწორობადადაამკვიდროსთანაბარიმოპყრობაპოლიტიკურ,სოციალურდაეკონომიკურცხოვრე
ბაში,რაცდემოკრატიულისაზოგადოებისმშენებლობისმნიშვნელოვანმახასიათებელსწარმოადგენს
დათანასწორობაზედაფუძნებულიმდგრადიგანვითარებისაუცილებელიწინაპირობაა. ასოცირების
შეთანხმებასავალდებულოიურიდიულიინსტრუმენტია,რომელიცადასტურებსსაქართველოსევრო
პულმისწრაფებებსდამისსტრატეგიულპოლიტიკურპრიორიტეტს,განავითაროსუფროღრმაურთი
ერთობებიევროკავშირთან.იგიხელსუწყობსხალხებსშორისკომუნიკაციასდათანამშრომლობასდა
განსაზღვრავსიმევროპულფასეულობებსადასტანდარტებს,რომელთაინტეგრირებაცუნდამოხდეს
ყოველდღიურცხოვრებაშისოციალური,პოლიტიკურიდაკულტურულიმიმართულებებით.

ასოცირებისშეთანხმებისხელმოწერაუმნიშვნელოვანესმოვლენადიქცასაქართველოსევროპა
შიინტეგრაციისსაქმეში,რაცსაბჭოთაკავშირისდაშლისშემდეგდაიწყო.მასმერეევროკავშირში
ინტეგრაციასაქართველოსმთავრობისდღისწესრიგისუპირველესამოცანადრჩება.ევროკავშირში
ინტეგრაციასსაქართველოსმოსახლეობაშიცფართომხარდაჭერააქვს.ენ–დი–აის(NDI)ბოლოგა
მოკითხვისთანახმად,საქართველოსმოსახლეობის80პროცენტიმხარსუჭერსსაქართველოსევრო
კავშირშიინტეგრაციას,რაც2016წლის72–პროცენტიანმაჩვენებელთანშედარებითმხარდამჭერთა
ზრდისტენდენციაზემიუთითებს.1აღსანიშნავია,რომმმართველპარტიასადაოპოზიციასშორისარ
სებულიმწვავედაპირისპირებებისადაუთანხმოებისმიუხედავად,ევროკავშირშიინტეგრაციაკვლა
ვაცრჩებასაგარეოპოლიტიკისიმუმთავრესპრიორიტეტად,რომელზეცთანხმდებასაქართველოში
მოქმედიყველამსხვილიპოლიტიკურიძალა.

საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებას თან ახლავს გარკვეული სიძნელეები. მას შემდეგ,
რაცხელიმოეწერაასოცირებისშეთანხმებას,რაცსაქართველოსევროატლანტიკურიმისწრაფებე
ბისმხრივერთერთიუმნიშვნელოვანესიმიღწევაა,ბევრირამარისგასაკეთებელი,რათაგადავიდეთ
ხელშეკრულებისგანხორციელებისეტაპზე.იგიმოითხოვსსახელმწიფოსმხრიდანმტკიცემზადყოფ
ნას,დაგეგმოსდაგანახორციელოსყოვლისმომცველირეფორმებიმრავალიმიმართულებით,რათა
ისინითავსებადიგახდესევროპულსტანდარტებთან.

1 ენ–დი–აის გამოკითხვის პრეს–რელიზი: ქართველების მზარდი მხარდაჭერა ევროკავშირისა და ევრო–
ატლანტიკური მისწრაფებებისადმი, მაისი, 2017, იხ. ბმული: https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20
poll%20press%20release_April%202017_Foreign%20Affairs_ENG.pdf
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საქართველოსოფიციალურიპირებიცალსახადიძლევიანდაპირებებს,რომდროულადგანახორ
ციელებენიმღონისძიებებს,რომლებიცქართულკანონმდებლობასევროკავშირისსტანდარტებსდა
უახლოებს. მთავრობა აპირებსგაატაროსმნიშვნელოვანირეფორმები,რომლებიცმიზნადისახავს
ასოცირებისშეთანხმებითნაკისრივალდებულებებისშესასრულებლადსაჭიროჩარჩოსშექმნას,რაც
აისახასაქართველოევროკავშირისეროვნულსამოქმედოგეგმებში.

მოცემულინაშრომიმიმოიხილავსასოცირებისდღისწესრიგისადაეროვნულისამოქმედოგეგმის
მიმდინარეობას,გამოწვევებსადამიღწევებს,კერძოდკიხელშეკრულებისიმნაწილში,რომელიცშე
ეხებაგენდერულთანასწორობასადათანასწორმოპყრობას.განხილულიიქნებაამთემატიკისსამი
ძირითადიმიმართულება:

•	 მდგომარეობისგაუმჯობესებაგენდერულითანასწორობისმხრივდასოციალურ,პოლიტიკურ
დაეკონომიკურცხოვრებაშიქალთადამამაკაცთათანაბარიმოპყრობისუზრუნველყოფა;

•	 ჯანმრთელობისადაუსაფრთხოების,დედობისდაცვის,მშობლისადაპროფესიულმოვალეობა
თაურთიერთშეთავსებისრეგულაციებისდაახლოებაევროპულსტანდარტებთანისე,როგორცამას
ითვალისწინებსასოცირებისშეთანხმება;

•	 ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კანონმდებლობის აღსრულების გაძლიერება, ცნობიერების
ამაღლებამოსახლეობისფართოფენებში,მათშორისისეთპროფესიულწრეებში,როგორიცააპოლი
ცია,განსაკუთრებითსოფლადდაუმცირესობებითდასახლებულადგილებში.საკონსულტაციომომ
სახურებისადათავშესაფრისმისაწვდომობისგაუმჯობესებაძალადობისმსხვერპლთათვის.

მე თო დო ლო გია

ნაშრომისმიზანია,წარმოადგინოსასოცირებისშეთანხმებისგანხორციელებისალტერნატიული
ანალიზითანასწორიმოპყრობისკუთხით,გამოავლინოსისპროგრესი,რაცმიღწეულიაამმიმართუ
ლებითხელშეკრულებისდებულებებისდაგეგმვის,განხორციელებისადააღსრულებისსაქმეში.გარ
დაამისა,ნაშრომშიარისმცდელობა,გამოვავლინოთსამოქმედოგეგმაშიარსებულიგამოწვევებიდა
წინააღმდეგობები.

თანასწორიმოპყრობისთემატიკაახალიმიმართულებაასაქართველოევროკავშირისურთიერ
თობებში. განსხვავებით ასოცირების შეთანხმების სხვა საკითხებისგან,რომლებიც ადრეცგამხდა
რადისკუსიებისადაგანხორციელებისსაგანიევროკავშირისსამეზობლოპოლიტიკისფარგლებში,
საქართველოსმთავრობასპირველადმოუხდაგეგმაშიისეთიაქტივობებისშემუშავება,რომლებიც
თანასწორიმოპყრობისთემატიკაზეაკონცენტრირებული.ამიტომ,განხორციელებისშეფასებასთან
ერთად,თავისმხრივ,მნიშვნელოვანიასამოქმედოგეგმისშინაარსისშეფასებაც.

ასოცირებისდღისწესრიგშითანასწორიმოპყრობისკუთხითისახებასამიძირითადიმიმართუ
ლება:

1)სოციალურ,პოლიტიკურდაეკონომიკურცხოვრებაშიგენდერულითანასწორობისგაძლიერება;
2)ჯანმრთელობისდაუსაფრთხოებისრეგულაციებისევროპულსტანდარტებთანდაახლოება;
3) ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კანონმდებლობის აღსრულების გაძლიერება, ცნობიერების

ამაღლება,მსხვერპლთათვისსაკონსულტაციომომსახურებისადათავშესაფრისმისაწვდომობისგაუმ
ჯობესება.

კვლევამიზნადისახავს,წარმოადგინოსაღნიშნულისამიმიმართულებითარსებულიკონტექსტი
სადაქალთაპოლიტიკური,ეკონომიკურიდასოციალურიმდგომარეობისმოკლემიმოხილვა;განიხი
ლოს20162017წწ.სამოქმედოგეგმა,მოახდინოსმისითვისობრივიშეფასებადაგანსაზღვროს,რამ
დენადშეესაბამებამასშიდაგეგმილიაქტივობებიასოცირებისშეთანხმებითგანსაზღვრულმიზნებს;
შეაფასოსსამოქმედოგეგმისგანხორციელებისკონკრეტულიმიმართულებები.დაბოლოს, კვლევა
ეროვნულდასაერთაშორისოდონისაქტორებსსთავაზობსრეკომენდაციებსპოლიტიკისშემუშავე
ბისათვის.

მოცემულიანგარიშიეყრდნობაპოლიტიკურიდასამართლებრივიდოკუმენტების,ეროვნულისა
მოქმედოგეგმებისგანხორციელებისშესახებარსებულიოფიციალურიანგარიშების,საერთაშორისო
დაადგილობრივიორგანიზაციებისმიერჩატარებულისხვადასხვაანალიტიკურიკვლევისდააგრეთ
ვესაინფორმაციოსტატიებისმიმოხილვას.ამდენად,ანგარიშიწარმოადგენსინფორმაციისალტერ
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ნატიულწყაროსსაქართველოევროკავშირისასოცირებისშეთანხმებისგანხორციელებისპროცესის
შესახებზემოთაღნიშნულისამიმიმართულებით.

თა ვი 1. ქა ლე ბი სა ქარ თვე ლოს სო ცი ა ლურ, 
პო ლი ტი კურ და ეკო ნო მი კურ ცხოვ რე ბა ში

საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდგომი გარდამავალი პერიოდი ხასიათდებოდა მკვეთრი
ეკონომიკური დაღმასვლით, განადგურებული მრეწველობით, უმუშევრობით და მრავალი ეთნიკუ
რი კონფლიქტით,რამაც ქალებზეუზარმაზარიგავლენა იქონია. სოციალურმა, ეკონომიკურმადა
კულტურულმაძვრებმასაზოგადოებაშიმამაკაცისადაქალისტრადიციულროლებზეცმოახდინაზე
გავლენა.ქალებსშეჭიდებამოუხდათთავიანთიროლისშესახებდამკვიდრებულკულტურულდასო
ციალურსტერეოტიპებთან,რადგანოჯახისყოფილდიასახლისებსისტვირთიდააწვათ,რაცადრე
მამაკაცებსეკუთვნოდათ.მათპასუხისმგებლობადაეკისრათოჯახისმატერიალურკეთილდღეობაზე.
ამასთან,კატასტროფულადგაუარესებულმასოციალურიუზრუნველყოფისსისტემამდაოჯახისადა
ბავშვთადახმარებისსახელმწიფოსისტემისკრახმაქალებიარაპროპორციულადმეტადდააზარალა.
ოჯახის კეთილდღეობის საკითხებში  სახელმწიფოს ჩაურევლობის პოლიტიკა არ კომპენსირებულა
მამაკაცებისმხრიდანსაოჯახოსაქმეებშიგაზრდილიმონაწილეობით.ქალებიიძულებულიგახდნენ,
ორმაგიტვირთიაეღოთმხრებზე.ისინიაგრძელებენსოციალურსფეროშიდაკერძოსექტორშიმუშა
ობას,თანაცკვლავუწევთსაოჯახოსაქმეებისკეთებაც.ამგვარიტრადიციულიპრაქტიკადამიდგომა
ნაკლებშესაძლებლობასუტოვებსქალებს,მონაწილეობამიიღონდაგზაგაიკვლიონქვეყნისპოლი
ტიკურცხოვრებაში.

საქართველოშიქალთაორგანიზაციებისადამოძრაობებისგაძლიერებამდაქალებისლიდერობის
შესაძლებლობებისპარალელურმაზრდამბევრქალსუბიძგაუფროაქტიურიჩართვისკენპოლიტი
კაში.თუმცაქალთაამგვარიმისწრაფებებიყოველთვისროდიაისახებამაღალპოლიტიკურთანამ
დებობებზეთანაბარიწარმომადგენლობით.დღესდღეობითქალთამონაწილეობაპოლიტიკაშიდაგა
დაწყვეტილებებისმიმღებპოზიციებზეარაპროპორციულადდაბალირჩებადაარშეესაბამებამათ
ინტელექტუალურშესაძლებლობებსდალიდერობისპოტენციალს.

ჯერკიდევბევრიაგასაკეთებელი,რათაუზრუნველვყოთგენდერულისაკითხებისმეინსტრიმინგი,
მივაღწიოთსტრატეგიებისმეტთანმიმდევრულობას,ავამაღლოთცნობიერებაგენდერულსაკითხებზე.

ქალთასტატუსისშეცვლისათვისბოლოორიათწლეულიგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანიდასაკ
ვანძოგამოდგაგენდერულითანასწორობისსაკანონმდებლოდაინსტიტუციურიჩარჩოსჩამოყალი
ბებისმხრივ.საქართველოსკონსტიტუციითგარანტირებულიაქალთადამამაკაცთათანაბარიუფ
ლებები. 1995 წ. საქართველოშეუერთდა პეკინის სამოქმედოპლატფორმასდა კონვენციას ქალთა
წინააღმდეგდისკრიმინაციისყველაფორმისაღმოფხვრისშესახებ.

საქართველომ,როგორცათასწლეულისგანვითარებისამოცანებისხელმომწერმაქვეყანამ,ვალ
დებულებააიღომიეღწიაათასწლეულისგანვითარებისმე–3ამოცანისათვის„გენდერულითანასწო
რობისხელშეწყობადაქალთაგაძლიერება“2015წლისათვისდაშეიმუშავამისიშესრულებისსტრა
ტეგიულიგეგმა.

2004წ.საქართველოსპარლამენტისგენდერულითანასწორობისსაბჭოსშექმნა,რომელიცმოგ
ვიანებით, 2010 წელს„გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონისმიღების შემ
დეგგენდერულთანასწორობაზემომუშავემუდმივმოქმედიორგანოგახდა,მნიშვნელოვანიწინგადად
გმულინაბიჯიიყოსაქართველოშითანასწორობისდასამკვიდრებლად.კიდევუფრომნიშვნელოვანი
იყო2014წ.საქართველოსკანონისამოქმედება„დისკრიმინაციისყველაფორმისაღმოფხვრისშესა
ხებ“,რომელმაცსაქართველოსანტიდისკრიმინაციულისაკანონმდებლოჩარჩომსოფლიოსტანდარ
ტებსდაუახლოვა.

ამისშემდგომ,2017წ.მაისშისაქართველომმოახდინაევროპისსაბჭოსკონვენციისრატიფიცი
რება„ქალთამიმართძალადობისადაოჯახშიძალადობისწინააღმდეგბრძოლისადაპრევენციისშე
სახებ“(სტამბოლისკონვენცია),რითაციკისრავალდებულება,შეექმნაერთიანმეტიოფიციალური
სტრუქტურა,რომელიცპასუხისმგებელიიქნებოდაკონვენციითგანსაზღვრულიძალადობისყველა
ფორმისწინააღმდეგბრძოლისადაპრევენციისპოლიტიკისადაღონისძიებებისკოორდინირებაზე,
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განხორციელებაზე,მონიტორინგსადაშეფასებაზე. შედეგად,2017წ.ივნისშიშეიქმნაგენდერული
თანასწორობის, ქალთამიმართძალადობისადაოჯახშიძალადობისსაქართველოსმთავრობასთან
არსებულიუწყებათაშორისი კომისია.  სტამბოლის კონვენციის შესაბამისად, იგი ასრულებს ადგი
ლობრივიმაკოორდინირებელისტრუქტურისფუნქციას.დამატებით,მასევალებაშესაბამისიეროვ
ნულისამოქმედოგეგმების1 შემუშავება, მათიგანხორციელების კოორდინირებადა მონიტორინგი.
შესაბამისად,2016წ.აპრილშიმნიშვნელოვანიცვლილებებიშევიდა„საქართველოსკანონშიგენდე
რულითანასწორობისშესახებ“დაადგილობრივითვითმმართველობისკოდექსში. ამცვლილებათა
შესაბამისად,ადგილობრივმუნიციპალიტეტებშიშეიქმნაგენდერულიმეინსტრიმინგისმექანიზმები
საკრებულოს(ქალაქისსაბჭოს)გენდერულითანასწორობისსაბჭოებისადამერების(ქალაქისადმი
ნისტრაციისხელმძღვანელისანმერის)მიერდანიშნულიპირისსახით,რომელიცპასუხისმგებელია
გენდერულითანასწორობისსაკითხებზემერიებშიდაადგილობრივადმინისტრაციებში(გამგეობებ
ში).თუმცამხოლოდკანონებისმიღებადაპოლიტიკისშემუშავებაარუზრუნველყოფსგენდერულ
თანასწორობას ანთუნდაც ქალთა უფლებრივთანასწორობას და მათი უფლებების პატივისცემას.
არსებული კანონების აღსრულებადარეალურიგანხორციელება კვლავაც პრობლემურიადა მოი
თხოვსყველადაინტერესებულიმხარისთანმიმდევრულ,მიზანსწრაფულ,შედეგზეორიენტირებულ
დაკომპლექსურქმედებებს.

მიუხედავად კანონმდებლობის გაძლიერებისადაცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართული ძა
ლისხმევისა, გენდერული უთანასწორობა კვლავაც ღრმადაა ფესვგადგმული პოლიტიკურ, ეკონო
მიკურდასოციალურცხოვრებაში2.გენდერულიუთანასწორობისინდექსით(GII)საქართველო188
ქვეყანასშორის76ე ადგილზეა.3. 2017წ. მსოფლიოეკონომიკურიფორუმისმიერგამოქვეყნებულ
გლობალურიგენდერულისხვაობისინდექსითსაქართველომ0,679ქულით144ქვეყანასშორის94–ე
ადგილი დაიკავა.4 იგივე გლობალური გენდერული ინდექსით ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის
მხრივსაქართველო114–ეადგილზეა,ხოლოქალთაწარმომადგენლობითპარლამენტშიკი117–ეად
გილზე144ქვეყანასშორის.

ქალები არასათანადოდ არიან წარმოდგენილნი პოლიტიკაშიდა გადაწყვეტილებების მიმღებ
თანამდებობებზე.2016წ.საპარლამენტოარჩევნებისშედეგადპარლამენტართამხოლოდ15%–ია
ქალი,რაცმცირედითააგაზრდილი2012წ.11.6%–თანშედარებით.რაცშეეხებაქალთაწარმო
მადგენლობასაღმასრულებელხელისუფლებაში,მინისტრთაკაბინეტის14მინისტრსშორისმხო
ლოდ ორი ქალია5 და შესაბამისად 14.3%–ს შეადგენენ, რაც წინა წლებთან შედარებით დაბალი
მაჩვენებელია.2011–დან2012წლამდემინისტრქალთარაოდენობაარაღემატებოდა16%–ს(სამი
ქალიმინისტრი),2013წ.მინისტრქალთაოდენობამ21%–სმიაღწია,რომელიც2014წ.ისევ16%–
მდედაეცა.2017წ.ადგილობრივითვითმმართველობისარჩევნებზეარჩეულთამხოლოდ13%იყო
ქალი,რაცუმნიშვნელოზრდაა2014წ.11,6%–თანშედარებით.ქვეყნისხუთითვითმმართველიქა
ლაქისმერებსშორისარცერთიქალიარაა6,თუმცამერის48კანდიდატსშორის11ქალიკანდი
დატიიყო(22.92%).59თვითმმართველითემისმერებსშორისმხოლოდერთიქალია(ნინოწმინდა,

1ეროვნულისამოქმედოგეგმაგაეროსუშიშროებისსაბჭოსრეზოლუციისქალების,მშვიდობისადაუსაფრთხო
ბის შესახებ განსახორციელებლად და ეროვნული სამოქმედო გეგმა ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში
ძალადობისმსხვერპლთადაცვისადადახმარებისთაობაზე.
2 ევროკომისიის აპარატის გაერთიანებული ანგარიში საქართველოს მიერ ასოცირების დღის წესრიგის
განხორციელების შესახებ, ბრიუსელი,  09.11.2017, გვ 3. იხ. ბმული http://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST142002017INIT/en/pdf
3 ადამიანურიგანვითარების ანგარიში, 2016წ. გაეროსგანვითარების პროგრამა, იხ. ბმულიhttp://hdr.undp.
org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf;  GII ასახავს გენდერულ უთანასწორობებს სამ
განზომილებაში–რეპროდუქციულიჯანმრთელობის,გაძლიერებისადაეკონომიკურიაქტივობისკუთხით.
4 გლობალური გენდერული სხვაობის ინდექსი, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, იხ. ბმული http://www3.
weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf;  გლობალური გენდერული სხვაობის ინდექსი ქვეყნებს აფასებს
ეკონომიკური, პოლიტიკური, საგანმანათლებლო და ჯანმრთელობის დაცვის მხრივ არსებული გენდერული
სხვაობებისმიხედვით.მინიჭებულაქულაპროცენტულადგამოსახავსქალთადამამაკაცთაშორისუთანასწო
რობისაღმოფხვრისხარისხს.
5მინისტრიშერიგებისადასამოქალაქოთანასწორობისსაკითხებში,იუსტიციისმინისტრი.
6თვითმმართველიქალაქებია:თბილისი,რუსთავი (ქვემოქართლი), ქუთაისი (იმერეთი),ფოთი (სამეგრელო),
ბათუმი(აჭარა).
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სამცხე–ჯავახეთი).1ვითარებამნიშვნელოვნადააგაუმჯობესებულისაკრებულოებისთავმჯდომა
რექალებისრაოდენობისმხრივ.ბოლომონაცემებით,ამჟამად5საკრებულოსთავმჯდომარექა
ლია(თერჯოლა,ტყიბული,ხარაგაული(იმერეთი),გორი(შიდაქართლი),ახმეტა(კახეთი)),როცა
2014წ.არცერთისაკრებულოსთავმჯდომარეარიყოქალი.

გლობალურიგენდერულისხვაობის2017წ.ანგარიშისმიხედვით,საქართველოშიკანონმდებლებს,
მაღალითანამდებობისპირებსადამენეჯერებსშორისმხოლოდ34%–იაქალი.2

შრომის ბაზარზედასაქმებულ ქალთარაოდენობა 53%–ია, მამაკაცებისა კი  67%3 მაშინ,რო
ცადაწყებით,საშუალოდაუმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულებებშიჩარიცხვისმაჩვენებელი
პრაქტიკულადთანაბარიაორივესქესისათვის,ზოგშემთხვევაშიკიქალებისმაჩვენებელიმამაკაცე
ბისასაჭარბებსკიდეც(მაგ.უმაღლესსასწავლოდაწესებულებებშიქალებიშეადგენენსტუდენტების
55%–ს,მამაკაცებიკი45%–ს)4.ესადასტურებს,რომქალებსსაგანმანათლებლოპოტენციალისგა
მოვლენისნაკლებიშესაძლებლობააქვთ,ვიდრემამაკაცებს.

საზოგადოებაში დამკვიდრებული გენდერული სტერეოტიპები, კულტურული და ტრადიციული
მიდგომებიმნიშვნელოვანზეგავლენასახდენენქალისადამამაკაცისროლზემათიცხოვრებისყველა
ეტაპზე.ბიჭებისადაგოგონებისაღზრდისსხვადასხვამოდელი,გენდერულსტერეოტიპებზეაგებუ
ლიმოლოდინებიდასაზოგადოებისმხრიდანმათზედაკისრებულიროლებითავისასახვასჰპოვებს
ქალთა გენდერულად სეგრეგირებულ მდგომარეობაში. გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)
2013წლისანგარიშისთანახმად,რომელიცსაქართველოშიგენდერულაღქმასეხება,რესპონდენტთა
66%იზიარებსაზრს,რომ„უმჯობესიამამაკაციმუშაობდესდაქალისახლშიიყოს“,ხოლო79%მიიჩ
ნევს,რომ„ქალმაოჯახსუნდამიანიჭოსუპირატესობაკარიერასთანშედარებით“.გამოკითხულთა
მხოლოდ11%ფიქრობს,რომ„ქალებისწვლილიოჯახისკეთილდღეობაშიმამაკაცისთანასწორიუნ
დაიყოს“.5ქალთამიმართამგვარიმიდგომებიმნიშვნელოვანწილადგანაპირობებსსაზოგადოებაში
ქალთადაქვემდებარებულმდგომარეობას.

გარდაამისა,ქალებისშესაძლებლობა,იყოსმეტადაქტიურიდაჩაერთოსპოლიტიკაშიანმიიღოს
ღირსეულისამუშაო,მჭიდროდაადაკავშირებულიოჯახისსაქმეებისგადანაწილებასთანმისწევრებს
შორის.ქალებსმამაკაცებზეუფროხშირადუხდებათარჩევანისგაკეთებაკარიერასადასაოჯახო
საქმეებსშორის.მათარაპროპორციულადმაღალიპასუხისმგებლობაეკისრებათარაანაზღაურებად
საოჯახო საქმეებზე (სახლისდასუფთავება, საჭმლის მომზადება, ოჯახის ავადმყოფი წევრებისდა
ბავშვებისმოვლადაა.შ.),რაცუარყოფითადაისახებამათკარიერულგანვითარებასადასაზოგადო
ებაშიგაძლიერებაზე.

როგორცსხვადასხვასტატისტიკურიდაკვლევითიმონაცემიცხადყოფს,საქართველოსშრომითი
ბაზარიხასიათდებამაღალიგენდერულიუთანასწორობითსამუშაოძალისმონაწილეობისდაუმუ
შევრობისდონის, დასაქმების გენდერული სეგრეგაციისდა საშუალო ხელფასისოდენობის მხრივ.
ოფიციალური სტატისტიკისთანახმად, 2014 წ. საშუალო ნომინალური ხელფასი მამაკაცებისათვის
შეადგენდა1074ლარს,ხოლოქალებისათვის693ლარს(დაახლოებით37%–ითნაკლებს).6

ზოგიპროფესიატრადიციულად„მამაკაცურ“ან„ქალურ“პროფესიადმიიჩნევა,რაცჰორიზონტა
ლურსეგრეგაციასიწვევს.არსებულიმონაცემებიცხადყოფს,რომგენდერულიუთანასწორობასაქმია
ნობისმიხედვითშრომისგანაწილებაშიგანსაკუთრებითთვალშისაცემიაგანათლების,ჯანმრთელობის

1 თვითმმართველი თემებია: საგარეჯო, გურჯაანი, სიღნაღი, დედოფლისწყარო, ლაგოდეხი, ყვარელი,
თელავი, ახმეტა,თიანეთი,გარდაბანი,მარნეული,ბოლნისი,დმანისი,წალკა,თეთრიწყარო,მცხეთა,დუშეთი,
ყაზბეგი, კასპი, გორი, ქარელი, ხაშური, ბორჯომი, ახალციხე, ადიგენი, ასპინძა, ახალქალაქი, ნინოწმინდა,
ონი, ამბროლაური, ცაგერი,ლენტეხი, მესტია, ხარაგაული,თერჯოლა, საჩხერე, ზესტაფონი, ბაღდათი, ვანი,
სამტრედია,ხონი,ჭიათურა,ტყიბული,წყალტუბო,ოზურგეთი,ლანჩხუთი,ჩოხატაური,აბაშა,სენაკი,მარტვილი,
ხობი,ზუგდიდი,წალენჯიხა,ჩხოროწყუ,ქედა,ქობულეთი,შუახევი,ხელვაჩაური,ხულო
2  გლობალურიგენდერულისხვაობის ანგარიში, 2017წ. მსოფლიოეკონომიკურიფორუმი, გვ 158. იხ. ბმული
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
3 საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური,ქალიდაკაცისაქართველოში,სტატისტიკურიპუბლი
კაცია,2017წ.გვ47.იხ.ბმულიhttp://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/english/health/W&M%20in%20
ENG_2017.pdf
4იქვე,გვ29
5UNDP/ACT,“PublicPerceptionStudyonGenderEqualityinPoliticsandBusiness”,2013,page79.
6 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ქალიდა კაცი საქართველოში, სტატისტიკური პუბლიკაცია, 2017 წ. ,
გვ.58.იხბმული:http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/english/health/W&M%20in%20ENG_2017.pdf
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დაცვისდასოციალურიმომსახურებისსფეროებში.მაგალითად,2014წლისეროვნულისტატისტიკური
მონაცემებით,ქალებიშედგენდნენთანამშრომელთა85%ზემეტსგანათლებისსფეროში,72,5%ჯან
მრთელობისდაცვისადასოციალურიუზრუნველყოფისსფეროშიდა61%სასტუმროებისადასარეს
ტორნობიზნესში.ამავდროულად,ქალებინაკლებადარიანწარმოდგენილნიე.წ.„მასკულინურ“პროფე
სიებში,მაგ.მშენებლობაში6,5%,მრეწველობაში26,7%დაუძრავიქონებისბიზნესში32%.1

ოჯახურიძალადობასაქართველოშიქალებისათვისკვლავაცდაუძლეველპრობლემადრჩებადა
ხშირად ხდება ქალთა ორგანიზაციების მიერ მისი წამოწევარეპროდუქციულდა სქესობრივჯან
მრთელობასთანდაკავშირებულპრობლემებთანერთად.შინაგანსაქმეთასამინისტროს(შსს)2017წ.
სტატისტიკისმიხედვით,ოჯახურიძალადობის2638რეგისტრირებულიმსხვერპლისგან87.3%ქალია.
შსსმონაცემებით,ოჯახურიძალადობისშემთხვევებშიმათ3137შემაკავებელიორდერიგასცეს,რაც
წინაწლებისმონაცემებზემაღალია: 2013წლიდანშემაკავებელიორდერებისგაცემისსტატისტიკა
შემდეგია:2013წ.–227ორდერი,2014წ.–817ორდერი,2015წ.2598ორდერი,2016წ.–2877ორდერი
და2017წ(ოქტომბრამდე)–3137ორდერი.2სამართალდამცავიუწყებებიაღნიშნავენ,რომსტატის
ტიკისამმიმართულებითზრდამსხვერპლთაპოლიციისადმიგაზრდილმიმართვიანობასუფროუკავ
შირდება,ვიდრეძალადობისშემთხვევებისზრდას.ესშეიძლებამიეწეროსსახელმწიფოსადასამოქა
ლაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებისმიერწარმართულცნობიერებისამაღლებისკამპანიას,რამაც
მნიშვნელოვნადშეცვალასაზოგადოებისდამოკიდებულებაოჯახშიძალადობისმიმართ.მაშინ,როცა
2009წ.მოსახლეობის78.3%ოჯახურძალადობას„ოჯახისშინაურსაქმედ“მიიჩნევდა3,ძალადობის
მსხვერპლსდა მის ნათესავებს არ სურდათ პოლიციისათვის მიმართვა,უკიდურეს შემთხვევებშიც
კი.ამგვარიდამოკიდებულებამნიშვნელოვნადშეიცვალაბოლოწლებისგანმავლობაში.გაეროსქალ
თაორგანიზაციისმიერთბილისში,კახეთსადასამეგრელო–ზემოსვანეთში(2013წ.)ჩატარებულმა
კვლევამქალთამიმართდაოჯახშიძალადობისაღქმისშესახებაჩვენა,რომამჟამადმხოლოდ25%
მიიჩნევს,რომოჯახურიძალადობაოჯახისშიდასაქმეა,ხოლო69%აზრით,დანაშაულია4.ამგვარი
დამოკიდებულებააისახებაოჯახურიძალადობისშემთხვევებშიადამიანთაგაზრდილმიმართვიანო
ბაზესამართალდამცავიუწყებებისმიმართ.

ბოლოწლებშისაქართველოშიგახშირდაქალთამიმართძალადობისყველაზესასტიკიფორმები.
სახალხოდამცველის მონაცემებისთანახმად, 2017 წ. 9თვისგანმავლობაში საქართველოში მოკლუ
ლია22ქალი,რომელთაგან13კლასიფიცირდა,როგორცოჯახშიძალადობითგამოწვეულიდანაშაული5.
მსხვერპლთაშესახებმასმედიითგავრცელებულიისტორიებიცხადყოფს,რომფემიციდი,როგორცწე
სი,ქალთამიმართადრინდელიძალადობისშედეგიადაარაგანცალკევებულიინციდენტი.აღნიშნული
ხაზსუსვამსპოლიციისუმნიშვნელოვანესროლს,რაცმანუნდაშეასრულოსქალთადაცვის,ძალადო
ბისადაფემიციდისპრევენციისსაქმეში.2016წლისმაისშისაქართველოსრესპუბლიკურმაპარტიამ
წამოაყენაინიციატივა,საქართველოსსისხლისსამართლისკოდექსშიშესულიყოცვლილება,რომლის
მიხედვითაც„ფემიციდი“განისაზღვრებოდაროგორცქალისწინასწარგანზრახულიმკვლელობასქე
სობრივინიშნითდაგანსაზღვრავდასასჯელსფემიციდისათვის,როგორცგანსაკუთრებითსასტიკიდა
ნაშაულისათვის,თუმცაპარლამენტისადამიანისუფლებათადაცვისკომიტეტმაუარყოესწინადადება.

საქართველოშიგენდერულიუთანასწორობისადაგენდერულიძალადობისპრობლემისმოგვა
რებამარტივიროდია, მითუმეტესისეთქვეყანაში,სადაცგენდერულიდისკრიმინაციაღრმადაა
გამჯდარიკულტურულდასოციალურნორმებშიდაპრაქტიკაშიდაკიდევუფროდამძიმებულია
არსებულისოციალურ–ეკონომიკურიმდგომარეობითდაარასრულფასოვანიმომსახურებით.იმი
სათვის,რომშევამციროთგენდერულიუთანასწორობა,საჭიროაყველადაინტერესებულიმხარის,

1სტატისტიკისეროვნულისამსახური,ქალიდაკაცისაქართველოში,სტატისტიკურიპუბლიკაცია,2017წ.,გვ15
2GeorgiaToday,(ონლაინბიულეტენი),2017წ.საქართველოსსტატისტიკა:ფემიციდის22შემთხვევა,იხ.ბმული
http://georgiatoday.ge/news/8343/2017StatisticsforGeorgia%3A22CasesofFemicide
3 ეროვნული კვლევა ქალთა წინააღმდეგ ოჯახში ძალადობის შესახებ საქართველოში, ეისითის და ივანე
ჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტისსოციალურმეცნიერებათაცენტრისკვლევა,
2010წhttp://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/AdvanceVersions/GeorgiaAnnexX.pdf
4ნანასუმბაძე„ქალთამიმართძალადობისადაოჯახშიძალადობისაღქმათბილისში,კახეთსადასამეგრელო
ზემოსვანეთში“2013წ.,იხ.ბმული
http://www2.unwomen.org//media/field%20office%20georgia/attachments/publications/2014/english
study%20unjp.pdf?la=en&vs=4908
5ნეტგაზეთი,(ონლაინბიულეტენი),2017წელსმოკლულიქალები–სტატისტიკადაჩავარდნილიკანონპროექტი.
ქართულადიხ.ბმულიhttp://netgazeti.ge/news/236199/
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მათშორისმთავრობის,დონორიორგანიზაციების,კერძოსექტორისდასამოქალაქოსაზოგადო
ებისორგანიზაციებისსაპასუხომოქმედებათაკონსოლიდაცია,რათაშეიქმნასდაგაიზარდოსმო
თხოვნაისეთეფექტურპოლიტიკასადაპროგრამებზე,რომლებიცხელსუწყობენქალთამონაწილე
ობასპოლიტიკასადაგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესშიდაზრდიანშრომითიბაზრისმიმართ
მათწვდომას.

თა ვი 2: ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მე ბი

2.1. ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მე ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოქ მე დე ბე ბი

თანასწორიმოპყრობისთვალსაზრისითასოცირებისდღისწესრიგისამ ძირითადმიმართულე
ბასმოიცავს:1.გენდერულითანასწორობისგაუმჯობესებასოციალურ,პოლიტიკურდაეკონომიკურ
ცხოვრებაში;2.ჯანმრთელობისადაუსაფრთხოებისრეგულაციებისევროპულსტანდარტებთანდა
ახლოება;3.ოჯახშიძალადობისწინააღმდეგარსებულიკანონმდებლობისიმპლემენტაციისგაძლიე
რება,ამსაკითხთანდაკავშირებითცნობადობისამაღლება,მსხვერპლთათვისსაკონსულტაციომომ
სახურებებზეხელმისაწვდომობისგაზრდა.შესაბამისად,პირველად2014წელსდაასევემომდევნო
წლებისათვის(2015,2016,2017წლებში),შემუშავდაეროვნულისამოქმედოგეგმებიასოცირებისშე
თანხმებისადაასოცირებისდღისწესრიგისგანსახორციელებლად.

მიუხედავადიმისა,რომასოცირებისდღისწესრიგსსაკმაოდამბიციურიმიზნებიაქვს,ეროვნული
სამოქმედოგეგმისდეტალურიანალიზიავლენსგარკვეულნაკლოვანებებს„თანასწორიმოპყრობის“
მიზნისმისაღწევადდაგეგმილიაქტივობებისმხრივ.

არსებობსმნიშვნელოვანიშეუთავსებლობაასოცირებისდღისწესრიგითნაკისრვალდებულებებ
სადაეროვნულსამოქმედოგეგმაშიგაწერილშესაბამისმოქმედებებს შორის.ამიტომაცსაეჭვოა,
რამდენად შესაძლებელია დასახული მიზნების მიღწევა აღნიშნული მოქმედებებით, თუნდაც მათი
თანმიმდევრულიდაჯეროვანიგანხორციელებამოხდეს.მიუხედავადიმისა,რომგენდერულითანას
წორობისგაუმჯობესებასოციალურ,პოლიტიკურდაეკონომიკურცხოვრებაშიასოცირებისდღის
წესრიგისმნიშვნელოვანიამოცანაა,არარისდასახულიდაშემუშავებულისაკმარისიმოქმედებებიდა
ეფექტურიმექანიზმებიმათშესასრულებლად.არსებულიმოქმედებებიშემოიფარგლებათავდაცვის
სამინისტროშიგენდერულითანასწორობისსტრატეგიისშემუშავებით,მისიგანხორციელებისშეფა
სებით(2014,2015,2016,2017წ.ეროვნულისამოქმედოგეგმები);გენდერულითანასწორობისსაკი
თხებზეთავდაცვისსამინისტროსპერსონალისშესაძლებლობათაგანვითარებით,გენდერულიმრჩევ
ლებისკომპეტენციისამაღლებითდასამინისტროსაქტიურიჩართულობითგაეროსუშიშროებისსაბ
ჭოსრეზოლუცია1325–ისგანხორციელებისთვისეროვნულისამოქმედოგეგმებისშემუშავებაში.

აღსანიშნავია,რომ„საქართველოშიგენდერულითანასწორობისპოლიტიკისგანხორციელებისღო
ნისძიებათა2014−2016წლებისსამოქმედოგეგმამ“მოიცვასოციალურ,ეკონომიკურდაპოლიტიკურ
სფეროშიგენდერულითანასწორობისყველაძირითადიასპექტი.გაცილებითეფექტურიიქნებოდაამ
დასახულიმიზნებისმიღწევა,თუკისაქართველოსმთავრობაიკისრებდაგენდერულითანასწორობის
ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორციელების მხარდაჭერას ასოცირების დღის წესრიგის ეროვ
ნული სამოქმედო გეგმის ფარგლებში. დღესდღეობით საქართველოში ასოცირების დღის წესრიგის
ეროვნულისამოქმედოგეგმისფარგლებშიგენდერულითანასწორობისგაუმჯობესებისკუთხითმოქ
მედებებიშემოიფარგლებათავდაცვისსამინისტროსმიერაღებულივალდებულებით,შეიმუშაოსგენ
დერულითანასწორობისსაკუთარისტრატეგიადაგანახორციელოსიგი.2017წ.ეროვნულსამოქმედო
გეგმაშიარაფერიანათქვამიქალთაპოლიტიკურიდაეკონომიკურიგაძლიერებისშესახებ.მასშიარ
არისმოცემულიკონკრეტულიღონისძიებები,რომლებიცშექმნიდახელსაყრელგარემოსადაეფექ
ტურმექანიზმებსქალთადასამკვიდრებლადშრომითბაზარზედაპოლიტიკურიგადაწყვეტილებების
მიმღებპოზიციებზე.მართალია,2017წლისეროვნულსამოქმედოგეგმაშიმოცემულიაგარკვეულიღო
ნისძიებებიმოსახლეობისდასაქმებულობისხელშესაწყობად,რაცგულისხმობსდასაქმებისფორუმე
ბისორგანიზებას,მოსახლეობისათვისკარიერულიორიენტირებისახალიფორმებისპილოტირებასდა
კონსულტირებას,თუმცაეს მოქმედებებიზოგადია მთელიმოსახლეობისათვისდა არაამიმართული
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კონკრეტულადიმგენდერულიბარიერებისადაშეზღუდვებისდასაძლევად,რომლებიცქალებსეღო
ბებათშრომითბაზარზე.

ასოცირების დღის წესრიგის შესაბამისად, საქართველოს ევალება ჯანმრთელობისა და უსაფ
რთხოებისრეგულაციებისევროპულსტანდარტებთანდაახლოება,რაცუნდააისახოს1)ჯანმრთე
ლობისდაუსაფრთხოებისრეგულაციებში;2)დედობისდაცვისრეგულაციებში;3)მშობლისადაპრო
ფესიულ პასუხისმგებლობათა ურთიერთშეთავსების რეგულაციებში.1 თუმცა, ჯერჯერობით არც
ერთისამოქმედოგეგმაარშეიცავსშესაბამისღონისძიებებს,რომლებიცმიმართულიადედათადაც
ვისაკენანქალთადამამაკაცთათანასწორიმოპყრობისკუთხითმშობლისადაპროფესიულიპასუხის
მგებლობისურთიერთშეთავსებისაკენ.რაცშეეხებაჯანმრთელობისადაუსაფრთხოებისრეგულაცი
ებს,2017წ.ეროვნულისამოქმედოგეგმით,შრომის,ჯანმრთელობისადასოციალურიდაცვისსამი
ნისტროიღებსპასუხისმგებლობას,ზოგადადგააძლიეროსმექანიზმებისამუშაოპირობებისჯერო
ვანიინსპექტირებისათვის,რაცგარკვეულწილადპასუხობსდღისწესრიგითნაკისრვალდებულებას.

უნდა აღინიშნოს,რომსამოქმედოგეგმებისსხვადასხვა ნაწილიგანსხვავდება ერთმანეთისაგან
განსახორციელებელიმოქმედებებისდეტალიზებისდამოცულობისმხრივ.მაგალითად,სამოქმედო
გეგმებისაკმაოდშეზღუდულადდამოკლედგადმოსცემენგენდერულითანასწორობისმისაღწევად
გამიზნულკონკრეტულღონისძიებებს,თუმცასაკმაოდფართოდააგანხილულიქალთამიმართძალა
დობისსაკითხები.ნათელია,რომეროვნულსამოქმედოგეგმებშიმნიშვნელოვნადმეტიყურადღება
ეთმობაოჯახშიძალადობისსაკითხებს.ერთიმხრივ,ქალთამიმართძალადობისგამანადგურებელი
შედეგის გათვალისწინებით გასაგებია, რატომაა დიდი ძალისხმევა მიმართული გენდერული ძალა
დობის წინააღმდეგ კანონმდებლობის გაუმჯობესებაზე, ცნობიერების ამაღლებაზე და ძალადობის
მსხვერპლთა მხარდაჭერასა და მათთვის გამიზნულ სერვისებზე. თუმცა, მეორე მხრივ, საჭიროა
სახელმწიფოსრეაგირება ამდანაშაულზეუფრომრავლისმომცველიიყოს,რაცგულისხმობსიმას,
რომაუცილებელიამისიფესვებისდასტრუქტურულიმიზეზების,ანუარსებულიგენდერულიდის
კრიმინაციისადაუთანასწორობებისაღმოფხვრა.მეტადმნიშვნელოვანია,რომეროვნულმასამოქ
მედოგეგმამგაამახვილოსყურადღებაგენდერულითანასწორობისდამკვიდრებაზე,უზრუნველყოს
ქალებისეკონომიკურიდამოუკიდებლობადაუსაფრთხოებადაგაზარდოსქალთამონაწილეობადა
გადაწყვეტილებებისმიღებისშესაძლებლობაროგორცოჯახშიდანათესავთაწრეში,ასევესაზოგა
დოებრივცხოვრებასადაპოლიტიკაში.ამდენად,ეროვნულსამოქმედოგეგმებშიჩამოყალიბებული
მოქმედებებისათანადოდუნდაიყოსორიენტირებულიჩვენსქვეყანაშიარსებულიგენდერულიუთა
ნასწორობებისდადისკრიმინაციისდაძლევისაკენდაითვალისწინებდესკონკრეტულდარეალისტურ
ღონისძიებებსდამექანიზმებს.

ეროვნული სამოქმედოგეგმები მოიცავსოჯახური ძალადობისდაძლევისაკენ მიმართულსხვა
დასხვაქმედებას,რომელთაშორისაა:ოჯახშიძალადობისწინააღმდეგკანონმდებლობისგამკაცრე
ბა,ოჯახშიძალადობისწინააღმდეგმიმართულიდამსხვერპლთადაცვისმექანიზმებისგაძლიერება;
შესაძლებლობათა განვითარება და ტრენინგები სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებისათვის:
პოლიციელები, მოსამართლეები, პროკურორები, მასწავლებლები, თავშესაფრისა და გენდერული
ძალადობისკრიზისულიცენტრისპერსონალი;მოსახლეობისფართომასებში,მათშორისიგპებში,
ეროვნულუმცირესობებში,სოფლისმოსახლეობაშიცნობიერებისამაღლება;თავშესაფარსადასა
კონსულტაციოსერვისებზემსხვერპლთაწვდომისგაუმჯობესებადამათიდაცვა.

მიუხედავად იმისა,რომ 2017 წ. ეროვნულ სამოქმედო გეგმებში გათვალისწინებულია მრავალი
მოქმედება, რომლებიც მიზნად ისახავს ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ცნო
ბიერებისამაღლებას,ამმნიშვნელოვანკომპონენტზეპასუხისმგებელისააგენტოებისჩამონათვალი
არასრულია.განათლებისადამეცნიერებისსამინისტრო,რომლისფუნქციებშიცშედისგანათლების
პოლიტიკისგანსაზღვრადასაზოგადოებისგანათლება,სათანადოდარარისწარმოდგენილიეროვ
ნულსამოქმედოგეგმებში.რეკომენდებულიასხვაგანმახორციელებელიდაწესებულებებისპარალე
ლურად,გაიზარდოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსროლი,განსაკუთრებითცნობიერე
ბისამაღლებისკომპონენტში.

გარდაზემოთაღნიშნულისა,განხილულსამოქმედოგეგმათაერთერთიმნიშვნელოვანიპრობ
ლემააზუსტირაოდენობრივიდახარისხობრივიინდიკატორების,სამიზნერიცხობრივინიშნულების

1 საქართველოევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებისდღის წესრიგი 20142016 წწ.,https://eeas.europa.eu/
sites/eeas/files/associationagenda_2014_en.pdf
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დამოსალოდნელიშედეგებისარარსებობა,რაცსაშუალებასმისცემდასამოქალაქოსაზოგადოებას
დასხვადაინტერესებულმხარეებს,განეხორციელებინათსამოქმედოგეგმისმიმდინარეობისმონი
ტორინგიდაშეეფასებინათმიღწეულიპროგრესი. განმახორციელებელისააგენტოების მიმართარ
არსებობსმოთხოვნა,შეაფასონეროვნულისამოქმედოგეგმებისფარგლებშიგანხორციელებულიაქ
ტივობების(მაგ.ჩატარებულიტრენინგების)ეფექტურობა.

2.2 პროგ რე სი და გეგ მი ლი მოქ მე დე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის მხრივ

საქართველოსმთავრობამგარკვეულინაბიჯებიგადადგაასოცირებისდღისწესრიგისეროვნულ
სამოქმედო გეგმებში გაწერილი მოქმედებების განხორციელების მიმართულებით და ზოგი მნიშვნე
ლოვანიამოცანაშეასრულაკიდეც.თუმცა,გარდასამოქმედოგეგმისფარგლებშიგანხორციელებული
მოქმედებებისაღწერისდაჩამოთვლისა,სახელმწიფოსარმოუმზადებიაკონკრეტულიანგარიში,რო
მელიცგააანალიზებდარეფორმებისდაჩატარებულისაქმიანობისზეგავლენასარსებულსიტუაციაზე.

გენდერულითანასწორობის გაუმჯობესება ასოცირებისდღის წესრიგის ეროვნული
სამოქმედოგეგმებისფარგლებში

გეგმისშესაბამისად,2014წ.29დეკემბერსთავდაცვისსამინისტრომშეიმუშავადადაამტკიცაგენ
დერულითანასწორობის სტრატეგია,რომელშიც გამოიკვეთა სტრატეგიის მიზანიდა მასშტაბი, გა
ნისაზღვრა, თურა არის გენდერული თანასწორობა, დისკრიმინაცია და სქესობრივი ძალადობა და
აღიწერაისქმედებები,რაცსამინისტროსფარგლებშიგენდერულითანასწორობისმისაღწევადარის
საჭირო. ამავე მიზნით, 2016 წ. თავდაცვის სამინისტრომდაამტკიცა სტრატეგიის განხორციელების
სამოქმედოგეგმა.ამგეგმისშესაბამისად,თავდაცვისსამინისტროვალდებულებასიღებს,აამაღლოს
სამინისტროსპერსონალისშესაძლებლობებიდაცნობიერებაგენდერულითანასწორობისსაკითხებ
ზე,გაამყაროსგენდერულსაკითხებზემრჩევლისინსტიტუციონალიზაცია,წაახალისოსქალთაჩართუ
ლობაშეიარაღებულძალებშიდაუზრუნველყოსთავდაცვისსამინისტროსსტრუქტურებშიქალთადა
მამაკაცთამიღებისთანასწორიპროცედურები.დამატებით,სამინისტროვალდებულებასიღებსმოახ
დინოსგენდერულიშეფასება,რათაშეისწავლოსთავდაცვისსამინისტროშიქალთამდგომარეობა,ჩა
უტაროსსამხედროპირებსტრენინგებიგენდერულსაკითხებზედაა.შ.ეროვნულისამოქმედოგეგმის
განხორციელებისშესახებპერიოდულიანგარიშებიცხადყოფს,რომშესრულდამთელირიგიდაგეგმი
ლიაქტივობებისა,მათშორისგენდერულსაკითხებზემრჩევლისათვის,სამინისტროსთანაშრომელთა
დასხვაპერსონალისათვისჩატარდატრენინგებიდასემინარებიგენდერულითანასწორობის,გაეროს
უშიშროებისსაბჭოსრეზოლუცია1325ისდაგენდერულიძალადობისსაკითხებისირგვლივ.

მიუხედავადიმისა,რომშეიქმნამონიტორინგისჯგუფიგენდერულიდისკრიმინაციისშემთხვევე
ბისშესასწავლად,არცასოცირებისდღისწესრიგისგანხორციელებისშესახებსახელმწიფოანგარიში
დაარცთავდაცვისსამინისტროსრაიმეოფიციალურიდოკუმენტიარშეიცავსინფორმაციასსამი
ნისტროშიგენდერულითანასწორობისკუთხითარსებულიხარვეზებისშეფასებისშესახებ.

თავდაცვისსამინისტროაქტიურადმონაწილეობსდისკუსიაშიგაეროსუშიშროებისსაბჭოსრე
ზოლუცია1325ისშესასრულებლადსამოქმედოგეგმისშემუშავებისათვის,იგიაგრეთვესამთავრო
ბოსტრუქტურებსშორისერთერთიძირითადიგანმახორციელებელიპარტნიორია.თუმცა,სასურ
ველიაასოცირებისშეთანხმებისდღისწესრიგისშესრულებაზეპასუხისმგებელიყველასახელმწიფო
სტრუქტურა,მათშორისთავდაცვისსამინისტრო,საგარეოსაქმეთასამინისტროდაევროპულდა
ევროატლანტიკურსტრუქტურებშიინტეგრაციისსაკითხებშისახელმწიფომინისტრისაპარატი,ასე
ვეაქტიურადჩაერთონგენდერულითანასწორობისშესახებკანონისსამოქმედოგეგმისშემუშავება
სადაიმპლემენტაციაში.

ოჯახშიძალადობისშესახებკანონმდებლობისაღსრულებისგაძლიერება
2017წ. საქართველომმნიშვნელოვანი ნაბიჯებიგადადგაოჯახურძალადობასთან საბრძოლვე

ლადსამართლებრივიდაინსტიტუციურიჩარჩოსშესაქმნელად.მათგანყველაზემნიშვნელოვანიიყო
2017წ.მაისშიქალთამიმართძალადობისადაოჯახშიძალადობისწინააღმდეგბრძოლისადაპრე
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ვენციისშესახებევროპისსაბჭოსკონვენციის(შემდგომში,სტამბოლისკონვენცია)რატიფიცირება,
რომელიცძალაშიშევიდა2017წ.სექტემბრიდან.

კონვენციისმიზანიაღონისძიებებისგატარებაადამიანისუფლებებისდარღვევებისადაქალთა
მიმართძალადობისაღსაკვეთად,მსხვერპლთადასაცავადდადამნაშავეთადასასჯელად.კონვენცი
ასთანჰარმონიზაციისმიზნითმიღებულიქნამნიშვნელოვანისაკანონმდებლოცვლილებები,რომლე
ბიც25სხვადასხვასაკანონმდებლოდოკუმენტშიშევიდა.2017წ.24იანვარსსაქართველოსმთავრო
ბამდაამტკიცასაკანონმდებლოცვლილებათაპაკეტი,რომლებიცსაქართველოსპარლამენტმამიიღო
2017წ.მაისში.საკანონმდებლოცვლილებებიდადამატებებიწინასწარიყოგანხილულიმთავრობის
შესაბამის სტრუქტურებთან, საერთაშორისოდა ადგილობრივ არასამთავრობოორგანიზაციებთან
დასაერთაშორისოორგანიზაციებთან.

ცვლილებებიშეეხოსაქართველოსკანონსოჯახშიძალადობისაღკვეთის,ძალადობისმსხვერ
პლთადაცვისადადახმარების შესახებ. ახალიცვლილებებითგაფართოვდა კანონის მოქმედების
არეალი,რომელიცუკვეარამხოლოდოჯახურძალადობასმოიცავს,არამედზოგადადქალთამი
მართძალადობისწინააღმდეგაამიმართული.შესაბამისად,შეიცვალაკანონისსათაურიცდა„ოჯახ
შიძალადობას“დაემატა„ქალთამიმართძალადობა“(„კანონიქალთამიმართძალადობისან/და
ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთადაცვისადადახმარებისშესახებ“). შეც
ვლილიკანონისმე–31 მუხლიქალთამიმართძალადობასგანმარტავსროგორც„საზოგადოებრივ
თუპირადცხოვრებაშიქალებისმიმართგენდერულინიშნითჩადენილიძალადობისათვისდამახა
სიათებელყველაქმედებას,რომელთაცშედეგადმოჰყვებაანშეიძლებამოჰყვესქალებისთვისფი
ზიკური,ფსიქოლოგიურიანსექსუალურიტანჯვისანეკონომიკურიზიანისმიყენება,მათშორის,
ასეთიქმედებებისჩადენისმუქარა,ქალებისიძულებაანმათთვისთავისუფლებისთვითნებურიაღ
კვეთა.“1

აღნიშნულიცვლილებაშეეხოშემაკავებელდადამცავორდერს,რომელიცქალთამიმართძალა
დობისყველაფორმისშემთხვევაშიგაიცემა(მუხლი10).კანონიაღნიშნავს:„ქალთამიმართძალადო
ბისან/დაოჯახშიძალადობისფაქტზეოპერატიულირეაგირებისათვისუფლებამოსილიორგანოს
მიერმსხვერპლისდაცვისადამოძალადისგარკვეულიმოქმედებებისშეზღუდვისუზრუნველსაყო
ფადშესაძლებელიადროებითიღონისძიებისსახითგამოიცესშემაკავებელიორდერიანდამცავიორ
დერი.“2ცვლილებებისთანახმად,შემაკავებელიორდერიპოლიციისმიერმისიგამოცემისთანავეშე
დისძალაში(მუხლი10,36),დასავალდებულოარარისმისისასამართლოშიწარდგენა,როგორცამას
კანონისწინავერსიაითვალისწინებდა.

გარდაამისა,ახალიცვლილებებიაფართოებსოჯახშიძალადობისმსხვერპლთათვისშეთავაზე
ბული სერვისების არეალს. ნებისმიერი სახის ძალადობის მსხვერპლს შეუძლია წლის მანძილზე 30
დღეგაატაროსთავშესაფარშიანკრიზისულცენტრში,სადაცმასშეუძლიაისარგებლოსიურიდიული
კონსულტაციით,პირველადიდაგადაუდებელისამედიცინომომსახურებითდაფსიქოლოგიურიდახ
მარებით(მუხლი17,1).

ცვლილებებიშევიდასისხლისსამართლისკოდექსში,რომლითაცმოხდაქალისსასქესოორგანოს
დასახიჩრებისდაქალისსტერილიზაციისკრიმინალიზაცია.ქალისწინააღმდეგჩადენილიესქმედებები
გახდადასჯადიდაითვალისწინებსთავისუფლებისაღკვეთასორიდანოთხწლამდე(მუხლი1332,1,2)3.

ასევეგაფართოვდაგენდერულიძალადობისშემთხვევაშიდამამძიმებელგარემოებათასია.მას
წავლებლებს,ადვოკატებსდაექიმებსარეზღუდებათუფლება,შეატყობინონშესაბამისორგანოებს
ქალთამიმართშესაძლოძალადობის(მათშორისოჯახურიძალადობის)ფაქტებისშესახებ,მიუხედა
ვადპროფესიულიკონფიდენციალობისმოთხოვნებისა.პატიმრობისკოდექსშიშესულიცვლილებების
თანახმად,ციხიდანდამნაშავისგანთავისუფლებამდესამითვითადრეპოლიციამამისშესახებუნდა
აცნობოსძალადობისმსხვერპლს.

გარდასაკანონმდებლოცვლილებებისა,2017წ.მაისშისაქართველოსმთავრობისადმინისტრაციაში

1„კანონიქალთამიმართძალადობისან/დაოჯახშიძალადობისაღკვეთის,ძალადობისმსხვერპლთადაცვისა
დადახმარების შესახებ“, საბოლოო ვერსია. ქართულ ენაზე იხ. ბმული https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/26422
2იქვე.
3საქართველოსსისხლისსამართლისკოდექსი, ახალირედაქცია,2017წ.ქართულენაზეიხ.ბმულიhttps://
matsne.gov.ge/ka/document/view/16426
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გენდერულითანასწორობის,ქალთამიმართდაოჯახშიძალადობისსაკითხებზემომუშავეუწყებათაშორი
სიკომისიისსახითშეიქმნაახალიინსტიტუციურიმექანიზმი.კომისია,სხვაუფლებებთანდამოვალეობებ
თანერთად,სტამბოლისკონვენციისმე–10მუხლისმოთხოვნათაშესაბამისადასრულებსიმადგილობრივი
დაწესებულებისფუნქციას,რომელიცპასუხისმგებელიაკონვენციითგათვალისწინებულიძალადობისყვე
ლაფორმისწინააღმდეგმიმართულიპოლიტიკისშეფასებასადაღონისძიებებისგანხორციელებაზე.უწყე
ბათაშორისიკომისიაპასუხისმგებელიაშეიმუშაოსეროვნულისამოქმედოგეგმები,უზრუნველყოსმათი
კოორდინირებადამოახდინოსმისიგანხორციელებისმონიტორინგი.კომისიისქარტიაშემუშავდაგაეროს
სხვადასხვასააგენტოსაქტიურიმონაწილეობით.კომისიააგრეთვევალდებულიახელიშეუწყოსდაჩაატა
როსცნობიერებისამაღლებისკამპანიებიდაგანახორციელოსპროგრამებიფართოსაზოგადოებაშიქალ
თადაგოგონათამიმართძალადობისყველაფორმის,მათშორისოჯახშიძალადობისშესახებცნობიერების
ასამაღლებლადდაპრობლემისგასათავისებლად.აღნიშნულიპირდაპირპასუხობსასოცირებისდღისწეს
რიგთანმიმართებითსაქართველოსმთავრობისვალდებულებასქალთამიმართძალადობისადაოჯახში
ძალადობისწინააღმდეგბრძოლისადაპრევენციისშესახებ.

მიღებული საკანონმდებლოცვლილებებიდა ინსტიტუციური მექანიზმების ჩამოყალიბება მნიშ
ვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი გახდა საქართველოს კანონმდებლობის სტამბოლის კონვენცი
ისმოთხოვნებთანჰარმონიზაციისადაეროვნულიკანონმდებლობისევროკავშირისსტანდარტებთან
დაახლოებისმიმართულებით.

ფართოსაზოგადოებისადასპეციალისტთაცნობიერებისამაღლება
ეროვნულისამოქმედოგეგმისგანხორციელებისშესახებ2017წლისექვსითვისსახელმწიფოან

გარიშისმიხედვით,საქართველოსსხვადასხვაქალაქსადარაიონშიჩატარდაცნობიერებისამაღლე
ბისაქტივობები,რაცმიზნადისახავდამოსახლეობისდასხვადასხვადარგისსპეციალისტების,მათ
შორის პოლიციელების, მოსამართლეების, პროკურორების, იურისტების, მასწავლებლების,თავშე
საფრისადაკრიზისულიცენტრისთანამშრომლებისინფორმირებულობისგაზრდასქალთამიმართ
ძალადობის,მსხვერპლთადაცვისადაძალადობაზერეაგირებისსამართლებრივიინსტრუმენტების
შესახებ.1

3,5–5საათიანიტრენინგისმოდულიშეიმუშავაიუსტიციისუმაღლესმასკოლამ.მოდულიმოიცავს
საკითხებსოჯახშიდაქალთამიმართძალადობისწინააღმდეგსამართლებრივიინსტრუმენტებისშე
სახებ.ტრენერთატრენინგიგენდერულიძალადობისსამართლებრივდაფსიქოლოგიურასპექტებზე
გაიარა30იურისტმა,რომელთაცთავისმხრივჩაუტარესტრენინგებიდაინტერესებულადამიანთა
ჯგუფებს.2017წ.მაის–ივნისშიტრენინგიგაიარა269მონაწილემ(მათშორის240ქალმა).დაგეგმილი
იყოსაქართველოსსხვადასხვაადგილას74ტრენინგისჩატარებაეთნიკურუმცირესობებთანდაად
გილობრივითვითმმართველობისწარმომადგენლებთან.2სამწუხაროდ,სახელმწიფოანგარიშებშიარ
მოიპოვებაინფორმაციაამმხრივარსებულიპროგრესისშესახებ.

2017წლის6თვისგანმავლობაში(#20.4.)ოჯახშიძალადობისადადისკრიმინაციისსაკითხებზე
ტრენინგი გაიარა შსს 350–ზე მეტმათანამშრომელმა – პოლიციელმა (#20.1.),222ზე მეტმა პრო
კურორმა(#20.5და#31.1.),17მოსამართლემ(#29.1.),კრიზისულიცენტრისდათავშესაფრის43
თანამშრომელმა(#20.4.),ცხელიხაზის4ოპერატორმა.4დასახლებულპუნქტში(რუსთავი,ნიქოზი
(გორი),მცხეთა,მარტყოფი)სკოლისმოსწავლეთათვისგაიმართასაინფორმაციოშეხვედრები,რომ
ლებშიცმონაწილეობდა180ადამიანი(#20.7).ეროვნულიუმცირესობებისსკოლის70ზემეტმამოს
წავლემმიიღომონაწილეობაოჯახურიძალადობისთემისადმიმიძღვნილსაინფორმაციოშეხვედრებ
შისართიჭალაში,რუსთავში, სამცხე–ჯავახეთშიდაქობულეთში (#20.7).ცნობიერების ამაღლების
კამპანიისფარგლებში4ენაზე(ქართულად,რუსულად,აზერბაიჯანულადდასომხურად)გამოიცადა
გავრცელდა 50,000 ბროშურა,რომელშიც მოცემულია ძირითადი ინფორმაციაოჯახში ძალადობის
შესახებ.გამოიცა300კალენდარი,რომლებზეცგამოსახულიამესიჯებიოჯახშიძალადობისწინააღ
მდეგდაცხელიხაზისნომერი(116006)ოჯახურიძალადობისშემთხვევებისათვის.ანგარიშშიაღნიშ
ნულია,რომგანზრახულიაქვეყნისმასშტაბითტელევიზიის,ბეჭდურიდაელექტრონულიმედიისმო

1ევროპულდაევროატლანტიკურსტრუქტურებშიინტეგრაციისსაკითხებშისახელმწიფომინისტრისაპარატი,
ასოცირებისშეთანხმებისადაასოცირებისდღისწესრიგის2017წლისეროვნულისამოქმედოგეგმისშესრულების
6თვისანგარიში,ქართულენაზესანახავადიხ.ბმული:http://www.eunato.gov.ge/ge/eu/associationagreement
2იქვე,#21.2
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ნაწილეობითფართომედიაკამპანიისჩატარება,რათაამაღლდესმოსახლეობისინფორმირებულობა
ოჯახშიძალადობის,მასზერეაგირებისსამართლებრივიმექანიზმებისდაძალადობისმსხვერპლთა
დაცვისსაკითხებზე.

ოჯახშიძალადობისთემასკოლისმოსწავლეთაინფორმირებულობისასამაღლებლადშსსსაქარ
თველოსგანათლებისადამეცნიერებისსამინისტროსთანდაორგანიზაციაPHINTERNATIONALთან
ერთადსაქართველოსსაჯაროსკოლებში2017სასწავლოწლისგანმავლობაშიგანახორციელა„სა
მართლებრივიგანვითარებისპროგრამამ“.პროგრამაითვალისწინებდამეცხრეკლასელმოსწავლე
ებში„სამართლებრივიკულტურის“ჩამოყალიბებას.2017წ.პირველკვარტალში40საჯაროსკოლაში
ჩატარდაგაკვეთილებიოჯახშიძალადობისშესახებ.გაკვეთილებიერთობლივადჩაატარესსპეცია
ლურადმომზადებულმაპოლიციელებმადასკოლისმასწავლებლებმა(#20.8).

კონსულტაციებზემსხვერპლთაწვდომისგაზრდა
ოჯახშიძალადობისპრობლემისდაძლევისსაქმეშიმეტადმნიშვნელოვანიამსხვერპლთათვისიმ

გვარსერვისებზე მისაწვდომობისგაზრდა,როგორიცაათავშესაფრებიდა კრიზისულიცენტრები.
2016წლამდესაქართველოშიმოქმედებდასამისახელმწიფოთავშესაფარი:თბილისში,გორში(შიდა
ქართლი)დაქუთაისში(იმერეთი).2016წ.აპრილშიმათდაემატამეოთხეცენტრი,რომელიცგაიხსნა
კახეთში,აღმოსავლეთსაქართველოში.პირველისახელმწიფოკრიზისულიცენტრიდაარსდა2016წ.
სექტემბერშითბილისში.კრიზისულცენტრსშეუძლიაოჯახურიძალადობისსავარაუდომსხვერპლის
შეფარებამანამ,სანამმასოფიციალურადმიენიჭებამსხვერპლისსტატუსი,რაცუკვეაძლევსსაშუ
ალებასბენეფიციარს,გადავიდესსახელმწიფოთავშესაფარში.იმმსხვერპლთ,რომელთაცარსურთ,
ანარსაჭიროებენკრიზისულცენტრშიგანთავსებას,შეუძლიათსამუშაოდღეებშიმიიღონშემდეგი
სერვისები:ფსიქოსოციალურირეაბილიტაცია,იურიდიულიდახმარება,პირველადიანგადაუდებელი
სამედიცინომომსახურება.კრიზისულცენტრსაქვსსაშუალება,ერთდროულადგანათავსოს18ადა
მიანი,მათშორისბავშვებიდაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირები.

სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესახებ სახელმწიფო ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საან
გარიშო პერიოდის პირველი 6 თვის განმავლობაში თავშესაფრები მოემსახურნენ ძალადობის 192
მსხვერპლს(ზრდასრულებსდაარასრულწლოვნებს),რომელთაგან136იყოქალი.134მათგანმაგაია
რაფსიქოლოგიურიკონსულტაცია,80მამიიღოსამედიცინო,ხოლო64მაიურიდიულიდახმარება.
კრიზისულმაცენტრმამომსახურებაგაუწია52მსხვერპლს,რომელთაგან32სავარაუდოდოჯახში
ძალადობისმსხვერპლიიყო.44მაპირმაგაიარაფსიქოლოგისკონსულტაცია,9პირსგაეწიასამედი
ცინო,ხოლო33–სიურიდიულიდახმარება(#20.9).

მართალია,გაწეულიმომსახურებამეტადმნიშვნელოვანიადაიგისაგრძნობდახმარებასდამხარ
დაჭერასწარმოადგენსგენდერულიძალადობისმსხვერპლთათვის,მაგრამყველაესდაწესებულება
ქალაქებშიმდებარეობს,რაცსოფელშიმცხოვრებქალებსუძნელებსწვდომას.ამდენად,მნიშვნელო
ვანიაგაიზარდოსმათირიცხვიდაგაფართოვდესგენდერულიძალადობისმსხვერპლთამომსახურე
ბისგეოგრაფიულიარეალი.

სამოქმედოგეგმისგანხორციელებისშესახებანგარიშშინათქვამია,რომ2017წ.საანგარიშოპე
რიოდის6თვისგანმავლობაში734პირმაისარგებლაოჯახურიძალადობისდახმარებისცხელიხაზით,
რომელთაგან608 იყოქალი. 2017წ.თებერვლისშემდეგცხელიხაზისთავაზობსსაკონსულტაციო
მომსახურებასარამხოლოდოჯახშიძალადობის,არამედზოგადადგენდერულინიშნითძალადობის
შემთხვევებში.2017წ.მარტიდან,ცხელიხაზისკონსულტაციაქართულისგარდა(#20.10)შესაძლე
ბელიაკიდევ7ენაზე(ინგლისურ,რუსულ,თურქულ,აზერბაიჯანულ,სომხურ,არაბულდასპარსულ
ენებზე).

აშკარაა,რომ2017წ.სამოქმედოგეგმისფარგლებშიგანხორციელებულიაქტივობებიმეტად
მნიშვნელოვანია,თუმცა,გრძელვადიანპერსპექტივაშისახელმწიფოსშეფასებამოხდებამიღწე
ულიკონკრეტულიშედეგებითდამათიზეგავლენითდაარაგანხორციელებულიაქტივობებითდა
მათშიჩართულიადამიანებისრაოდენობით.ამჟამადსახელმწიფოანგარიშებიგვაძლევსინფორ
მაციასთითოეულიდაგეგმილიაქტივობისმიმართულებითგანხორციელებულღონისძიებათარა
ოდენობაზედამასშინაკლებადააგაანალიზებულიაქტივობებისზეგავლენადამათიპოზიტიური
შედეგები.
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საქართველოსმთავრობამმნიშვნელოვანპროგრესსმიაღწიათავისმცდელობაში,გაეუმჯობესე
ბინა საკანონმდებლოდა ინსტიტუციური ჩარჩოპოლიტიკურკონტექსტშიგენდერულიუთანასწო
რობისშესამცირებლადდაგენდერულძალადობასთანსაბრძოლველად.ამასთან,გაუმჯობესებული
საკანონმდებლოჩარჩოყოველთვისარნიშნავსმისრეალურადაღსრულებასდაყოველთვისროდი
მოაქვსსასურველიცვლილებები.ამდენად,საქართველოსთვისმნიშვნელოვანიაგადაერთოსპრაქტი
კულ,თანმიმდევრულდაშედეგებზეორიენტირებულქმედებებზე,რაცხელსშეუწყობსგენდერულ
მეინსტრიმინგსდამოიტანსპოზიტიურშედეგებსგენდერულითანასწორობისთვალსაზრისით.

2017წლისსამოქმედოგეგმისდეტალურიანალიზიცხადყოფს,რომასოცირებისდღისწესრიგის
თანასწორიმოპყრობისმიმართულებასარდაეთმოჯეროვანიყურადღებადაარმოექცაპრიორი
ტეტებსშორისეროვნულისამოქმედოგეგმისშემუშავებისას.2017წ.გეგმაარითვალისწინებსაქ
ტივობებსჯანმრთელობისადაუსაფრთხოებისრეგულაციებისევროპულსტანდარტებთანდაახლო
ებისკუთხითისე,როგორცამასასოცირებისდღისწესრიგიმოითხოვს.მხოლოდმცირეოდენობის
აქტივობებიადაგეგმილიგენდერულითანასწორობისგასაძლიერებლადსოციალურ,პოლიტიკურდა
ეკონომიკურსფეროებში,რაცასოცირებისხელშეკრულებისფუნდამენტურიმოთხოვნაა.როგორც
პირველ,ასევემომდევნოეროვნულსამოქმედოგეგმებშიგენდერულითანასწორობისგაუმჯობესე
ბისაკენმიმართულიღონისძიებები,ძირითადად,შემოიფარგლებოდათავდაცვისსამინისტროსგენ
დერული თანასწორობის სტრატეგიის შემუშავებით; მათი მიმდინარეობის შეფასებით (2014, 2015,
2016,2017წლებისეროვნულისამოქმედოგეგმები);გენდერულითანასწორობისმიმართულებითთავ
დაცვისსამინისტროსთანამშრომელთაშესაძლებლობებისგანვითარებით;გენდერულიმრჩევლების
შესაძლებლობათაამაღლებითდათავდაცვისსამინისტროსაქტიურიმონაწილეობითგაეროსუშიშ
როებისსაბჭოსრეზოლუცია1325ისრეალიზებისეროვნულისამოქმედოგეგმისშემუშავებაში.გათ
ვალისწინებულიარარისრაიმესახისმოქმედებაპოლიტიკაშიგენდერულითანასწორობისუზრუნ
ველსაყოფად,ქალთაეკონომიკურიგაძლიერებისხელშესაწყობად,ანშრომითბაზარზეგენდერული
სხვაობებისშესამცირებლად.

სამოქმედოგეგმაშისაკმაოდშეზღუდულადაამოცემულიგენდერულითანასწორობისმიღწევისა
კენმიმართულიკონკრეტულიქმედებები,თუმცაშედარებითმეტიყურადღებაეთმობაოჯახშიძალა
დობასთანბრძოლისთემატიკას,რაცნაწილობრივდადებითიფაქტია.თუმცა,უნდავაღიაროთ,რომ
ოჯახურძალადობასთანბრძოლისეფექტურიგზამდგომარეობსიმაში,რომაღმოიფხვრასროგორც
ამფენომენის,ანუგენდერულიუთანასწორობის,სტრუქტურულიმიზეზები,ასევეგენდერულიდის
კრიმინაციაპოლიტიკაში,შრომითბაზარზედაოჯახში.ქალებისეკონომიკურიდამოუკიდებლობისა
დაუსაფრთხოებისაკენმიმართულისათანადოქმედებების,აგრეთვესაზოგადოებრივცხოვრებასა
დაპოლიტიკაში,ისევეროგორცოჯახსადაახლოგარემოცვაშიგადაწყვეტილებებისმიღებისასქალ
თამონაწილეობისმხარდამჭერიეფექტურიღონისძიებებისგარეშეშეუძლებელიაოჯახურძალადო
ბასთან ეფექტური ბრძოლადა მისი აღმოფხვრა. ამიტომ გენდერულითანასწორობისადაოჯახში
ძალადობისსაკითხებითანაბარყურადღებასდაპარალელურჩარევასმოითხოვს.

გარდაამისა,მიღწეულიპროგრესისშეფასებასართულებსის,რომასოცირებისდღისწესრიგის
ეროვნულისამოქმედოგეგმებიარშეიცავსინდიკატორებს,სამიზნეჯგუფისრაოდენობასდააქტი
ვობებისგანხორციელებადეტალურადარაადროშიგაწერილი.

ეროვნულისამოქმედოგეგმებისგანხორციელებისშესახებსახელმწიფოსმიერმომზადებულიან
გარიშებიარშეიცავსგანხორციელებულიაქტივობებისზეგავლენისანალიზს,რაცმეტადმნიშვნე
ლოვანიაიმთვალსაზრისით,რომმოხდესმათიგანხორციელებისპროცესშიმიღებულიგაკვეთილე
ბის,გამოვლენილიგამოწვევებისადამოწინავეპრაქტიკისჭრილშიაქტივობებისადაიმპლემენტაცი
ისგზებისმოდიფიცირება.

ზემოთმოცემულიანალიზისსაფუძველზე,ანგარიშიგვთავაზობსშემდეგრეკომენდაციებს:
 მოხდესეროვნულისამოქმედოგეგმისტექნიკურინაწილისსრულყოფა

– ყველადაგეგმილიმოქმედებებისთვისშემუშავდესგაზომვადიინდიკატორები,ამოცანებიდა
სამიზნეჯგუფებისრაოდენობრივიმაჩვენებლები,ასევემათიგანხორციელებისვადები;

– მოხდეს მექანიზმის შემუშავება ეროვნული სამოქმედო გეგმებით გათვალისწინებული გან
ხორციელებულიმოქმედებებისშედეგებისგასაანალიზებლად;

– მოხდესასოცირებისდღისწესრიგისგანხორციელებისშიდადაგარემონიტორინგი;
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– შემუშავდესმოქმედებები,რომლებიცშეესაბამებაასოცირებისშეთანხმებისდაასოცირების
დღისწესრიგისზოგადმიზნებს.

 მომავალეროვნულსამოქმედოგეგმებშიმოხდესყველასაჭიროღონისძიებისგათვალისწინე
ბასოციალურ,პოლიტიკურდაეკონომიკურცხოვრებაშიგენდერულითანასწორობისუზრუნველსა
ყოფად;

– ქალთაორგანიზაციებთანთანამშრომლობით,შემუშავდესდამიღებულიქნასახალიეროვნუ
ლისამოქმედოგეგმა,რომელშიცასახულიიქნებაყოვლისმომცველიმიდგომაგენდერულითანასწო
რობისსაკითხისადმი,რომელსაცექნებანათელიმიზნებიდაკრიტერიუმებიდაუზრუნველყოფილი
იქნებამისგანსახორციელებლადსაჭიროსაკმარისიფინანსურირესურსებით;

– მიღებულიქნასდაამოქმედდესსპეციალურიდროებითიღონისძიებები,მათშორისკვოტე
ბი,რომელთამიზანიასაგრძნობიგენდერულითანასწორობისმიღწევაიმსფეროებში,სადაცქალები
ნაკლებადარიანწარმოდგენილნიანარაპრივილიგირებულმდგომარეობაშიიმყოფებიან.კონკრეტუ
ლადკი,გადაწყვეტილებებისმიმღებმაღალპოზიციებზე,საარჩევნოპროცესშიდაპარლამენტისდა
ქალაქისსაკრებულოებისშემადგენლობაში;

– მეტიყურადღებადაეთმოსადგილობრივთვითმმართველობებშიგენდერულიმეინსტრიმინ
გისდანერგვასდაგენდერულიბიუჯეტირებისმხარდაჭერას;

– უზრუნველყოფილ იქნას გენდერულად სეგრეგირებული სტატისტიკური მონაცემების შეგ
როვებაეკონომიკისსექტორებისადაქვესექტორებისმიხედვით,რათავიქონიოთსაკვანძოგენდე
რულიინდიკატორების,მათშორისგენდერულისახელფასოსხვაობების,მიმდინარესურათი;

– მოხდესიმგენდერულისტერეოტიპებისდაძლევა,რომლებიცზღუდავენგოგონებისარჩევანს
განათლების,კარიერულიგანვითარებისადასხვამიმართულებებით;

– შემუშავდეს ცნობიერების ამაღლების პროგრამები და ინდიკატორები, რომელთა მიზანია
არაანაზღაურებადსაოჯახოსაქმეებზეპასუხისმგებლობისმამაკაცებზედაქალებზეთანაბარიგა
დანაწილება;

– გაიზარდოსმამაკაცებისადაბიჭებისჩართულობაქალთაეკონომიკურგაძლიერებაში,განსა
კუთრებითარაანაზღაურებადისამუშაოსგადანაწილებისდასაოჯახოგადაწყვეტილებებშითანასწო
რობისდაცვისმხრივ;

– უზრუნველყოფილიქნასშრომითიუფლებებისშესახებმაღალიინფორმირებულობადამათი
დაცვაშრომისსაერთაშორისოორგანიზაციისკონვენციებისადაქცევისსავალდებულოკოდექსების
აღსრულებისგზით;

– მოხდესქალთაუმუშევრობისშემცირებამათიუნარებისგანვითარების,ტრენინგების, გა
დამზადებებისდამეწარმეობისგანვითარებისგზით;

– ქალებისადაგოგონებისათვის,მათშორისუმუშევართათვის,მიზნობრივიტრენინგების,უნა
რებისამაღლებისმხარდაჭერაკომპიუტერულდაინფორმაციულტექნოლოგიებში,ფინანსურსაკი
თხებშიდასხვაისეთიმიმართულებებით,რომლებშიცგარკვეულიცოდნადაუნარ–ჩვევებიაუცილე
ბელიადასაქმებისბაზარზეშეღწევისანარსებულსამსახურშიკარიერულიწინსვლისთვის;

 შემუშავდეს აქტივობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების
რეგულაციების ევროკავშირის სტანდარტებთანდაახლოებას, მათ შორისდედობისდაცვის, მშობ
ლისადაპროფესიულპასუხისმგებლობათაურთიერთშეთავსებისასმამაკაცისადაქალისთანასწორი
მოპყრობისკუთხით;

 გაძლიერდესსამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებისშესაძლებლობები,რათამათშეძ
ლონასოცირებისდღისწესრიგისმიმდინარეობისმონიტორინგიდაგახადონსაქართველოსმთავ
რობადაევროკავშირიანგარიშვალდებულიგენდერულთანასწორობაზეაღებულივალდებულებების
შესრულებაზე.ხელიშეუწყონგენდერულადდაბალანსებულისაკონსულტაციომექანიზმებისშექმნას,
რომლებიცუზრუნველყოფენიმას,რომქალთაჯგუფებს(სამოქალაქოსაზოგადოებიდან,ბიზნესსექ
ტორიდან,გენდერულექსპერტთაწრეებიდან)ექნებათთანაბარიშესაძლებლობა,თავიანთიწვლილი
შეიტანონეროვნულისამოქმედოგეგმებისშემუშავებაში.
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introduction
Georgia has long declared its irrevocable commitment to European integration and this issue still 
remains on the top of the agenda for the government of Georgia. The signing of the Association 
Agreement in 2014 was an important milestone for Georgia which resulted in the implementation of 
a number of reforms as part of the process of ongoing integration with the European Union.

The local self-government reform is one of the major items on the list of reforms which will bring the 
country closer to its goal and implementing gender policies in social, economic, political, cultural and 
educational fields is one of its fundamental components. 

Within the framework of EU-Georgia Association Agreement, Georgia has committed to ensure equal 
representation of women and men in political and social life, including Parliament, central and local 
government, which is an essential prerequisite for equitable sustainable development.

It can be said that, however insufficient the pace, Georgia is experiencing intensive changes in the 
field of gender equality at the municipal level among others. There is awareness that as a signatory of 
the main human rights instruments related to women, Georgia committed itself to promoting gender 
equality through incorporation of gender issues in its legislation, policies and programs.

This publication aims to assess gender policies at the local level in Georgia and identify existing 
challenges as well as to study the experience of Visegrad countries with regard to implementation of 
gender equality agenda. 

The publication is a collection of studies carried out by experts from various countries and building 
on the experience of Georgia and V4 countries. It aims at developing practical recommendations for 
promoting gender mainstreaming in local government in Georgia and advocating gender policy at the 
local level. 

The studies were carried out under the project «Learning from Visegrad 4 Experience to Advocate 
for Equal, Inclusive and Democratic Local Governance at the local level» and commissioned by 
Women’s NGO Cultural-Humanitarian Fund “Sukhumi”. 

Recommendations resulting from the studies include issues that will contribute to decentralization of 
the local government, strengthening local institutional mechanisms for gender equality, implementing 
gender budgeting and gender mainstreaming in Georgia. 

Key Words: Georgia-EU Association Agenda, gender budgeting, local self-government, gender 
strategy, equality policy, needs analysis, gender mainstreaming, decentralization and gender. 

Gender Mainstreaming in Local Self-Government
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EnikO PaP
Expert, Hungary

Gender equality and Gender  MainstreaMinG 
in local Governance – the case of hunGary

executive summary
The promotion of gender equality and women’s human rights is prescribed by a number of international 

norms. Equality between women and men shall be at the core of the European Union’s operation, as laid 
down by the EU Treaty. The promotion of gender equality and women’s human rights has a role to play 
from local through national to international levels. These levels are interrelated: responses at local level are 
determined or influenced by the national responses, while development of national responses is often generated 
by international mechanisms.

Hungary does not have a specific law on gender equality. At the same time EU accession brought the 
transposition of EU law to national legislation, including the field of anti-discrimination and equal treatment. 
Consequently, the Act on Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities was introduced. According 
to the law, the state and local governments, among others, shall observe the principle of equal treatment in all 
of their relationships, procedures and measures. Since the sex of a person is only one of the many grounds of 
discrimination in the Act and there are no specific provisions against gender-based discrimination in the regulated 
policy fields/sectors, critical assessments argue that the law is not capable to sufficiently address the issue.

The Fundamental Law and the Act on Local Governments of Hungary set the framework and regulation 
of local governments. Neither does the principle of gender equality and gender mainstreaming appear in this 
framework, nor are gender-specific measures and tasks determined.

The national gender equality strategy in force, the National Strategy for the Promotion of Gender Equality 
– Guidelines and Objectives 2010–2021, determines six priority objectives, based on the EU Roadmap for 
Equality between Women and Men 2006–2010. No specific, comprehensive situation analysis and set of 
objectives are contained in the Strategy in the context of local governance. Concrete strategic guidelines and 
objectives regarding local governments appear, however, in one of the six priority areas that is on gender 
mainstreaming. One provision is of general nature, enhancing gender mainstreaming at the local level, while 
two address gender budgeting. 

The first action plan to the Strategy was for 2010–2011; no further plans have been elaborated yet. One 
measure targets specifically local governance, prescribing trainings on gender equality for public officials at local 
level. Unfortunately no public information is available on the implementation of the Strategy and action plan.

Gender mainstreaming and gender equality as a horizontal principle was introduced in Hungary thanks 
to the EU accession and membership; these concepts appeared in policy and programmatic documents. At 
the same time, experience shows that they are not properly applied either on paper or in practice. In addition, 
concerns have been raised that gender mainstreaming and gender equality principles have not been consistently 
applied in planning, distribution and exploitation of EU Structural Fund’s resources.

The Act on Equal Treatment contains an important policy-related provision addressing local/regional level: 
local governments shall adopt a five-year local equal opportunities program (LEOP). The LEOP shall contain 
a situation analysis on the education, housing, employment, health and social situation of disadvantaged social 
groups, including women. Based on that, an action plan shall be elaborated, including the measures needed. 
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The LEOP is prepared by (municipal) civil servants. Equal opportunities mentors help the training of civil 
servants and the preparation and review of LEOPs. The Act also contains incentives to the adoption of LEOP. 
The local government can only receive grant in a tender from public finances, EU funds or other funds under 
an international agreement if it has a relevant local equal opportunities program.

With regard to the institutional mechanisms for gender equality several actors can be mentioned – although 
some have a wider scope not restricted to women’s issues. At the government level the responsible unit, the 
national machinery for gender equality is currently the Women’s Policy Unit under the Department of Family 
Affairs and Women’s Policy in the Ministry of Human Capacities. The lack of appropriate human and financial 
resources, and marginalized location in the government structure affects its operation as has been the case 
throughout its history. 

At the Parliamentary level the relevant body is the Sub-committee of Women’s Dignity under the 
Committee on Culture. The role of local governments has appeared on its agenda, although with limited scope. 
The development of child care institutions, services and online violence has received considerable attention.

The Equal Treatment Authority was established by the Act on Equal Treatment and has several tasks: 
review and comment on draft laws and reports; make legislative proposals; conduct public awareness raising 
campaigns; cooperate with CSOs and state bodies; and report to the EU Commission on harmonization of 
directives. Furthermore, the Authority conducts investigation on whether the obligation of equal treatment has 
been violated, and makes decisions.

The Commissioner for Fundamental Rights also has a role in promoting women’s fundamental rights. 
The Commissioner has different tasks: to analyze the situation with fundamental rights; give opinion on draft 
laws and concepts; may initiate Constitutional Court review of laws; participate in reporting and monitoring 
based on international treaties. In addition to awareness-raising and cooperation with relevant actors, the 
Commissioner acts in individual cases. Anyone may turn to the Commissioner, if in his or her judgment 
the activity or omission of an authority – including local governments – infringes their fundamental right or 
presents an imminent danger to them.

When it comes to the regional/local level, it is relevant to mention the Network of Family, Equal Opportunity 
and Volunteer Houses. It has a national scope, with offices in all the counties of Hungary and in Budapest. 
They represent social policy goals of the government at the local level. One of their six target groups is women 
who have experienced or are in danger of discrimination. The Network deals with public and professional 
awareness-raising, capacity building, participation in policy processes, and networking. It has no intensive 
relationship with the Hungarian Women’s Lobby and its member organizations.

The other relevant network is the network of equal opportunities rapporteurs, established by the Equal 
Treatment Authority. Rapporteurs operates in all the counties of Hungary, and help in accessing legal remedies. 

No comprehensive evaluation is available about how these networks have contributed to the promotion of 
gender equality and women’s rights. 

In the field of state-NGO relations, the government – based on the UN Universal Periodic Review (UPR) human 
rights monitoring process – operates the Human Rights Working Group, consisting of ministry representatives 
as well as the Human Rights Roundtable, the consultation forum with civil society actors. Different working 
groups, such as the Thematic Working Group for Women’s Rights, were established under this scheme with the 
participation of state actors and NGOs. Unfortunately, relevant legislative proposals have not been discussed by 
the group, and significant outcomes and results have not been achieved. Promotion of gender equality at the local 
level has not been addressed specifically in the thematic agenda of the working group so far.

As for the political/policy context, the government has followed a conservative approach towards gender 
equality, promoting family mainstreaming instead of gender mainstreaming, in light of the desired demographic 
increase. In addition, the state-NGO relationship deteriorated in 2013, when a group of NGOs dealing with 
democracy and human rights issues, including women’s rights became target of administrative procedures, and 
smear campaigns. Later, in 2017, the “Act on Transparency of Organizations Receiving Foreign Funding” was 
adopted, requiring NGOs receiving certain amount of foreign funding to register themselves as such at court, 
and to label themselves as such in their publications and communication. Based on the infringement procedure 
started by the European Commission, currently the European Court of Justice reviews whether the act violates 
EU laws. Women’s rights NGOs, either indirectly or directly, are or will be affected by this legislation. All 
those approaches and actions have resulted in the work of women’s rights NGOs being significantly hindered.

When it comes to participation of women in political and public life, Hungary performs poorly. Currently 
the government is all-male. The proportion of women in the Parliament stands at 10.1%. Despite that, no 
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legislative measures – such as quota – have been introduced. At the local level the situation is visibly better, 
although with room for improvement. The proportion of female mayors is 20% in the country; with a constant 
increase here since the democratic transition. The representation is not equal though: fewer women mayors can 
be seen in bigger, more resourced municipalities. At local assemblies the proportion of women stands at 30%, 
while it is only 11% in the regional assemblies, with no improvement in the last decade, and bringing the worst 
result among V4 countries for the latter.

The approach and attitudes of leaders – such as the mayor for local government – plays an important 
role in shaping policies and organizational culture. Related research among Hungarian mayors indicates that 
attitudes supporting traditional gender roles still prevails. At the same time there is strong support to equal 
representation in elected and decision-making bodies. The importance to provide a role for women in local 
decision-making, national decision-making, or in leadership of bigger companies gained a ’rather important’ 
value; females were more supportive. Women found political party quotas or candidate quotas rather important 
while men were neutral.

The referred survey revealed that the vast majority of local governments do not have rules to prevent and 
respond to violent acts and harassment. The majority have equal opportunities rapporteur, but beyond gender 
issues s/he deals with other themes of equal opportunity. The majority claimed to consider equal opportunity 
aspects in office rules, but only a few reported flexible working arrangement. Importantly and sadly, the vast 
majority do not pay attention to gender issues in the elaboration of budget and local planning.

Nearly all of the local governments in Hungary have LEOPs in force. It is important and useful that all the 
LEOPs are available for the public in a specific searchable online surface. In addition, a separate software and 
internal surface helps local governments to prepare LEOPs, and to enhance contact with equal opportunities 
mentors.

An assessment on LEOPs by the Ministry of Human Capacities revealed the need for methodological guidelines 
on the elaboration of LEOPs. The legal gaps include the lack of provisions on the process of implementation and 
measures in the case of non-performance, thus the monitoring of and accountability for the implementation is 
not guaranteed. Suggestions were made to provide LEOPS with indicators, responsible actors and timeframes. 
According to the assessment, local stakeholders have mixed reactions to LEOPs, depending on their human 
resources and commitment to equal opportunities. The mentors have made the work of the local government 
easier; at the same time they expressed need for supervision and sharing experiences. Importantly, the process 
generated hundreds of equal opportunities forums at the local level. The greatest benefit of such forums was 
bringing local stakeholders together, and sharing/distribution of tasks. The two target groups causing difficulties 
for those who were tasked with the elaboration of LEOPs were Roma and women.

An inquiry to bigger local governments for the purposes of this report reinforced that LEOPs frame 
the gender equality related work of local governments. As for activities planned/done, mainly the issues of 
employment and family relations were mentioned, and to a lesser extent making women visible in public sphere 
and combating domestic violence. Local governments do not have an official who would deal exclusively with 
gender equality issues. However – as seen above – many have equal opportunities rapporteurs/employees and 
equal opportunities forums. A special gender equality forum for the cooperation and exchange between local 
government, experts and civil society organizations has only been in operation at very few of the responding 
local governments.   

As for the association of local governments, the National Association of Local Authorities (TÖOSZ) – the 
largest advocacy organization of local governments – has a Division of Women Mayors. The Division is a 
national interest representation body without legal personality. Its tasks in particular are: to promote and support 
equal opportunities of women and men; development of women’s role in public life; combating discrimination 
against disadvantaged groups; commenting on draft laws and state decisions; assisting the membership’s 
international relations, keeping contact with national and international organizations; development of local 
government and public administration with respect to equal opportunities and social justice.

In 2013–2016 TÖOSZ implemented a project on capacity-building in municipalities with Norwegian 
cooperation. One of the project’s main focus areas was gender equality at the local level.

From related inquiries and information available it seems that the issue of gender equality has not been 
included in the priorities and agenda of other associations of local/regional governments. No related initiatives 
have been identified, except for one mention that a section on women in politics was part of the World Summit of 
Hungarian Mayors, and no staff member is appointed to deal with gender equality issues at these organizations.

Budapest as a capital of Hungary, with about one-fifth of the country’s inhabitants has a special status in 
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local governance. The Municipality of Budapest is responsible for tasks the scope of which affects Budapest 
as a whole, or more than one district, also for tasks related to the special role of the capital. 

Analysis done in 2007 on gender equality policies of Budapest showed that no strategic document was in place 
on promoting gender equality or applying gender mainstreaming. Moreover, policy documents in various fields/
sectors (e.g. urban development, crime prevention, education) were not gender-sensitive: gender sensitive situation 
analysis (even disaggregated data), and gender sensitive planning and determination of tasks were missing.

A shift took place in 2010 when the Equal Opportunities Program of Budapest Municipality was adopted. 
Women appeared among the target groups, but only as part of a wider group of “women, men and families”. At 
the same time, development directions and measures targeted women specifically. Importantly, the document 
emphasized that the Capital pays special attention to gender mainstreaming being established and incorporated 
in the capital’s lawmaking and activities. The Program was selected into the European Commission’s 
Compendium on Good Practice on Non-discrimination/Equality Mainstreaming.

Currently the relevant policy document in force is the Budapest Capital’s Local Equal Opportunities Program 
(2017–2022). The Program – as said – builds on relevant EU directives and national laws and reflects the 
enforcement of horizontal principles of equal opportunity in decision-making, as well as criteria and provisions 
in the Equal Opportunity Guidelines of EU tenders. One of the Program’s ten target groups is women; importantly 
they appear now as a stand-alone target group. Provisions addressing different fields/problems are made, including 
ensuring that women are represented in accordance with their share in the population in decision-making on 
issues of urban planning, development and operation. Furthermore and importantly, the intervention action plan 
for the upcoming years envisages the establishment and operation of a gender equality working group.

The Budapest Esély Nonprofit Ltd. coordinates the elaboration and implementation of Budapest Capital’s 
LEOP. For the current program they organized wide public consultations, including the ones specifically for 
civil society organizations.

When it comes to civic engagement in the field of gender equality/women’s rights issues, an analysis of 
case studies pointed to several determining factors in the success or lack thereof of lobbying and advocacy 
work of civic movements/NGOs. Establishment of real partnerships and building a coalition of the civil society 
actors is important. When it comes to the relationship with the policy-makers, formal rules and mechanisms 
for partnerships help to succeed. As for the general context, sensitizing both the stakeholders and the general 
public to gender equality issues, thus enhancing the willingness to act for the first, and societal support/pressure 
from the second, will help to move forward with the cause in the long run.

introduction
The promotion of gender equality and women’s human rights is emphasized and prescribed by a number 

of international norms and documents. Equality between women and men is and shall be at the core of the 
European Union’s operation, as laid down by the Treaty on European Union.1 Article 2 of the Treaty lists 
gender equality among the values of the Union, while Article 3 prescribes that the Union shall promote equality 
between women and men. In addition, Article 8 of the Treaty on the Functioning of the European Union settles 
a legal basis for gender mainstreaming2, saying that „In all its activities, the Union shall aim to eliminate 
inequalities, and to promote equality between men and women”. 

The EU legislative and policy framework addresses specifically a number of sectors and thematic fields with 
the aim to achieve equality between women and men; the respective EU directives have special importance here. 

The Strategic Engagement for Gender Equality 2016–20193 is the actual basic policy framework at the EU 
level on the theme. The document defines five key areas for action: equal economic independence for women 

1  See Article 2 and 3 of the Consolidated version of the Treaty on European Union. Available at: http://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-6655-2008-REV-8/en/pdf (website accessed on 11 February 2018)
2 Gender mainstreaming is a strategy and tool, with the ultimate aim to achieve gender equality. It has two dimensions. First, a gender 
perspective should be integrated into different policies. It results in a gender responsive policy ensuring that the needs of women and 
men are equally addressed (gender responsive content). The second dimension addresses the representation of women and men in a 
policy area as policy beneficiaries, in the labour force and in the decision making processes (gender representation). Both dimensions 
shall be taken into consideration in all phases of the policy-making process, by all actors. See more at: http://eige.europa.eu/gender-
mainstreaming (website accessed on 11 February 2018)
3  Available at: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/files/strategic_engagement_en.pdf (website accessed on 11 Feb-
ruary 2018)
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and men; equal pay for work of equal value; equality in decision-making; dignity, integrity and ending gender-
based violence; as well as promoting gender equality beyond the EU. 

When it comes to gender equality and local/regional governance, the United Cities and Local Governments 
(UCLG), the global network of cities, local and regional governments keeps the issue of gender equality high 
on its agenda. UCLG has a Standing Committee on Gender Equality. In 2013 the Global Conference of Local 
Elected Women launched the Paris Local and Regional Governments’ Global Agenda for Equality of Women 
and Men in Local Life.1

The European section of UCLG is the Council of European Municipalities and Regions (CEMR). In order 
to promote gender equality at the local and regional level, CEMR launched the European Charter for Equality 
of Women and Men in Local Life2 in 2006. More than 1600 local and regional governments in 32 countries 
have already signed the Charter. In order to support the signatories, CEMR launched the Observatory of the 
European Charter for Equality in 2012.3 

The promotion of gender equality and women’s human rights has a role to play from local through regional 
and national to international level. These levels are interrelated: responses at local level are either determined 
or influenced by the national legal, policy and institutional responses, while the development of national 
responses is often generated by international mechanisms. 

The present report aims to give an overview of the Hungarian legislative, policy and institutional framework 
for the national, regional and local levels. The reports also aim to reflect on the promising approaches as well 
as the lessons learnt from the practice. 

The report is based on desk/literature review and qualitative methods of research. For the purposes of 
the report respective stakeholders – the relevant ministries and related institutions – have been approached. 
Organizations of local governments have also been contacted. Furthermore, an inquiry was sent to local 
governments with at least 20,000 inhabitants. Due to the limitation of the study, comprehensive analysis of the 
implementation of local/regional policies and practices has not been done, but related existing assessment and 
analysis was used for this purpose.

legislative, Policy and institutional framework for Gender equality and 
Women’s rights in hungary – from national to local level

legislative framework
The Fundamental Law of Hungary (that is the name of the Constitution) sets the normative basis 

for anti-discrimination and gender equality. Article XV lays down that Hungary shall guarantee the 
fundamental rights to everyone without any discrimination, on grounds of sex, among others. The 
Fundamental Law also stipulates that “Women and men shall have equal rights”, and that “Hungary shall 
promote the achievement of equality of opportunity and social inclusion by means of separate measures”. 
Furthermore, the state “shall take special measures to protect families, children, women, the elderly and 
persons living with disabilities”.4

Hungary is a party to key international human rights treaties, including the UN Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and its Optional Protocol. The CEDAW Convention 
constitutes part of the national legislation since 1982,5 and the CEDAW’s Optional Protocol - since 2001.6

Hungary does not have a specific law on gender equality. A draft law on equal opportunities of women and 
men was submitted to the Parliament by two opposition party MPs in 2001, but it was taken out of the agenda 
even before a plenary debate.

1 See: https://www.uclg.org/sites/default/files/ENG_Amended%20Paris%20Declaration@31.pdf (website accessed on 11 February 2018)
2 The Charter is available at: http://www.ccre.org/docs/charte_egalite_en.pdf (website accessed on 11 February 2018)
3 More information is available at: http://www.charter-equality.eu/ (website accessed on 11 February 2018)
4  See paragraphs (2)-(5) of Article XV
5  See Decree of Law No. 10 of 1982 on the promulgation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women adopted on December 18, 1979 in New York
6  See Act No. LX of 2001 on the promulgation of the Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discri-
mination against Women adopted on December 18, 1979 in New York
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The EU accession brought the obligation of the transposition of relevant EU laws to national legislation. 
The different EU directives addressing equal treatment of women and men have special relevance here. It can 
be concluded that for most part the transposition/legal harmonization has been accomplished in this field, by the 
modification of different sectoral laws, and by the introduction of a comprehensive anti-discrimination act (see 
below). However, in several cases compliance with even the very letter of EU law still needs to be done. Some 
basic concepts and conditions of the directives have not been properly transposed and carefully formulated in the 
Hungarian legislation, resulting in limited protection from discrimination, allowing exemptions, and creating 
room for different interpretations and for release from legal obligations.1 As a related study summarized: 
“transposition of gender equality directives is less rigorous than it could be in a separate act.”2

In the field of anti-discrimination and equal treatment, the key piece of legislation is the Act on Equal 
Treatment and the Promotion of Equal Opportunities.3 The act was introduced in the framework of EU accession 
process; it was adopted in 2003 and entered into force in 2004. The law prohibits discrimination on the basis of 
“protected characteristics” (those are the grounds of discrimination). Sex is one of the 20 listed characteristics, 
together with family status, motherhood (pregnancy) or fatherhood, among others.4 

The act determines the entities who shall observe the principle of equal treatment in all of their relationships, 
procedures and measures – the state, local and minority governments and their organs are included here, as 
well as several other actors who perform public tasks in a wide sense.5 In addition, the act lists those legal 
relationships in which the equal treatment principle shall be observed by actors defined in the law – for example 
those who provide services, sell goods in premises open to public, as well as the employers.6 

The act contains definitions of direct and indirect discrimination7, harassment, unlawful segregation and 
retribution,8 and it includes provisions on positive action.9 Reversal – or more precisely shifting – the burden 
of proof is an important provision on the side of victims.10 Furthermore, the law provides detailed regulation 
of enforcement of equal treatment in five sectors/policy fields: employment, social security and health care, 
housing, education and training, as well as sale of goods and use of services.

Since the sex of a person is only one of the many grounds of discrimination in the Act on Equal Treatment 
and there are no specific provisions against gender-based discrimination, critical assessments argue that the 
law is not capable to sufficiently address the issue.11

In the field of local governance/governments, the Fundamental Law sets the basic structure and operation means, 
competences, rights, and obligations of local governments.12 No gender-specific provision is contained here. 

The detailed regulation of the local governments is provided by the Act on Local Governments of Hungary.13 
The law describes general rules of local governance, the roles and competences, and the organization and operation 

1  See in more details: Enikő Pap: “Gender Equality in Hungary”. In: Gender Equality Policies and EU Integration – Experience of 
Visegrad for EaP Countries. Fund of Women Entrepreneurs, Kutaisi, 2016, pp. 272-293. Available at: http://www.fwe.ge/pdf/gen-
der_policies.pdf (website accessed on 11 February 2018)
2  See Susane Burri and Hanneke van Eijken: Gender Equality Law in 33 European Countries – How are EU rules transposed into 
national law in 2014? Hungary – Beáta Nacsa. European Commission, European network of legal experts in the field of gender equal-
ity, 2015. Available at http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/ge_law_33_european_countries_2015_en.pdf p. 109. (website 
accessed on 11 February 2018)
3  See Act No. CLXXXV of 2003 on Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities.
4  See Article 8
5  See Article 4. The public service providers, health service providers, social, child protection, child welfare service providers, public 
and higher education institutions, other budgetary organs etc. also belong here.
6  See Article 5
7  See Article 8 and 9
8  See Article 10
9  See Article 11
10  Article 19
11  See: A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség bírálata és javaslatai az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításá-
ról szóló törvényjavaslathoz, 2003. november 27. (Opinion and Critique of the Hungarian Women’s Lobby Concerning the Draft Act 
on Equal Treatment and the Promotion of Equal Opportunities). November 27, 2003. Available in Hungarian at: http://nokjoga.hu/sites/
default/files/filefield/2003-eselyegy-tv-kritikaja-noierdek.pdf (website accessed on 11 February 2018)
12  See Article 31-35
13  See Act No. CLXXXIX of 2011 on Local Governments of Hungary
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of local governments, among others.1 The act stipulates that “local governance expresses and implements public 
will in local public affairs, through democratic means, creating a broad publicity”.2 The law also prescribes that 
“in performing its tasks the local government shall support the self-organized communities of the population, 
cooperate with these communities, and guarantee citizen participation on a wide scale in local public affairs.”3 

Two levels of the local governance system exist in Hungary: the local government/authority (including 
commune, the city and the capital’s district) and the county municipality at the regional level. Budapest, the 
capital – with its close to 2 million inhabitants, about one fifth of the country’s population – has a special status, 
with a two-tier local governance system: both the capital itself and all of its 23 districts have their own local 
governments. The two types are equal in basic local governance rights, but their roles and competences are 
different. Furthermore, Budapest Municipality performs both functions of a local government and a regional one. 

The principle of gender equality and gender mainstreaming does not appear among the general provisions 
of the Act, and the law does not contain any gender-specific measures and tasks. However, it has to be reiterated 
here that local government – as well as all public service providers – shall observe the principle of equal 
treatment, based on the Act of Equal Treatment.

Policy framework for Gender equality at national and local level 

national Policies
In Hungary no national strategy/action plan on gender equality was introduced between 1997 and 2010. The 

National Strategy for the Promotion of Gender Equality – Guidelines and Objectives 2010–20214 was adopted 
in 2010, just a few months before the national elections. The Strategy determines six priority objectives, 
following the structure of the EU Roadmap for Equality between Women and Men 2006–2010.5 The Strategy’s 
priority objectives are the following:

accomplishing equal economic independence of women and men, closing the employment and pay gaps, 
considering issues of women and poverty and women and health; 

enhanced facilitation of the reconciling professional, private and family life; 
facilitating the reduction of the disproportional presence of women and men in political and economic 

decision-making and in the sciences; 
taking measures to efficiently combat and prevent violence – eliminating all forms of violence against women, 

urgent steps against the violation of women’s, men’s, girls’ and boys’ rights to physical and mental integrity; 
facilitating the elimination of gender stereotypes; and 
laying the professional foundations for the inevitable changes necessary to achieve the goals of gender 

mainstreaming (training, institutional system, gender budgeting, gender disaggregated data collection).
The Strategy prescribes the elaboration of two-year action plans for its implementation. The first action 

plan was adopted for the years 2010–2011.6 After the national elections and a government change in 2010 the 
Strategy and the action plan remained in force. However, state officials started to openly communicate in 2012 
that the Strategy would be replaced by a new document. When examining the situation in Hungary in 2013, 
the UN CEDAW Committee noted with concern that the state had decided to adopt a new strategy rather than 
accelerate the implementation of the existing one.7 The Strategy is still in force; neither a new strategy nor a 
new action plan has been elaborated until today.

 The National Strategy has a couple of mentions regarding the role and tasks of local governments in 

1  In addition, association of local governments, allocation of power/regionalization, basics of economy, the relationship between local 
governments and central state institutions, legal supervision of local governments, and cases handled under the local government’s 
authority are also regulated by the law.
2  Article 2 (2)
3  Article 6 a)
4  The Strategy was adopted by the Government Decision No. 1004/2010 (I. 21.)
5  See: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Ac10404 (website accessed on 11 February 2018)
6  The action plan was adopted by the Government Decision No. 1095/2010 (IV. 21.)
7  See: UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women: Concluding observations on the combined seventh and 
eighth periodic reports of Hungary, adopted by the Committee at its fifty-fourth session (11 February–1 March 2013). CEDAW/C/
HUN/CO/7-8, 26 March 2013. point 19, p. 3. Available at: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?sy
mbolno=CEDAW%2fC%2fHUN%2fCO%2f7-8&Lang=en (website accessed on 11 February 2018)
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the field of gender equality. No specific, comprehensive situation analysis and set of objectives have been 
elaborated, however. When it comes to the concrete strategic guidelines and objectives determined for all the 
six priority areas of the Strategy, only the priority area on gender mainstreaming contains related provisions 
targeting local governments. One such provision can be found under the intervention point: “Establishing 
and operating an institutional system necessary for the implementation of the strategy”. Here one of the 
strategic objectives is as follows: “Based on the requests of local mayors, experts provide assistance in 
enforcing gender mainstreaming in planning at the lower levels of public administration. This facilitates 
building from below, the use of the possible regional and territorial advantages, especially in the most 
disadvantaged regions. Among the people participating, female mayors are to be paid special attention and 
persons working for equality should be considered as allies irrespective of their political preferences.”1

Further related provisions are found under the intervention point: “Creating a budgeting attitude that is 
sensitive to the genders (gender budgeting)”. One of the strategic guidelines and objectives here is: ”Applying 
gender budgeting attitudes in the central budget and at the municipalities”.2 Another guideline/objective at this 
intervention point further details gender budgeting: “Through recommendations or new statutory rules, the 
minimum points of the budget are to be defined in order to make the gender perspective prevail. Such are local 
taxes, questions of employability (e.g. childcare, caring for the elderly, employing the unemployed for meeting 
local needs). Social economy can also be stimulated through orders placed by municipalities, and regional 
cooperation can be encouraged to solve problems related to economies of scale or transportation timetables.” 
The last related objective addresses the role and competence of mayors: “Encouraging training courses on 
gender budgeting for male and female mayors preparing for their (re)election.”

It has to be mentioned here that gender mainstreaming and gender equality as a horizontal principle was 
introduced in Hungary thanks to and in the framework of EU accession and membership. As an important 
step, policy and programmatic documents started to refer to them. At the same time, several sources note that 
gender mainstreaming is not properly applied either on paper or in practice.3 In addition, concerns have been 
raised that gender mainstreaming strategy and gender equality principle have not been consistently applied in 
planning, programming, distribution and exploitation of EU Structural Fund’s resources.4     

The first (and so far the last) action plan to the National Strategy on Gender Equality contains several 
provisions on operation and development of different institutions and services which have relevance at 
local/regional level as well (e.g. child-care institutions and services, health screenings, regional crisis 
intervention centers). Beyond those provisions, one measure targets specifically local governance; it 
prescribes that “training programmes in the field of gender equality shall be organized and implemented for 
public officials at central as well as local administration.”5 In addition, the action plan addresses the role of 
NGOs, requiring that “gender equality shall be promoted by the support of the activities of rural nonprofit 
women’s organizations”.6

Unfortunately no public information or evaluation is available on the implementation of the Strategy and 
its action plan.

When it comes to the political/policy context, the government –in power since 2010 for the second term 
now – has followed a conservative approach towards gender equality issues. They committed to promote family 
mainstreaming instead of gender mainstreaming in light of the desired demographic increase. Both, several measures 
and relevant communication of state actors promoted this approach. Consequently, the UN working group on the 
issue of discrimination against women in law and practice concluded in its country report on Hungary dated 2017: 
“a conservative form of family whose protection is guaranteed as essential to national survival should not be put in 
an uneven balance with women’s political, economic and social rights and the empowerment of women.”7

1  See point 6.2 of the Strategy. 
2  See point 6.3 of the Strategy. 
3  See Dombos, Tamás, Krizsán, Andrea, Szabó, Melinda, and Wirth, Judit (2008): Context Study Hungary, QUING Project, Vienna: Ins-
titute for Human Sciences (IWM). Available at: http://www.quing.eu/files/results/cs_hungary.pdf (website accessed on 11 February 2018)
4  See: Enikő Pap: Gender Equality in Hungary, op. cit.,  
5  Point 27
6  Point 6 
7  See: Report of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice on its mission to Hungary; United 
Nations Human Rights Council Thirty-fifth session 6–23 June 2017.   A/HRC/35/29/Add.1. p. 19. Available at: http://ap.ohchr.org/documents/
dpage_e.aspx?si=A/HRC/35/29/Add.1 (website accessed on 11 February 2018)
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local Policy framework – local equal opportunities Programs 
The Act on Equal Treatment contains an important provision that promotes elaboration of policy documents 

addressing women’s rights at the local/regional level, although with a wider beneficiary group focus. The act 
introduced a separate section in 20111 about the local equal opportunities programs.2 According to the law the 
local governments – that is the commune, the city and the capital’s districts – shall adopt a five-year local equal 
opportunities program every five years.3

In the local equal opportunities program (hereinafter referred as LEOP), a situation analysis shall be carried out 
on the education, housing, employment, health and social situation of disadvantaged social groups – in particular 
women, people living in extreme poverty, Roma, people with disabilities, children and the elderly. Based on 
the situation analysis, an action plan shall be elaborated, including the measures needed to tackle the problems 
identified. When adopting the document, consideration shall be given to the views of minority self-governments 
in the municipality. It should be ensured that LEOP is consistent with other development plans and concepts.

The LEOP must be prepared on the basis of detailed rules defined by the minister responsible for social 
inclusion.4 In addition to the structure of LEOP, the act provides some guidance on the content as well. It 
prescribes that when drawing up a local equal opportunities program, particular attention shall be paid to

(a) measures to promote equal treatment, equal opportunities and social inclusion,
(b) in the field of education and training, measures to prevent and combat illegal restrictions and to ensure 

equal access,
(c) measures necessary to ensure equal access to public services and health services,
(d) measures to reduce the disadvantages of disadvantaged people on the labor market and to improve their 

employment opportunities.5

The implementation of LEOP as well as any eventual changes in the situation shall be overviewed every 
two years. Based on this, if necessary, the program shall be reviewed and the situation analysis and plan of 
action modified accordingly.6

The LEOP is prepared by municipal civil servants or civil servants. The act introduced the function of 
equal opportunities mentor, with the aim to help the training of civil servants and the preparation and review 
of LEOPs. The equal opportunities mentors shall have a higher education degree, have participated in a related 
training, and have the professional experience specified in separate legislation.7

The Act on Equal Treatment contains important incentives to the adoption of LEOP. The local government 
can only receive grant awarded on a case-by-case basis, in a tender procedure from individual subsystems of 
public finances, EU funds or other programs funded under an international agreement if it has an appropriate 
local equal opportunities program in effect. Furthermore, an association of local governments with legal 
personality may only benefit from such grants if the local governments forming part of the association all have 
a LEOP in force.8

The elaboration of LEOPs is further detailed by two legal norms. The Government Decree No. 321/2011. 
(XII. 27.) on the rules for preparing local equal opportunities programs and on equal opportunities mentors 
contains provisions on the structure, content, preparation aspects and review of the LEOPs, as well as on actors 
participating in the elaboration of the documents.9

Among the preparation aspects of the LEOPs, the provision relevant to women is as follows: 
“ (3) When reducing women’s inequality special attention shall be given to: 

1  See Section IV., Article 31.
2  The adoption of the local equal opportunities program constituted part of the legislation even before. In the former regulation, howe-
ver, it was only a possibility and not an obligation. Furthermore, basic provisions were not so detailed, and specific target groups – such 
as women – were not defined.  
3  Article 31 (1)
4  Article 31 (2)
5  Article 31 (3)
6  Article 31 (4)
7  Article 31 (5) and (8)
8  Article 31 (6) and (7)
9 See the decree in Hungarian at: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=140310.325911 (website accessed on 11 February 2018)
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(a) a gender-specific interpretation of social problems and gender differences in the needs;
b) the economic dependence and vulnerability of women;
(c) violence against women;
d) whether there is adequate information and effective assistance in the area of   family planning, mother and 

child care in order to avoid violation of reproductive rights;
(e) the disproportionate participation of women in public life and economic life;
f) promoting the reconciliation of women’s work place and family responsibilities.”1

In addition, the decree prescribes – for all target groups, not only women – that measures set out in the 
LEOPs’ action plan shall aim, in particular, to

“(a) eliminate housing segregation and educational exclusion, the development of an integrated or 
environmentally sound standard of living;

(b) increase the skills and employment levels of disadvantaged social groups;
c) change the stereotypical career orientation in education and training;
(d) provide equal access to public services, health and social services;
(e) enforce the requirement of equal treatment in the decision-making of the local government, in the 

institutions maintained or supported by it, and the service providers controlled by it;
(f) promote the participation of disadvantaged groups in decision-making and management of public 

affairs, their planning, implementation and evaluation;
(g) increase the awareness of disadvantaged groups in terms of their rights and opportunities.”2

Importantly, the decree prescribes that the LEOPs should be made public.3 At the same time, gender 
considerations are not mainstreamed for other target groups, and the document makes no reference to 
that. 

The decree lays down that the Directorate-General for Social Affairs and Child Protection is responsible 
for training those who participate in the preparation of LEOPs, and it operates the network of equal 
opportunities mentors. Local governments can make free use of the help of mentors in the preparation 
of LEOP.4 Mentors also organize and hold training programs for the staff of local governments on the 
elaboration of LEOPs.5

Another relevant norm is the Decree of the Ministry of Human Capacities No. 2/2012. (VI. 5.) on 
the detailed rules for drawing up a local equal opportunities program.6 The decree determines the unified 
statistical indicators to be used for the elaboration of LEOPs. Not all of the relevant indicators here refer to 
sex-disaggregation, unfortunately. 

The decree also determines the content for the situation analysis. For the target group of women it is as 
follows: 

“5. The situation of women, equal opportunities
5.1 The economic role and equal opportunities of women
(a) employment and unemployment among women
(b) participation of women in employment and training programs
(c) employment opportunities for women of low educational attainment
(d) discrimination in employment (e.g. wage differences)
5.2 Services to help reconcile workplace and family responsibilities (e.g. créches, family créches, créches 

at workplaces, nursery places, lack of space, flexible working hours in public institutions, family-friendly 
workplace solutions, etc.)

5.3 Area of   family planning, mother and child care
5.4 Violence against women, domestic violence
5.5 Services available in the event of a crisis (such as shelter, temporary home for families)
5.6 The role of women in local public life
5.7 Social problems and initiatives highly affecting women at the local level

1  Article 4 (3) (website accessed on 11 February 2018)
2  Article 5
3  Article 3
4  See Article 2 of the Decree
5  See Article 8 (1)
6  See the decree in Hungarian at: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=149264.344046  (website accessed on 11 February 2018)
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5.8 Conclusions: identification of problems, definition of development opportunities.”1

The decree also provides a format for the LEOP action plan, with its obligatory content.2 In the 
case of all the target groups, including women, the action plan should contain: the identification of the 
problem, the title, objectives and content of the action, responsible actors, deadline for implementation, 
indicators for measuring success, necessary (human, financial, technical) resources for implementation, 
and sustainability of results. It should also clarify if the objectives are in harmony with other strategic 
documents.

In addition to LEOPs, the Act on Equal Treatment requires the adoption of another document addressing 
equal opportunities that is relevant to bigger-size local governments. According to the law, state-funded organs 
employing more than fifty persons and majority of state-owned legal persons are required to adopt an equal 
opportunities plan.3 The equal opportunities plan regulates the internal operation of the relevant institution/
employer.

institutional Mechanisms and framework
for Promoting Gender equality
Currently the Women’s Policy Unit under the Department of Family Affairs and Women’s Policy in the 

Ministry of Human Capacities performs the tasks of the national machinery on gender equality (that is the 
governmental unit responsible for the issue).   

Since its establishment in 1995, the national machinery in Hungary has experienced restructuring and 
renaming several times, being sensitive to government changes. The main characteristics of its operation, 
however, have remained the same most of the time, as is the case today: the lack of appropriate human and 
financial resources, and marginalized location in the government structure.4 

Establishment of institutional mechanisms/focal points for gender equality for the regional/local level has 
not been prescribed by national legal norms and policies.

In order to enforce the principle of equal treatment, the Act on Equal Treatment established the Equal 
Treatment Authority. The body started its operation in 2005. The Authority has several tasks: to review and 
comment on drafts of legal norms and reports concerning equal treatment; make proposals regarding legal 
norms in the field; inform the public and the Parliament about the situation; cooperate with CSOs, interest 
representative organizations and state bodies; provide information to those concerned and offer help with acting 
against the violation of equal treatment; and to report to the EU Commission concerning the harmonization of 
relevant directives. 

Furthermore, the Authority conducts investigation to establish whether the obligation of equal treatment 
has been violated, and makes a related decision. If the Authority has established such violation, it may 
apply different measures: order that the situation constituting a violation of law be terminated; prohibit the 
continuation of the conduct constituting a violation of law; publish its decision on the violation of law; impose 
a fine; or apply a legal consequence determined in a special act.

Pursuant to the right of claims in public interest the Authority may initiate a lawsuit with a view to 
protecting the rights of persons and groups whose rights have been violated. Actio popularis is also open for 
the prosecutor and civil society organizations in such cases. 

The Commissioner for Fundamental Rights also has a role in promoting women’s rights in the context 
of local governance among others. According to the law5 the Commissioner shall pay special attention in the 
course of activities to the rights of certain groups: children, the future generation, national minorities, the 
most vulnerable social groups and people living with disabilities. Women are not mentioned as a specific 

1  See Annex II
2  See Annex III
3  Article 63 (4)
4  See Alternative report submitted to the UN CEDAW Committee for consideration in relation to the examination of the combined 
seventh and eighth periodic reports of Hungary, by the Hungarian Women’s Lobby and the European Roma Rights Centre, January 
2013. Available at: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/HUN/INT_CEDAW_NGO_HUN_13260_E.
pdf (website accessed on 11 February 2018)
5  Act CXI of 2011 on the Commissioner for Fundamental Rights
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target group, but the activities and competence of the Commissioner affects the fundamental rights of 
women as well. 

The Commissioner has a number of tasks according to the law: to survey and analyze the situation with 
fundamental rights; and give opinion on relevant draft laws and concepts; may initiate the review of the 
constitutionality of legal rules at the Constitutional Court. The Commissioner shall participate in the preparation 
of reports based on relevant international treaties, and monitor and evaluate the enforcement of these treaties. 
The Commissioner shall engage in awareness-raising activities and cooperate with relevant organizations and 
institutions.1 

The Commissioner has a role in individual cases as well. Anyone may turn to the Commissioner if in 
his or her judgment the activity or omission of an authority – including the local governments among others 
2 – infringes on a fundamental right of the person or presents an imminent danger thereto, if the available 
administrative legal remedies have been exhausted, or that no remedy is available.3 Inquiries into an organ 
performing public services may also be carried out in connection with its public service activities. Organs 
performing state or local government tasks and/or participating in the performance thereof, and organizations 
performing activities described as public service also belong here.4 The Commissioner shall conduct an inquiry 
on the basis of the petition submitted, and shall take relevant measures.5

The Commissioner may conduct ex officio proceedings as well in relation to the infringement of and 
imminent danger to fundamental rights.6 The proceedings of the Commissioner shall be free of charge.7

The Office of the Commissioner did not have a strong and visible agenda and record in promoting women’s 
rights and gender equality for most part of its operation. However, this has changed in the last couple of 
years. Office staff members have participated in related international programs and projects, established active 
contacts with women’s rights NGOs, and for example, the Commissioner joined the White Ribbon campaign 
for elimination of violence against women. 

At the Parliamentary level the relevant body is the Sub-committee of Women’s Dignity under the Committee 
on Culture. It was established in 2015. During its operation, the role and activities of local governments have 
appeared in some of the meetings, although with limited scope. The development of child care institutions and 
services and online violence were the two issues that received considerable attention.8  

When it comes to the regional/local level, the Network of Family, Equal Opportunity and Volunteer 
Houses needs to be mentioned.9 The Network has a national scope, comprising county centres that represent 
social policy goals of the Government at the local level. The Network has offices in all the 19 counties of 
Hungary and in Budapest. One of the six target groups of the Network is women who have experienced or 
are in danger of discrimination. The main goals and activities of the Network are public and professional 
awareness-raising, capacity building, participation in policy-preparation processes, and networking. No 
women’s rights NGOs –or any other human rights NGOs – are mentioned as partners on their webpage, 
and they have not established institutional relationship with the Hungarian Women’s Lobby and its member 
organizations.

1  Article 2 (1)-(5)
2   Other actors are, among others: a public administration organ, a nationality self-government, a law-enforcement bodies, any other 
organ acting in its public administration competence, in this competence, an investigation authority, a notary public, a bailiff at a county 
court, or an organ performing public services.
3  Article 18 (1)
4  Article 18 (1)-(2)
5  Article 20 (1)
6  Article 18 (4)
7  Article 19. See the Act in English at: http://www.ajbh.hu/en/web/ajbh-en/act-cxi-of-2011 (website accessed on 11 February 2018)
8  See the work of the Sub-committee here: 
http://www.parlament.hu/web/kulturalis-bizottsag/albizottsagok?p_auth=2wC0AxCr&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxypor-
tlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_
count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_biz.
biz_adat_uj%3Fp_ckl%3D40%26p_biz%3DA464%26p_tag%3D%26p_tagj%3D%26p_munkatars%3D%26p_honl_rend%3D%26p_
ules%3DI%23biz_ules (website accessed on 11 February 2018)
9  See more information at: http://eselyteremtesihazak.gov.hu/english/ (website accessed on 11 February 2018)
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At the regional level the Equal Treatment Authority established the network of equal opportunities 
rapporteurs. Rapporteurs operate in all the counties of Hungary, and help in accessing legal remedies. 

No comprehensive evaluation is available about how these two networks have contributed to the promotion 
of gender equality and women’s rights. 

In the field of state-NGO relations, the government established the Human Rights Working Group 
in 2012. It was a result of a new human rights monitoring process of the UN, the Universal Periodic 
Review (UPR).1 The working group consists of state secretaries of different ministries.2 It operates a 
consultation forum with civil society actors, the Human Rights Roundtable. In this framework different 
thematic working groups were established with the participation of state actors and NGOs. One of the 
working groups is the Thematic Working Group for Women’s Rights. Several women’s human rights 
NGOs were invited as members of the working group. Although information sharing was an element 
worth mentioning in the working groups’ operation in certain cases, relevant legislative proposals have 
not been discussed in the group. No significant outcomes or results have been achieved so far by this 
body. Promotion of gender equality at the local level has not been addressed specifically in the thematic 
agenda of the working group so far.

The state-NGO relationship in the field of women’s rights deteriorated in 2013, when certain Hungarian 
state stakeholders and media outlets started to attack a group of NGOs dealing with democracy and human 
rights issues, including women’s rights. These NGOs became target of different administrative procedures 
(audit of Government Control Office and of the taxation authority), as well as of communication, being 
accused of being “Soros-hirelings”, “paid political actors”, or of “serving foreign interest”. In 2017, the 
“Act on Transparency of Organizations Receiving Foreign Funding” was adopted by the Parliament. It 
requires that NGOs receiving a certain amount of foreign funding register themselves as such at court, and 
label themselves as such in their publications and communication. Based on the European Commission’s 
action in the framework of the infringement procedure, the act is at the European Court of Justice now to 
review whether it violates EU laws.3 Women’s human rights NGOs will, certainly indirectly and very likely 
directly, be affected by this legislation.

All the above-mentioned measures have led to the situation that the work of women’s rights NGOs – 
providing services, professional and public awareness raising and capacity building, as well as advocating for 
and contributing to legislative and policy changes – have significantly been hindered.

Promoting Gender equality and Gender Mainstreaming – Practice 
at the local/regional level

Women in national, regional and local decision-making
Hungary performs poorly in the field of participation of women in political and public life. 

Currently the government has no female ministers. The proportion of women in the Parliament 
stands at 10.1%; this ratio has always been the same since the democratic transition. With this result 
Hungary currently stands at the 157th place out of 187 in the Inter-Parliamentary Union’s ranking.4 
Despite this result, no legislative measures have been taken, and attempts to introduce legislative 
quota have failed.

At the local level the situation is visibly better, although with room for improvement. The proportion of 

1  See the Government Decision No. 1039/2012. (II. 22.) on the Human Rights Working Group.
2  See more at: http://emberijogok.kormany.hu/en (website accessed on 11 February 2018)
3  See the related announcement here: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5003_en.htm (website accessed on 11 February 2018)
4  See the ranking here: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm (website accessed on 11 February 2018)
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female mayors is 20% in the country.1 Data shows that there has been a constant increase since the democratic 
transition in this regard. At the same time related research revealed that female representation is not equally 
distributed: the bigger the municipality/city and more resourced it is, the lower the proportion of women 
mayors.2 

When it comes to the representation in local assemblies, the proportion of women stands at 30%. Research 
shows that in addition to the size of the community, the means of obtaining mandate is an important factor 
here: women are more successful in individual constituencies as compared to lists.3 If we look at the regional 
(county) representation: the proportion of women deputies stands at 11% in the regional assemblies. This 
result is similar to the national level politics, with no improvement in the last decade, and producing the worst 
result among the V4 countries.4 In addition, we cannot find a single female person among the heads of regional 
assemblies.5 

In the case of Budapest, the Capital’s General Assembly has 3 female members out of 33, which brings 
women representation to 10%. The mayor of Budapest is male, and out of the three deputy mayors one is female.

The chief notary is a woman. All of the General Assembly’s Committees have male chairs. Out of the 
mayors of the 23 districts of Budapest, only one is female.6 

Experts argue that women’s representation is affected by the dominance of political parties at the 
local level as well: the increasingly active role of women is hindered mostly by the significant presence 
of parties.7 

Gender equality at the local level: attitudes of stakeholders, 
institutional structures and Means
The approach and attitudes of a leader in a given institute – that is the mayor in the local government 

structure – plays an important role in shaping policies and organizational culture. 
The Hungarian National Association of Local Authorities implemented a project between September 2013 

and August 2016, entitled “Capacity-building in municipalities through Norwegian-Hungarian cooperation”8. 
The “MANORKA” project was funded by the EEA/NORWAY Grant scheme. One of the project’s main focus 
areas was gender equality at the local level (see the details below). 

The project activities included a survey on equal opportunities at the local level. The survey questionnaire 
was sent to all the mayors in Hungary, in three waves. The first survey was conducted in May 2014 before the 
local elections in Hungary, and the second one in April 2015. The two surveys were the same in content with 
the exception of one question, while the third one was slightly different. 301 mayors responded to the first 
survey, while 227 to the second, and 234 to the third. Compared to their proportion among the mayors, women 
were more responsive in the research.

The survey concentrated on four main issues: situation analysis – attitudes of mayors; identifying gaps in 

1  See the Piktochart prepared in the framework of the project “Learning about Causes and Effects of Gender (Im)Balance in Central Eu-
rope”, available at: https://create.piktochart.com/output/15664611-women-in-v4-regional-govs (website accessed on 11 February 2018)
2  See: Ilonszki Gabriella: “Jó kormányzás és a nemek egyenlősége – Magyarországi helyzetjelentés” (Good governance and gender 
equality – Hungarian situation analysis). In: A nőtlen évek ára – A nők helyzetének közpolitikai elemzése 1989–2013. (The price 
of womanless years. Policy analysis on the situation of women 1989–2013.) Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Hungarian 
Women’s Lobby), Budapest, 2014. Available online in Hungarian at: http://noierdek.hu/2/wp-content/uploads/2016/09/notlen.evek_.
ara_.pdf (website accessed on 11 February 2018)
3  See: Mehring-Tóth Szilvia: “Képviselők és képviselőnők a helyi politikai elitben” (Male and female deputies in local political elite). 
In Politikatudományi Szemle 2017/3, pp. 81–100.
4  See in for details: Markéta Mottlová: Cracks in the glass ceiling: Women in regional and local V4 politics. Available at: http://viseg-
radrevue.eu/cracks-in-the-glass-ceiling-women-in-regional-and-local-v4-politics/ (website accessed on 11 February 2018)
5  See the Piktochart, op. cit. 
6  See more information at: http://infoszab.budapest.hu:8080/akl/szsza/Default.aspx?i=12 (website accessed on 11 February 2018)
7  See: Várnagy Réka, Ilonszki Gabriella: “Üvegplafonok. Pártok lent és fent.” (Glass ceilings. Political parties up and down.) In: Po-
litikatudományi Szemle XXI/4. pp. 7–25., pp. 20–21.
8  See: http://www.manorka.net/en/news/ (website accessed on 11 February 2018)
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women’s employment; proposals for solution, and overview and evaluation of the local governments’ system 
of regulatory and development tools.1 

In the first issue regarding the attitudes of mayors, the vast majority of respondents – nearly 90% – found 
that the career and family are equally important in an ideal case. Similarly, the vast majority, more than 4/5 
of the respondents found a woman’s earnings to be either totally or rather important in the family budget. 
At the same time, when asked whether the wife/common law partner should work if the husband can take 
care of the dependents in the family, the biggest proportion of male respondents supported a part-time job in 
these cases, while a quarter chose the option that a woman should stay at home or be active in community 
organizations. As compared to this, majority of women respondents supported the full-time job, percentage 
similar to men supported part-time job options, while staying at home/working for a community organization 
received support from a significantly lower proportion.2 These results indicate – similarly to other pieces of 
research in the field – that attitudes supporting traditional gender roles still prevail in Hungary. 

The third survey conducted in 2016 asked how the respondents evaluated the situation of women as 
compared to men. The majority saw the situation of women as worse - either a bit worse or, to a lesser extent, 
much worse. Women saw their own situation as worse than men’s.3

With regard to the gaps in women’s employment, the non-flexible working arrangement was the biggest 
problem identified by both women and men respondents.   

In the field of possible solutions, the majority of both women and men supported the “positive discrimination” 
of women; the men did it in a higher proportion. The vast majority of respondents were also supportive of the 
principle of equal representation in elected and decision-making bodies. However, when it came to concrete 
measures, the majority did not support the introduction of quota in the given fields in the first two surveys. 
Among the three offered options the quota was most supported in the case of the committees, followed by the 
introduction of it in the candidate lists, and was least supported when applied to office staff.4 The third survey 
asked also how important it was to provide a role for women in local decision-making, national decision-
making, or in leadership of bigger companies. All the three options gained rather important value; the female 
respondents were more supportive. In answer to the question on whether it is necessary to have quotas for the 
political parties or for candidacies in elections, women found both of them rather important while men neither 
agreed nor disagreed.5    

The first two waves of the survey asked questions also about the local regulatory framework and means to 
promote equal opportunities between women and men. The vast majority of respondents claimed there were 
no rules for preventing and responding to violent acts and harassment. The majority of the respondents have 
equal opportunities rapporteur, but beyond gender issues s/he deals with other themes of equal opportunity 
and treatment as well. The majority declared that they took into consideration equal opportunity aspects in 
the determination of office rules, but only a small proportion reported flexible working arrangement. The vast 
majority did not pay attention to gender issues in the elaboration of budget and local planning.6   

1  See: Előzetes Összegzés A TÖOSZ MANORKA PROJEKT keretében elvégzett esélyegyenlőségi kutatás első két Hullámáról (Pre-
liminary summary of the first two waves of equal opportunity research done in the framework of the MANORKA project of TÖOSZ) 
compiled by Róbert Kovács and Anikó Sükösd. Budapest, 2016. 
See also (for the third wave of research):  A MANORKA projekt hatásának értékelése – A MANORKA projekt hatása a női 
esélyegyenlőségre az önkormányzati szektorban. (The evaluation of the effect of MANORKA project – The effect of MANORKA 
project on equal opportunities for women in the local governance sector. Compiled by Róbert Kovács. Prepared in the Local Observa-
tory, Budapest, 2016.
Both papers are included in Krausz Veronika and Lüttmerdingné Balla Mónika eds: MANORKA „Önkormányzati kapacitás-épí-
tés norvég–magyar együttműködéssel” című projekt – A nemek közötti esélyegyenlőségért – A nők és férfiak helyzete a közéletben 
és a magánéletben Magyarországon és Norvégiában 2013–2016. (MANORKA “Capacity-building in municipalities through Nor-
wegian-Hungarian cooperation” project – For equal opportunities between women and men – The situation of women and men in 
the public and private life in Hungary and Norway 2013–2016). Available in Hungarian at: http://www.manorka.net/uploads/images/
Kiadv%C3%A1nyok/es%C3%A9lyegyenl%C5%91s%C3%A9g.pdf (website accessed on 11 February 2018)
2  See: Krausz Veronika and Lüttmerdingné Balla Mónika eds: MANORKA, op. cit. pp. 48-52.
3  Ibid., pp. 60-61. 
4  Ibid., pp. 52-54.
5  Ibid., pp. 69-70.
6  Ibid., p. 54.
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local equal opportunities Programs and
other Policies in Practice – lessons learnt
Hungary currently has 3155 municipalities (villages, towns, etc.). As compared to this, the official website 

containing the adopted local equal opportunities programs has 3162 LEOPs (including also the 23 districts of 
Budapest).1 This data shows that nearly all of the local governments have LEOPs in force.  

It is useful both for the purposes of transparency, of accessing resources/examples, and of research and 
policy analysis that all the LEOPs are contained and available in a specific internet surface. The database is 
searchable by the name of the municipality, the number of inhabitants and also by different administrative 
units. In addition, there is special software and internal surface helping local governments to prepare their 
programs, and to enhance their communication with their equal opportunities mentors.

A qualitative analysis and assessment regarding the LEOPs has been provided by an official of the respective 
ministry, the Ministry of Human Capacities, in a publication.2 The need for methodological guidelines for the 
elaboration of LEOPs has been formulated there. It was pointed out that the legal gaps include the lack of 
provisions on the process of implementation and measures in the case of non-performance, thus the monitoring 
of and accountability for the implementation is not guaranteed. Suggestions were made to provide LEOPS with 
indicators, responsible actors and timeframes.

According to this assessment, experience shows that local stakeholders have mixed reactions to the LEOPs, 
depending on their human resources and commitment to the issue of equal opportunities. It was also clear that 
the mentors have made the work of the local government easier; there were cases when the elaboration of the 
LEOPs would not have been possible without them. At the same time they expressed need for supervision and 
sharing experiences. 

Importantly, the process generated hundreds of equal opportunities forums at the local level. The greatest 
benefit of such forums was bringing local stakeholders together, and sharing/distribution of tasks. When 
asked which target groups caused difficulties regarding the elaboration of LEOPs, either in accessing data or 
identifying measures, the experts clearly referred to Roma and women. The lack of data on domestic violence 
was explicitly mentioned as a problem. 

For the purposes of this report an inquiry was sent to local governments with at least 20.000 inhabitants. 
The questions addressed the related initiatives (research, projects) of local governments in the field of 
gender equality and gender mainstreaming, their policies and plans in the field, as well as the existence 
of respective officials and forums/platforms dealing with gender equality issues, among others. 35 of the 
approached 84 local governments responded (42%), and two other non-approached local governments also 
provided information. 

All of the responding local governments have LEOPs, the majority of them were adopted in 2017. It 
is clear from the responses that gender equality related work and activities of the local governments have 
been and are still done in the framework of LEOPs. As for specific activities done, supported or planned, 
the employment and family relations – employment of women, return to work after raising small children, 
reconciling work and family life, family friendly measures – were mentioned mostly, and, to a lesser extent, 
involving/making visible women in public sphere and combating domestic violence. None of the responding 
local governments has an official who deals exclusively with gender equality issues. However, many 
respondents reported the existence of equal opportunities rapporteurs/employees, being responsible for 
LEOPs (and for equal opportunities plans of the local government). Similarly, many respondents mentioned 
the existence of equal opportunities forums/working groups/councils – as it was noted above they have been 
generated mostly by LEOPs. A gender equality forum for the cooperation and exchange between the local 
government, experts and civil society organizations has only been in operation at three local governments, 
and one more plans to introduce it.     

1  See: https://hep.tkki.hu/Public/PublishedProgramSearch.aspx?searchtext (website accessed on 11 February 2018)
2  See: Sebestyén Zsuzsa: „Inventárium a Helyi Esélyegyenlőségi Programokról” (Inventory on Local Equal Opportunities Programs). 
In: Krausz Veronika and Lüttmerdingné Balla Mónika eds: MANORKA, op. cit., pp. 88-96.
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activities of the organizations of local Governments
in the field of Gender equality 
As it was discussed above, no central regulations/measures are in place to foresee the establishment of 

gender equality units/focal points in the structure of local/regional administration. 
When it comes to the association of local governments, it has to be mentioned that the National Association 

of Local Authorities (TÖOSZ) – the largest advocacy organization of local governments – has a Division of 
Women Mayors. The Division is a national interest representation body without legal personality. Its tasks 
in particular are: promoting and supporting equal opportunities between women and men; development of 
women’s role in public life; combating discrimination against disadvantaged groups; providing comments on 
draft legal norms and state decisions; assisting the membership’s international relations, keeping contact with 
national and international organizations working in the field; development of the sphere of local government 
and public administration in accordance with equal opportunities and social justice. The Division consists 
of the General Assembly and the Board. The General Assembly is composed of all the registered members 
and holds a meeting at least once a year. The membership is organized on a voluntary basis, among TÖOSZ 
members. The Board is the main decision-making body of the Division between two General Assemblies. It 
has nine members: the President of the Division, seven members by regional coverage elected by the General 
Assembly, and the Secretary General of TÖOSZ as a member ex officio.

One project has been identified during the preparation of this report addressing gender equality in the 
context of local governance since 2010. That was the MANORKA project referred to above. 

One of the main objectives of the project was strengthening the role of women in public life and the 
promotion of work-life balance. The objectives of the respective Working Package and working group were: 
promotion of equal treatment regardless of gender, the provision of equal opportunities for men and women 
through changing the public attitudes and acting as examples to the public through the roles in political life; 
strengthening cooperation between women, and promotion of the participation of women in political life. 
Different activities were implemented in this Working Package. 

A working group on equal opportunities was formed in the framework of the project, consisting of elected 
representatives (of local governments). The working group had 61 members as opposed to the originally 
planned 40.  

In the course of the project three national surveys were conducted among the mayors on the theme of 
gender equality and women’s participation in public life. The main results of the surveys have been presented 
above. 

The identification, selection and promotion of best practices in the field of gender equality were an important 
component of the project. A pilot program was organized to explore the Norwegian best practices on the theme 
of work-life balance. Five Hungarian elected representatives worked together with five Norwegian elected 
representatives in pairs and exchanged experiences during the pilot stage, at various meetings.1 The pilot 
program started with a three-day workshop in Hungary. Then Hungarian participants studied the Norwegian 
best practices on the spot. Later, they elaborated their experimental activities, model projects based on the 
studied best practices and with the support of their Norwegian colleagues. They presented their experiences 
to local stakeholders and inhabitants at local workshops, where the Norwegians also participated and gave 
presentations. A further study-trip to Norway was also organized, with the participation of the local government 
leaders, the representatives of the Ministry of Human Capacities and experts. The participants compared gender 
politics of the two countries, the related local regulations and activities at the workshop.

A publication entitled Guide to Best Practices for Promoting Work-Life Balance through Local Bodies in 
Spain and Norway was issued and translated to Hungarian. 

The project experiences were summarized at a final conference and in a related publication.2 One of 
the project conclusions was the need for harmonized initiatives, state and local government regulations 
and joint actions, as these may change the present participation ratio in political life, may contribute 
to work-life balance and to a more balanced situation in gender equality. As for the follow-up of the 
MANORKA project, TÖOSZ, the promoter of the project, declared that through its Division of Women 

1  The cooperating municipalities were: Hidegkút (from Hungary) partnered with Fosnes, Abasár with Hoylandet, Etyek with Verdal, 
Szentendre with Stange, and Bük with Steinkjer.
2  See Krausz Veronika and Lüttmerdingné Balla Mónika eds: MANORKA, op. cit. 
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Mayors it may explore best practices, initiate training programs, start pilot activities, and may promote 
international and national examples.1

Among the successes of the project, the project applicant emphasized that a professional network was 
established, and the members could work together in future activities and projects as well.2 The surveys 
also provided useful information on the current situation at the local level. At the same time, unfortunately, 
Hungarian women’s rights NGOs have not been involved in the project as partners. Consequently, only one 
contributor from a women’s organization, a company, was found among the events’ speakers in the publicly 
available documentation. The project had a good potential to address gender equality in local governance in a 
comprehensive context, but the focus on one theme, reconciling work and family life seems to be dominant. 
Furthermore, among the adaptations of the Norwegian projects, two education projects had been chosen, which 
were not exclusively focused on gender equality. At the same time, quite a comprehensive approach can be seen 
in a contribution of one of the participants: the town of Szentendre planned to develop their previous project 
entitled “Szentendre, the town tailored to women”. Alongside with the activities of development of family 
friendly places and services, other measures such as a monument for women painters, or health screening were 
mentioned. 

No information is available yet on how the pilot activities – the adaptation of best practices – were 
implemented at the local level and what results they brought. 

Unfortunately, there was no reference in the project documentation that gender was mainstreamed into the other 
components of the projects (e.g. for capacity building of associations of local governments, or combating poverty). 

For the purposes of this report eight associations of local/regional governments have been approached for 
information, in relation to their involvement/activities on gender equality issues.3 Out of them, four provided 
information.4 From their responses it can be seen that the issue of gender equality has not been included in 
their priorities and agenda. They have not managed and participated in a related project or research, and in 
the organizations no staff member is appointed to deal with gender equality issues. When asked about good/
promising practices in the field, one of them mentioned related activities of TÖOSZ. Furthermore, MÖSZ 
informed that their event, the World Summit of Hungarian Mayors included a section on women in politics.

Budapest and Gender equality – Policy framework
Budapest as a capital of Hungary, with about one-fifth of the country’s inhabitants has a special status in 

local governance. The Municipality of Budapest is responsible for and performs the tasks the scope of which 
affect Budapest as a whole, or more than one district, and also those tasks related to the special role of the 
capital in the country.5  

Previous analysis done in 2007 (three years after the EU accession) on gender equality policies of 
Budapest showed that no strategic document was in place on promoting gender equality or applying gender 
mainstreaming.6 At the same time and in parallel gender consideration was missing from policy thinking: 
different policy documents in various fields/sectors (e.g. urban development, crime prevention, education) 
were not gender-sensitive. The related documents even lacked the very basics: providing sex-disaggregated 
data; and this resulted in the lack of gender sensitive situation analysis, and gender sensitive planning and 
determination of objectives and tasks.

There was a shift in 2010, when the Equal Opportunities Program of Budapest Municipality entitled 

1  See in details: Gábor Zongor dr.: MANORKA project summary. Available at: http://www.manorka.net/uploads/images/
Kiadv%C3%A1nyok/MANORKA-%C3%B6sszegz%C3%A9s_english_boritoval_opti.pdf (website accessed on 11 February 2018)
2  See Krausz Veronika and Lüttmerdingné Balla Mónika eds: MANORKA, op. cit. 
3  The Hungarian National Association of Local Authorities (TÖOSZ), the National Association of County Local Governments 
(MÖOSZ), the Association of Towns with County Rank (MJVSZ), the Association of Budapest Local Governments (BÖSZ), the 
National Association of Communes and Small Municipalities (KÖSZ), the Hungarian Association of Hungarian Local Governments 
(MÖSZ), the National Association of Small Cities (KÖOÉSZ), and the Hungarian Village Association (MFSZ)
4  The MÖOSZ, MÖSZ, KÖSZ and MFSZ provided information.
5  All the 23 districts of Budapest have their own policy framework on equal opportunities, but this part – due to the limitation of the 
report – focuses only on presenting the policies of Budapest Municipality. 
6  See: Enikő Pap and Fanni Borbíró: Gender Mainstreaming and Gender Equality in Budapest: Legal and Policy Responses in a Two 
Million Self-Government – Situation Analysis and Recommendations. Budapest, 2007 
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Budapest – more than an opportunity was adopted.1 The document was in force until 2016. Among the target 
groups, women appeared, but in a wider group of “women, men and families”. At the same time certain 
development directions and measures targeted women specifically: monitoring the special service provision 
needs of women, and meeting those needs; and making women and their accomplishments visible in public 
places and institutions. Further relevant measures addressed sharing the family responsibilities, reconciling 
work and family life, and services/facilities for families with children. 

On a positive note, the document emphasized that the Capital pays special attention to gender mainstreaming 
being established and incorporated in the capital’s lawmaking and sectoral activities. The Program was 
selected into the European Commission’s Compendium on Good Practice on Non-discrimination/Equality 
Mainstreaming.

Currently the respective policy document in force is the Budapest Capital’s Local Equal Opportunities 
Program (2017–2022).2 The document says that the Program builds on relevant EU directives and the related 
national legal norms, and reflects the enforcement of horizontal principles of equal opportunity in decision-
making, as well as criteria and provisions in the Equal Opportunity Guidelines of EU tenders. One of the 
Program’s ten target groups is women; importantly they appear now as a stand-alone target group. In addition, 
there is a separate group of those who raise small children. The Program contains a situation analysis regarding 
women, addressing different sectors/policy fields. In addition, the situation analysis for other target groups 
refer to gender-sensitive data as well. The Strategy part of the document sets the framework for directions 
of intervention. It contains the mainstreaming principle, but with a wider scope, as ‘equal opportunities 
mainstreaming’; gender mainstreaming is not specifically mentioned. Both, general measures relevant to all 
target groups as well as target group-specific ones, are determined. The measures outlined for the target group 
of women are the followings: campaigns on sharing family responsibilities; incentives and campaigns targeting 
employers for decreasing gender wage differences and improvement of women’s job promotion opportunities; 
taking into consideration women’s habits and needs when designing institutions and public spaces; ensuring 
that women are represented in accordance with their share in the population in decision-making on issues 
regarding urban planning, development and operation. Furthermore and importantly, the related document on 
the implementation of intervention action plan envisages the establishment and operation of a gender equality 
working group in the coming years. 

Regarding the elaboration and implementation of Budapest Capital’s Local Equal Opportunities Program, 
the Budapest Esély Nonprofit Ltd. – established by the Municipality of Budapest in 1996 – has special relevance. 
Their two main fields of work are developing employment and strengthening opportunities for social inclusion. 
Budapest Esély engages in setting up and running networks for social inclusion and developing employment, 
and working out related strategies and action plans. It represents the capital in different local and European 
partnerships,3 publishes equal opportunity related materials, and elaborates and organizes trainings in the 
field.4 Importantly, the company coordinates the implementation and development of Budapest Capital’s Local 
Equal Opportunities Program. For the current program they organized public consultations in two stages of 
the elaboration process in 2016. In addition to online consultation, seven consultation days were held, five of 
them for civil society organizations. Women’s rights organizations were approached to take part in the process.

civil society engagement for Gender equality – case studies
In the last decade there have been several civil society actions in Budapest addressing issues of women’s 

rights and gender equality. A related article presented and analyzed three such cases.5 A summary of them – 
adding one more recent case – as well as a conclusion stemming from the analysis is presented below.

1  The Program was adopted by the General Assembly Decision No. 1558/2010. (VIII. 26.). See the Program in Hungarian at: http://
www.pestesely.hu/doc/BELIV_strategia_es_celok_vegleges.pdf (website accessed on 11 February 2018)
2  See the Program in Hungarian at: http://www.pestesely.hu/doc/FHEP_2017_22.pdf (website accessed on 11 February 2018)
3  Previously the Budapest Social Resource Center also played an important role in issues of equal opportunities and gender equality. 
They were involved in related professional activities (consultations, policy processes), and managed and participated in different Eu-
ropean projects in several policy fields.
4  See more information at: http://www.pestesely.hu/?pageid=menueng (website accessed on 11 February 2018)
5  See: Fanni Borbíró: Civil initiatives – doubtful outcomes in urban policy making. Cases of civil engagement in gender equality policy 
making in Budapest.
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The Rudas Bath case 
 The Turkish bath in Budapest called Rudas was renovated in the beginning of the 2000-s. After its reopening 

they had men-only days from Monday to Saturday. The bath allowed women only for the mixed night bathing 
for Friday and Saturday, and on Sunday, which was a mixed day.

The regulation caused a public outrage. Citizens started an online petition against the rules, and issued a 
complaint to different bodies: the Equal Treatment Authority, the Commissioner for Fundamental Rights, the 
Budapest Bath Company and the Mayor of Budapest.  (The latter was relevant because the Budapest Bath 
Company was owned by the capital.) They argued that the regulation is discriminatory towards women, and it 
constitutes a violation of the Act on Equal Treatment. The case received high visibility with public and media 
attention. The mayor of Budapest decided to change the regulation and introduce two women-only days.

Although during the related discussions the company was assigned different tasks, e.g. conducting a poll 
on women’s bathing habits and needs, promoting the new opportunity among the target group, it has not 
performed those. At the end of the test period, the final agreement was that there will be one women-only day, 
and the whole weekend will be mixed.

Travel pass for parents with small children
The issue of discounted travel pass for parents with small children was raised by a Christian Democratic 

politician, a representative from the opposition in the General Assembly of Budapest in 2007. He approached 
for support the NGOs previously dealing with the issue of promoting mobility of parents with small children. 
He submitted relevant proposals to the Assembly of Budapest, but they failed several times. In December 
2007, a new proposal was submitted to the Committee of the Assembly responsible for equal opportunities 
issues. Related meetings were convened with the active participation of NGOs and individuals. Governing 
party representatives gave their support, but later withdrew it. This proposal was also voted down in March 
2008. After this failure, the parents started to organize a demonstration, and finally the proposal was adopted 
in a week. Later on, the circle of beneficiaries was extended and the pass was introduced in other cities as well. 
NGOs played an important role here, both by mobilization and showing public attention and interest, but also 
by renaming the pass from “Mummy pass” to “pass for parents with small children”.

Accessibility: Critical Moms; Let the Metro Be for All  
The lack of accessibility/usage of public places with prams was addressed by a demonstration called 

Babakocsisokk (Pram shock), organized in 2007. This was the start of Critical Moms movement, inspired 
by the Critical Mass, the cyclist movement organizing a big demonstration yearly. Critical Moms aimed to 
raise public awareness on the lack of accessibility of the public transport vehicles and stops, by organizing 
demonstrations twice a year, joining also the Critical Mass marches. Furthermore, they submitted a related 
petition to the decision-makers. Their actions were useful for public awareness, but unfortunately could not 
generate the desired changes in the situation.

Although there have been improvements in the last decade, the lack of accessibility of public places and 
transport system is still on the agenda, generating issue-based cooperations as well. For example, the Hungarian 
Women’s Lobby among others joined the “Let the Metro Be for All” campaign of the Budapest Association 
of Disabled Persons started in 2015, demanding full accessibility of the M3 metro line on the occasion of its 
planned reconstruction. Full accessibility still has not been provided, thus the National Federation of Disabled 
Persons’ Associations started a complaint procedure at Equal Treatment Authority in December 2017.

The above-mentioned analysis pointed out several determining factors in the success or lack thereof of 
lobbying and advocacy work of civil society actors/NGOs. Establishment of real partnerships and building 
coalitions between the civil society actors is important. When it comes to the relationship with policy-makers, 
establishment of formal rules and mechanisms for partnerships helps to guarantee a genuine role for civil society 
actors during the whole policy-making process. As for the general context, sensitizing both the stakeholders 
and the general public to gender equality issues, thus enhancing both the stakeholders’ willingness to act, and 
the societal support/pressure from the public will help the cause to move forward in the long run. 

Main recommendations:
 adopt or duly implement a national gender equality strategy and/or action plan that define concrete 

measures, responsible actors, deadlines, budget allocations, as well as contain monitoring and evaluation 
mechanisms for implementation; pay special attention to the promotion and enforcement of gender equality 
and women’s rights in the local/regional context in the national strategy/action plan;
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 adopt or duly implement gender equality strategies/action plans of a local/regional scope, which 
define specific measures, responsible actors, deadlines, budget allocations, as well as contain monitoring and 
evaluation mechanisms for implementation, that are grounded in and linked to the national policy framework, 
and at the same time respond to the local/regional situation, problems and needs; provide adequate training 
for those who are responsible or otherwise take part in the elaboration and implementation of those strategies/ 
action plans;  
 in the elaboration and implementation of policies and related measures for promotion of gender equality 

and women’s rights, apply a comprehensive approach and pay due attention to all the relevant problems, 
sectors and policy fields from elimination of gender stereotypes through equal access to services to women’s 
participation in political and public life;
 introduce incentives to adopt local/regional gender equality policies and to involve experts, e.g. mentors, 

in their elaboration and implementation; provide room for exchange and sharing experiences among those 
involved;
 when discrimination against women or equal opportunities between women and men is (planned to be) 

addressed within a wider general equal treatment/equal opportunity framework, pay due attention that women 
as a target group are not overlooked, and that gender equality principle is applied in accordance with its role 
and weight as a basic value;
 guarantee strong position and significant role for the national machinery for gender equality, as well as 

for other actors in the institutional mechanisms for gender equality; establish focal points for gender equality in 
regional and local public administration and governance, and employ adequately trained staff for this purpose;
 systematically apply gender mainstreaming strategy at national as well as regional and local levels; 

pay attention to both of its dimensions, gender responsive content and gender representation; introduce 
tools and methods of gender mainstreaming, such as gender analysis, gender budgeting and gender impact 
assessment;
 organize systematic training programs for public officials in the national, regional and local administration 

on gender equality covering all policy fields, as well as on the application of gender mainstreaming strategy;
 organize public awareness raising campaigns at the local/regional level on gender equality and women’s 

rights;
 establish and encourage mechanisms and platforms/forums for cooperation and exchange between 

different relevant stakeholders at national, regional, as well as local levels, with the participation of 
representatives of public administration, women’s rights NGOs, individual experts, etc.;
 provide a significant role and place for women’s rights NGOs as well as for academic experts at all stages 

of policy processes and during preparation, implementation, monitoring and evaluation of related measures 
and activities;
 ensure that programs or funds using resources from EU financial schemes consistently apply the gender 

equality principle and gender mainstreaming strategy; guarantee that specific funding opportunities (calls) are 
introduced for the improvement of the situation of women and promotion of women’s rights, and ensure that 
gender consideration is included in all other thematic programs as well; furthermore, and with an overall scope, 
guarantee that gender mainstreaming is consistently applied throughout the whole process of programming, 
distribution and exploitation of these financial resources.   
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Gender MainstreaMinG in local 
decision-MakinG in Poland 
One of the principles of gender equality as promoted by the EU is implementation of the horizontal policy 

in which issues related to gender equality will be taken into consideration not only in all policy fields, but 
also at all levels of governance i.e. supranational, national, regional and local. The report aims to present the 
local activities in Poland in the field of gender mainstreaming in the wider context of the existing policies 
and governmental activities. It is divided into three parts. In the first, I will present the general background 
regarding gender equality in Poland and the impact of Poland’s accession to the European Union (EU) on the 
gender equality provisions in the country. In the second part, I will present the general information on gender 
mainstreaming in Poland, its development, successes and limitations. In the final section, I will present how 
gender mainstreaming is (non)adopted at the local level, showing also actors, institutions and initiatives aiming 
at promoting this idea. I will also present the two examples of good practices. 

setting the scene – Gendering Post-1989 transformation in Poland
The fall of communism initiated all-encompassing changes in the social, political and economic dimensions 

of the Polish society. These changes had also clear gendered dimension as the exclusion of women from 
political, economic and social sphere featured in the post-socialist transformation. In the first elections to the 
Sejm in Poland, 13% of representatives were women, and in the second term (in 1991-1993) just 10%. The 
first Solidarity government had just three women, administering the Polish National Bank, the Antimonopoly 
Office and the Government Plenipotentiary for Women and Families, which was dismissed as unnecessary 
in March 1992 (Sawa-Czajka, 1996). Also, the rise in the unemployment in Poland, even if affecting both 
men and women, was more visible among the latter group. This can also be associated with the differentiated 
responses to unemployment. Whereas women were ‘more likely to be discouraged and become homemakers’, 
men, reacquiring the traditional masculine role of breadwinner, were more active and ‘tended to collect 
unemployment benefits (and probably seek jobs on the informal labour market) and/or take early retirement 
or permanent sick leave’ (Fodor, 2005, p. 21). In the process of reestablishment of the new democratic state, it 
became very clear that it “excludes or marginalises women from definitions and constructions of independence, 
liberation and liberty” (Moghadam, 1995, p. 336) and the whole transformation revealed ‘a visible measure of 
the masculinism at the heart of Western democracy’ (Watson, 1993, p. 485).

During the transformation in 1990s gender roles became defined through the two dominant models. The 
first defined gender roles in traditional ways and was linked to sentimentalisation of home and family. In 
such a picture women were assigned to the private sphere as mothers and carers, whereas men needed to 
be bread-winners. Data from the 1990 edition of the European Values Study (EVS) illustrates high public 
acceptance of such views. The majority of the population showed a strong commitment to family and 
religion and a traditional perception of gender roles and identities. In the perception of most respondents 
(75.2%), women need children in order to be fulfilled, and 88% agreed or agreed strongly with the statement 
that women want children and home. Furthermore, 63.4% agreed or strongly agreed that being a housewife 
is as fulfilling as having a job (EVS, 2011). Second model produced an alternative model of femininity and 
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masculinity. It stemmed from a broader process of transition to market economy, related to the prevailing 
value attached to individualism and the openness of the mass media.  The vision of the self-sacrificing 
mother committed to the family and the community was complemented in the 1990s with the emergence of 
a new representation – sexualised female bodies complying with the hegemonic beauty model (Bator, 1998; 
Marody and Giza-Poleszczuk, 2000).

The post-1989 transformation also initiated a dynamic development of civil society organisations, 
including various women’s organizations1. Their activities covered various types of actions. Some groups 
filled the gap left by the state in welfare and social services during the transformation processes (Sawa-
Czajka, 1996; Einhorn and Sever, 2003). Others devoted their activities to lobbying for women-friendly 
policies and enhancing descriptive and substantial representation of women in formal politics. The Pre-
Election Polish Women’s Coalition serves as a good example. Founded by various women’s organisations, 
it organised support for women candidates for parliament and local authorities. The aim was to strengthen 
representation of women at all levels. The increased number of women in the Sejm and Senate – up to 20% 
and 23% respectively in the 2001 round – is seen as a result of the Coalition’s activities (Nowosielska, 
2004). Some groups devoted their activities to struggle for reproductive rights (Nowicka, 2007). There were 
also various groups with a conservative agenda, demanding total ban on abortion or working on promotion 
of traditional values. The appearance of various formal and informal groups indicated the growing collective 
agency of women, but also expressed the redefinition of political processes in the Polish context. In other 
words, civil society channelled women’s political activism in the context of closed opportunities in the 
formal politics. Since then, feminist organisations, often in coalition with female politicians, have become 
the most persistent advocates of women rights in Poland.

Women, Men and Gender equality in Poland – recent trends 
Since the beginning of 2000s we have witnessed various positive developments regarding the social, 

political and economic position of women. The changes are noticeable at the level of social attitudes. The 
public polls indicate a positive trend in support of gender equality. Data confirms the growing support for equal 
participation of women and men in political and economic life and in the labour market (Boguszewski, 2013; 
Omyła - Rudzka, 2013) as well as for equalitarian views regarding the family and private life. However, these 
polls also reveal that support for such issues is higher among women. Since the beginning of the 2000s we can 
also see a growing presence of women in the political and economic spheres at both national and local levels. 
The positive trends in politics at least partially result from the quota system introduced in 20112. This translated 
into a visible change in the descriptive representation of women (see tables 1 and 2). From September 2014 
up to December 2017, we had two female prime-ministers (Ewa Kopacz from Civic Platform (PO) 2014-2015 
and Beata Szydło from Law and Justice (PiS) 2015-2017).

Other trends, however, balance the optimism. Much smaller progress is visible in the Senate (Upper 
Chamber), where, due to the majoritarian system of election, no quotas apply. Also, a clear disproportion in 
chairpersons leading the standing committees in the Sejm  shows the imbalance in distribution of political 
power (Druciarek et al., 2012, p. 27). The presence of women in executive power also remains at a low level, 
approx. 20% (the government of 2011 had 5 women out of 20 members, in 2014; 5 out of 19, plus a female 
prime minister; in the government from 2015-2017 6 women out of 27, plus a female prime minister; in the 
current government we have 6 women out of 22). In the civil service the top political positions are dominated 
by men, but on the administrative level women dominate, including the highest positions (Klejdysz, 2013). 
Women are also underrepresented on the boards of the main parties (below 20%) (Druciarek et al., 2012, p. 5). 
Furthermore, the descriptive representation does not translate to substantive representation i.e. representation 
of women’s interest. The case of the current parliamentary term proves the case. Despite the highest percentage 

1  Commentators point to the abortion debate and (successful) attempts to impose a restrictive anti-abortion law at the beginning of 
the 1990s as the moment of the birth of the Polish women’s movement, see: (Anderson, 2006, p. 113; Fuszara, 2006, p. 220)first, why 
there was a uniform emergence of equal opportunities legislation across East Central European states in the late 1990s and early 2000s 
and, second, why the speed of adoption varied across countries. The author deviates from a traditional comparative focus on domestic 
factors and instead treats her two case studies—Poland and the Czech Republic—as part of an international system in which external 
actors can exert a simultaneous but differential effect on domestic policies. The author argues that the European Union (EU.
2  It poses a requirement of at least 35% of female and male candidates in all electoral lists
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of women in Sejm since 1989 (27% of women), their political orientation (i.e. social conservatism) translates 
into the lack of support for gender equality initiatives and policies.1 

table 1. Percentage of female MPs in the lower Chamber of Parliament

 Parliamentary
term

of women %

1991-1993 10
1993-1997 13
1997-2001 13
2001-2005 20
2005-2007 20
2007-2011 20
2011-2015 23
2015-2019 27

Calculations based on (Druciarek et al., 2012).

table 2. Female deputies in local governments

1998

14%

11%

18%

23%25%

20%

15%

10%

2002 2006 2010

Adopted from (Druciarek et al., 2012)
Similarly, in the economic sphere we can see ambiguous trends. On the one hand, Poland has a high 

number of women (women make up 34% of all entrepreneurs and around 30% of all employers) (Polska 
Konfederacja Pracodawców Prywatnych, 2012, p. 19). They are also well presented at low and middle levels 
of management (Lisowska and Sawicka, 2009, p. 19; Adamska, 2014). However, on the other hand, they are 
underrepresented in companies’ top positions (i.e. chairs of executive boards and members of executive or 
supervising boards) of the flagship companies operating in Poland. Therefore, the trends suggest the existence 
of ‘glass ceiling’ mechanisms. 

Ambiguous trends regarding the presence and position of women and men are also visible in education and 
research institutions. The data confirms a relatively high number of women in academia – 43% among full-
time academic teachers in 2012 (Central Statistical Office, 2013, p. 62). However, a closer look reveals that the 
higher in the academic structure, the lower the number of women (e.g. 43% of women among fully employed 
PhDs, but only 21% among professors) (Młodożeniec and Knapińska, 2013, p. 48). Also 52% of recipients 

1  This is part of broader Law and Justice’s agenda. The government as well as parliamentarians on many occasions proved their reluc-
tant attitude towards gender equality issues and women’s rights issues. Criticism of Convention on Preventing and Combating Violence 
against Women and Domestic Violence, reintroduction of prescription for day after pill as well as attempt to introduce the (even) stricter 
access to abortion illustrate these negative attitudes.
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of PhDs in 2012 were female, but at the next level, that of so-called habilitation, the proportion changes – 
there are only 38% of women (Central Statistical Office, 2013, p. 159). The disproportion is more visible in 
disciplines like science or engineering (ibid. 49). These trends clearly confirm the ‘leaking pipe’ mechanism in 
operation. Furthermore, women are underrepresented among leaders of research projects (ibid. 50). 

Gender Mainstreaming in Poland 
Gender mainstreaming is seen as the main EU strategy to implement gender equality in the EU countries 

and it 
involves the integration of a gender perspective into the preparation, design, implementation, monitoring 

and evaluation of policies, regulatory measures and spending programmes, with a view to promoting equality 
between women and men, and combating discrimination.1

The introduction of gender equality policies in Poland was in fact a result of the Poland’s accession to 
the EU2. This influence was already visible in the mid-1990s when the mechanisms of the EU conditionality 
started to shape the legal and institutional provisions for gender equality in the candidate countries. In addition 
to conditionality mechanism, the activities of women’s rights activists had impact on the development and 
advancement of gender equality (Matynia, 2003, p. 503). The implementation of gender equality provisions 
was also a subject of contestation resulting from the transitional backlash. In consequence, the whole process 
of transposing EU gender provisions took relatively long time (Anderson, 2006). Nonetheless, it resulted in 
implementing new or adjusting old policies as well as establishing institutions responsible for monitoring 
and developing gender equality. The office of Government Plenipotentiary for Equal Status of Women and 
Men was established in 2001 in response to the accession requirements. The aim of the office, as described 
in the founding documents, was to monitor and shape the Polish government’s policies on equal status of 
women and men as well as monitor and promote gender equality in wider society. The office’s affiliation was 
with the Prime Minister’s Office (‘Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn’, 2002). However, the office is located in 
the governmental structure. This makes it vulnerable to ideological orientation of a government in power. With 
the government unwilling to pursue the gender equality issues the Plenipotentiary office may cease to function 
or its activities may have only “ornamental” character. The former happened under the Law and Justice in 
2005. The latter was the case when Elżbieta Radziszewska served as Plenipotentiary from right-central, but 
at the time socially-conservative Civic Platform (2007-2011). Also, the activities of Adam Lipiński, current 
Plenipotentiary nominated by conservative right-wing Law and Justice government (since 2015) has the similar 
character. Changing the office name to Plenipotentiary for Development of Civil Society and Equal Treatment 
can serve as an illustration of this change of orientation.  

The position and competences of the Plenipotentiary were reshaped with passing a new law Act on the 
Implementation of Certain Provisions of the European Union on Equal Treatment (2010) which provided 
regulations regarding equal treatment on grounds of sex, race, ethnicity, nationality, religion, beliefs, political 
views, disability, age and sexual orientation (Warat 2014, 10).  Its tasks are related to implementation of 
governmental policy on equal treatment and create the National Action Plan for Equal Treatment, “a document 
specifying the objectives and priorities of equal treatment activities” (Grabowska, 2014, p. 7). However, the 
Act gave some of the “executive” and controlling powers in the area of equality to Ombudsman who is now 
responsible for representing victims, monitoring policies, providing independent policy analysis and evaluating 
government’s progress in the area of equal rights (ibid.). Critics point to some of the problems related to 
division of responsibilities for equal policies between two independent bodies.  Firstly, the Ombudsman’s role, 
as defined in the Constitution is to respond to public authorities’ violations, whereas majority of discrimination 
cases relate to private parties (Grabowska, 2014, p. 7). Secondly, the additional duties assigned to this body were 

1  See: http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming 
2  Various scholars are critical about the impact the EU had on candidate countries in the field of gender equality. It did change the exist-
ing policies and institutional make-up, however, it did not translate to the change of social attitudes and practices. The commentators 
blame both the EU treating gender equality as a low-key policy, but also aspiring counties, because national regimes and institutions 
impacted the transposition of norms and policies to national contexts (Liebert, 2003; Guiraudon, 2008; Chiva, 2009, p. 108). 
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not complemented with additional budget.  Therefore, it seriously constrains the activities of the Ombudsman 
in this field (ibid.). 

In the field of policy making, the EU accession resulted in the harmonisation of the domestic law with 
the European gender equality law provisions (equality directives) which resulted in various amendments 
of Labour Law and change to social security system (Zielińska, 2005, pp. 7–8). Similarly, the Act on the 
Implementation of Certain Provisions of the European Union on Equal Treatment (2010) aimed to transpose 
some of the EU directives.1 However, its final draft has been heavily criticized. Firstly, critics stress that the 
new law provides protection based on a limited catalogue of discrimination (e.g. disability and sexuality 
were not included). Secondly, they point out that the new law has a limited applicability as it applies 
only to the sphere of economy and labour market, but excludes social services and healthcare as well as 
education. Thirdly, the scholars criticize the lack of clear division of duties between two bodies responsible 
for equality provisions (Grabowska, 2014, p.6-7). Finally, representatives of women’s NGOs also fear that 
such horizontal equality Act combining gender equality issues with other discrimination and minority issues 
will result in marginalization of the former (Zielińska, 2015, p. 126). 

At the implementation level, Magdalena Grabowska shows that due to the lack of a separate budget, most 
of the governmental activities for equality between men and women were funded from the EU structural funds 
and addressed mainly gender equality issues in public or economic spheres, focusing almost exclusively 
on the situation of women in the labour market. Between 2002 and 2010 it focused on macroeconomic 
issues, balancing professional and family life through flexible employment and self-employment. There 
was a slight shift in orientation of the project in 2007-2013. Financed as part of the Operational Programme 
Human Capital, these projects were based on the understanding of gender as a horizontal measure within 
governmental activities and the activities aimed at implementing gender mainstreaming. One of the 
governmental projects “Gender mainstreaming as an instrument of change” (2008-2009) aimed at raising 
the awareness among the public administration employees and implementing the perspective of gender 
equality in the area of the social, political and economic activity of the state (Grabowska, 2014, p. 8). 
Similarly, “Equal Treatment as a Standard for Good Governance” (2010) aimed at implementing gender 
mainstreaming within public governance (Grabowska, 2014, p. 8). It established a national network of 51 
Coordinators for Equal Treatment in public administration offices as well as Voivode’s Plenipotentiaries 
for Equal Treatment. The responsibility of the latter was to implement and monitor the principle of gender 
equality as well as cooperate with the Plenipotentiary for implementation of governmental equal treatment 
policies as designed in the National Action Plan for Equal Treatment (Pełnomocnik Rządu do spraw 
równego traktowania, 2013, p. 41).2 The bottom up activities of various non-governmental organizations 
complemented or even carried out the government’s activities aiming to implement gender mainstreaming 
in Poland. The areas and policies which the government (Plenipotentiary Office and Ministry of Labour and 
Social Policy) or/and women’s rights organisations addressed include3:

1. Combating gender-based violence
Introduction of the Act on Counteracting Family Violence (Sejm RP, 2005) and establishment of the 

National Action Plan on Counteracting Domestic Violence (Rada Ministrów, 2014); 
Ratification of the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic 

Violence.

2. Changes in the field of reconciliation of family and work 
Extension of paid leave for parents – introduction of parental leave of 26 weeks on top of the basic maternity 

leave of 26 weeks, plus introduction of paternity leave – up to two weeks;
Introduction of programmes aiming to develop pre-school and nursery centres (e.g. the ‘Maluch’ programme 

subsidising new initiatives for children under the age of three4 , implementation of the programme guaranteeing 
all children aged 3-6 places in public pre-schools by 2017 (Ministerstwo Edukacji Narodwej, 2013, p. 13)

1  The bill, passed in December 2010, implemented the following directives: 86/613/ EEC, 2000/43/EC, 
2000/78/EC, 2004/113/EC, 2006/54/EC.
2  See https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/rowne-traktowanie-standardem-dobrego-rzadzenia
3  Adopted from (Zielińska, 2016)
4  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Żłobki, accessed 10 April 2016, http://www.zlobki.mpips.gov.pl/.
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3. Fighting gender stereotypes 
Various social campaigns aiming to raise awareness regarding social problems (e.g. violence against 

women, domestic violence) as well as to challenge the existing stereotypes regarding the role of women in 
the public sphere (e.g. promoting equality at work, fighting discrimination of women on the labour market) 
(Kicińska, 2012).

4. Policies aiming at strengthening political and public participation of women
Introduction of a quota system to the electoral lists in local and national (to Sejm, Lower Chamber) elections 

initiated by Congress of Women (Sejm RP, 2011); 
Initiatives to strengthen the presence of women in top positions of companies (Dobre praktyki w zakresie 

doboru kandydatów na członków organów spółek o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa - Aktualności - 
Ministerstwo Skarbu Państwa, no date; Ministerstwo Skarbu Państwa, 2013)

5. Introduction of gender mainstreaming
Preparing various reports mapping the situation of women and men in different areas of public life, studying 

good practices, training for managers and preparation of recommendations for changes (Departament Analiz 
Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, no date; Pełnomocnik Rządu do spraw 
równego traktowania, no date).

The current government of Law and Justice (in power since 2015) due to its ideological resistance towards 
the issue of gender equality has so far slowed down the process of implementation of activities and policies 
related not only to gender equality, but more broadly, to equality. As I mentioned, the change of the name of 
the Plenipotentiary office reflects this reorientation.  

Gender Mainstreaming at the local level 
The EU recognizes the significance of gender mainstreaming at the local level. The support from European 

Commission for an initiative of the Council of European Municipalities and Regions (CEMR) to launch the 
European Charter for Equality of Women and Men in Local Life (2006) serves as a proof of this commitment. 
The Charter established the main principles, steps and areas for promoting and implementing the gender equality 
at the local level. By signing the Charter, the local and regional actors make a commitment to “the principle 
of equality and are encouraged to implement policies and concrete actions in cooperation with institutions and 
organizations in their territories”.1 

The importance of implementation of gender equality at the local level is also recognized in the Polish context 
as stated in the National Action Plan for Equal Treatment (2013-2016). The office of previous Plenipotentiary 
carried out a project aiming at promoting the idea of equal treatment among local and regional authorities (i.e. 
series of trainings, seminars as well as information materials). The project ended with producing a handbook 
for “Equal Treatment in Public Administration. Regional and Local Dimension” (2014) (Brzezińska, Jonczy-
Adamska and Pawlęga, 2014). The establishment of the network of Voivode’s Plenipotentiaries for Equal 
Treatment is also part of this promotion of gender equality at the local and regional level. However, in practice 
the level of promotion and implementation of gender equality by the administration at the local level remains 
rather low. Between 2010 and 2013 the Feminioteka Foundation led the project “Equality as a Standard of 
Good Local Government”. It aimed to monitor the activities of local government directed at equality policies 
(including gender equality) and showed that this is treated as a low-key policy issue. In 2010 only 12 local 
governments out of 88 had any activities directed at promoting equality policies. Only in one of three, there 
was an official/dedicated person responsible for shaping and implementing such policies. In only about 22% 
of local governments there was a training on equality issues. However, in 58% cases there was cooperation 
between a local government and organisations working and representing the disadvantaged groups (Rawłuszko, 
2014, p. 196). The research identified three main obstacles for realisation of (gender) equality at local level. 
Firstly, the research points at lack of knowledge and awareness among officials. Secondly, it identifies lack 
of sufficient funds for preparing and implementing such policies. Thirdly, there is lack of organisational 
and structural resources as well as time allocated for dealing with equality issues. Also, the attitude of the 
management matters. Finally, there is a differentiation in treatment of different groups – the discrimination 

1  See: http://www.charter-equality.eu/the-charter/lobservatoire-europeen-en.html
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and problems of some are recognised and there are some activities aiming at dealing with the problems (e.g. 
mothers with children), other groups (e.g. LGBT, religious minorities) stay invisible. The personal attitudes 
and knowledge of local officials influence this differentiation (ibid. 203). The low involvement of local and 
regional governments in the activities aiming at promotion of gender equality may be also reflected by the fact 
that only two rather small cities signed the European Charter for Equality of Women and Men in Local Life – 
Nysa in 2008 and Alaksandrow Kujawski in 2012.  

As in the case of gender equality generally, the crucial actors pushing for more (gender) equality at the 
local level are NGOs. I would like to briefly present two cases/good practices from their initiatives. 

“equality as a standard of Good local Government”
Feminioteka Foundation, based on the outcomes of their research, prepared a handbook for local government 

officials sharing good practices and also helping the local government officials to plan, develop and implement 
equality policies at the local level. It consists of three elements – Equality Standard, Equality Index and related 
programme of trainings/seminars. The Equality Standard is a description of an ideal model for fulfilling the 
gender equality policies at the local level. It consists of 10 rules (Czerwinska et al., 2013, p. 48):

1. Equality policy – equality perceptive needs to be included in all activities of the local government.
2. Knowledge and competences - authorities know and recognise the importance of equality policies and 

prevention of discrimination.
3. Institutional arrangements – the local government sets the team or people who are responsible for 

equality policies.
4. Planning – the local government monitors the situation of people prone to discrimination, identify the 

barriers and its own abilities to work in these areas. 
5. Tools – the local government prepares and implements a periodical action plan for equality which sets 

out authorities’ aims in this area. 
6. Consultation and participation – local government consults the residents on its activities, in particular 

the representatives of potentially excluded groups as well as the groups and organizations acting on behalf of 
such people.

7. Education and information – local government educates and informs local residents to prevent 
discrimination

8. Budget – the local government designates the financial means for implementation of equality policies. 
9. Monitoring – the local government monitors the implementation of the accepted action plan for equality 

policies.
10. Evaluation – the local government evaluates the effects and implementation of equality policies. 
Handbook also presents Equality Index – a tool (also in on-line version) for the local government’s self-

evaluation against the Equality Standard. It enables to identify if and in which areas the governments is doing 
well and where it needs to further develop its equality activities and policies. The handbook offers also a 
programme of equality and antidiscrimination trainings compatible with the Equality Standard and Equality 
Index as well as a set of expert opinions and analysis (Czerwinska et al., 2013, p. 49).  

krakow’s antidiscrimination network
Another example of good practice is the project coordinated in Krakow by Autonomia Foundation, an 

NGO devoted to equality issues. In 20111-2014 they established Krakow’s Antidiscrimination Network 
(Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna)1. The aim of the Network was to monitor activities of Krakow’s 
local government in the field of planning of social policy and city’s budget from the perspective of equality. 
They reviewed the city’s development and strategic documents to see if these documents take into account 
equality principles. The Network also reviewed the consultation strategies of the city to see if the authorities 
coordinate the policies related to equality issues with the groups that are benefiting or are affected by such 

1  The following organizations also took part of the Network: Fundacja Autonomia, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Towarzystwo Inter-
wencji Kryzysowej, Instytut Socjologii UJ, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ, 
Federacja Anarchistyczna and Fundacja Równość.org.pl.
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policies. They also analysed if NGOs cooperating with the city take into account equality issues. A part 
of the evaluation process was to see how the city’s budget is prepared and if it takes equality issues into 
account. The project was carried out in 2012 and in 2014. The monitoring serves as a basis for preparing 
recommendations for Krakow’s authorities. 
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Peter Guráň
Expert, Slovakia

Gender MainstreaMinG and PuBlic ParticiPation 
in local decision-MakinG  - slovakia

Preface, short historical Background of the role of civil society 
in Gender equality and euro integration in slovakia

1. HistOriCal and sOCiO-POlitiCal BaCkgrOund 
OF gEndEr Equality issuE sinCE 1989
lWe can identify 3 main barriers and obstacles to the implementation of gender equality in Slovak society 

after velvet revolution in 1989:
1. Delay in reflection of the new trends
2. Misunderstanding of the role of gender equality among new democratic mainstream
3. Strong opposition from conservative - Christian part of the society

dElay  - “COnsEquEnCEs OF tHE irOn Curtain “
lThe distinction between sex and gender became an important part of the reflection in science, education, 

politics and general practice in Western societies since 1980’s. In the Central Europe, including Slovakia, 
this process was delayed and could fully evolve only after the fall of communism. Most women and men in 
Slovakia in the 90s (according to various empirical data) perceived their gender as a biological attribute rather 
than a socially constructed one. Bipolar “pink”, “blue” world perception.

MisundErstanding
lGender equality was perceived by pro- democratic part of society as an already resolved issue, due to 

the emphasis on equality not only between classes but also genders during Communist era. This topic was 
presented as mainstream policy in the process of democracy building.

Five years after Velvet Revolution J. Juráňová, a Slovak writer, ironically noted that there are “too many 
other problems to be able to deal with something like feminism.”

OPPOsitiOn
lStrong opposition from the leaders and organizations of the conservative-Christian part of the society 

who had high credibility as a part of anti-communist movements. The idea of the importance of traditional, 
cultural and national roots for creation of new independent country was strongly supported. Gender equality 
was (it is) interpreted as a “western” policy and tradition.

FOur PHasEs OF gEndEr Equality POliCy in slOvakia
lPost-revolution period (1989-95) – this period was characterized by establishing the first NGOs working 

in the field of gender equality, but they received only little official interest and support. After the split of 
Czechoslovakia priority was given to building new political structures;
l Authoritarian regime of V. Mečiar (1995-99), characterized by strong populistic atmosphere. Many 

activities of democratic movement including gender equality were interpreted as a kind of “luxury” in this time;
lThe period of accession to the EU (1999 – 2004), characterized by strong support and input from the side of 

Brussels, pressure for establishing relevant gender equality structures, foreign support of NGO-s working in this field;
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lEU membership is characterized by establishing of very active network of NGO-s working especially 
in the area of training, education, advocacy and violence prevention. There are problems with sustainability 
of these programs and projects, because of the lack of official financial support and interest due to the tension 
between formal gender equality structures and civil society organizations. Role of Gender Equality Committee 
of the Government Council for Human Rights, National Minorities and Gender Equality (since 2011), is very 
important in supporting many activities in this field, preparing new strategies and laws.

Main actors of civil society in the field of Gender equality
lASPEKT – educational feminist organization, since 1993 publishing a regular Journal, since 1996 also 

publishing books (110 titles to date), can be found in libraries or online
lODZ – (Citizen, democracy, responsibility), 20 years’ experience in the field of education in active 

citizenship, human rights and equal opportunities, advocacy in the antidiscrimination issues
lEsFem – building broad public awareness in the field of gender equality and elimination of gender 

stereotypes... (CoE recommends EsFem as a case of good practice)
lMožnosťvoľby (Possibility of Choice) – advocacy, hotline, coordinating education on alternative report 

of SR to CEDAW, organizing “CEDAW School”, campaigns for Istanbul protocol ratification.
lFenestra – advocacy, counseling , especially in the cases of violence, providing shelters

interviews With experts Working in the field of Gender equality
During August – September 2017 I undertook structured interviews with five experts working in various 

areas of our society, always dealing with the issues related to gender equality. The sample was composed of 
experts from governmental as well as nongovernmental sectors, from research institutions, and from the praxis 
(as trainers, teachers, hotline consultants). The answers of all five respondents reflected not only their personal 
experience and opinions, but also experiences and opinions of their colleagues who worked together with them 
on projects, research, etc. These colleagues of experts were personally there during the interview. From this 
point of view, we received opinions and experiences from 15 experts. 

Five experts interviewed directly:
 — Sylvia Porubänová - Director, Research Institute for Work and Family, member of the Slovak Committee 

for Gender Equality
— Dagmar Horná - Human rights activist, Teacher at Comenius University
— Jarmila Filadelfiová - Researcher, Author and co-author of many empirical studies and research in the 

field of gender equality
— Jana Divincová - Director of the Secretariat of Human Rights Committee, Ministry of Labor, Social 

Affairs and Family
— Adriana Mesochoritisová - Leader of NGO “Freedom of Choice”, organization dealing with issues of 

gender-based violence

interview conclusions
We can summarize the results of the interviews with our experts into two main areas related to the 

application of the principles of gender equality at the local level:
1. General trends in the implementation of gender equality at the local level – findings include attitudes of 

the general public, current situation and expected trends.
2. “Case studies” - examples of good practice, individual experience and project sustainability

i. General trends
All experts are unequivocally in agreement that the situation in gender equality at the local level is a 

reflection of the situation on a nation-wide level.
Gender equality on a nationwide level still has these main characteristics:
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lMisunderstanding of the principles of gender equality;
lPoor support by the state and lack of education and general awareness in this area; 
lUnsystematic implementation of standards from commitments towards the EU and other international 

organizations in particular the Council of Europe, UN;
lAddressing gender issues in a non-effective formal way.
This general socio-cultural climate naturally affects the situation at the local level. This is followed by 

other factors that slow down or hinder the implementation of gender equality at the local level. Common 
examples of these other factors are:
lPoor awareness of the principles and philosophy of gender equality;
lStrong cultural and societal prejudices on this topic in its human-law dimension (eg. traditional thinking 

vs. gender equality);
lCommon perception of “women’s inequality issues” as already resolved during socialist era and hence, 

lack of need for further discussion;
lCoverage of topics related to gender equality is often overshadowed by economic problems such as 

unemployment, housing, etc.
lStrong pressure of the Church, especially the Catholic Church, against the introduction of the principles 

of gender equality and the fundamental disapproval of CEDAW and other gender equality documents. The 
main argument of the Catholic Church against gender equality is that it endangers our culture, traditions and 
the stability of the family.

All these factors result in the overall low level of implementation of gender equality principles at the local level, 
but at the same time they cause relatively significant differences between individual municipalities, cities or regions. 

Often it is possible for just one person or a small educational project to change the situation. For instance, 
there was a change in coverage of the topic in cities where women became mayors. Other factors that can vastly 
affect the level of implementation of gender equality in regions are also the willingness to organize educational 
programs by local citizens and the availability of these programs for general public in a specific region. On this 
basis, we can talk about dramatic differences in the application of gender equality in Slovakia. Assessing just one 
indicator, e.g. whether the Mayor is female or male, is not enough to talk about changing the overall atmosphere 
and attitudes of the general public to gender equality. For instance, it has happened that a female Mayor took 
the function only as the “last option” when no one else wanted this position. It is not, therefore, the citizens’ 
awareness of gender equality that contributes to the result of the election, but the lack of choice in applicants. On 
the other hand, in many cases, these mayors, even though elected only because of lack of applicants are gradually 
changing the views and attitudes of citizens towards the principles of gender equality. By their exceptional work 
they prove the gender equality principles in practice and help to raise awareness about this issue. These positive 
examples need to be publicized more widely and should be discussed more regularly with general public.

The increase in the proportion of women in municipal elections is a positive trend proved by the growth of 
the number of female mayors, but for the most part these are mayors of small and under-developed towns. Much 
fewer women are elected to the post of mayors of cities. At the regional level, usually only men have been elected 
as the chairmen of the eight self-governing regions in Slovakia. This situation was changed for the first time in the 
last elections in November 2017, when Erika Jurinova was elected as the chairman of the Zilina self-governing 
region. These elections were exceptional also when it comes to the number of women in the candidate lists. The 
number of female candidates was significantly increased compared to any previous election.

“case studies”
Examples of good practice of applying gender equality at a local level can be found in three key areas:
lthe political and social life of the municipality
lmeasures at the level of enterprises that conduct their activities in individual municipalities
leducation, training, awareness-raising campaigns

Good Practice at the Political level
One of the indicators of socio-political awareness of the application of gender equality is the results of 

the election in self-governing regions in Slovakia. According to their results, we can see the attitudes of the 
people towards women, the confidence of general public in the ability of women to work as well as men. 
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Consequently, actual practice of being a female mayor allows the public to see the results of work of the elected 
woman and these are the direct evidence of their skills and capabilities. This indicator mainly concerns the 
evaluation of the work of women in the position of a mayor or a deputy in the municipal council.

 As it was already mentioned, women in these positions are still not common in Slovakia – only around 
20% (see the table.) In most cases they take leading positions in the small and medium-sized municipalities, 
from 500 to 5000 inhabitants. The experience of recent years and recent elections to general municipal offices 
clearly shows the success of women in pursuing these positions. As evidence we can quote the large percentage 
of female mayors that have been re-elected for the second or third term. Local level experience also shows 
change of climate in these communities including trends such as greater respect for women, less gender-based 
prejudice, and so on. At the same time, examples of successful female mayors serve as a model or pattern for 
other communities nearby. In the course of a decade, we can identify certain regions in Slovakia where on the 
basis of the success of two or three female mayors, the number of female applicants for municipal elections 
and consequently, the number of female leaders have gradually increased in the next elections. An example of 
this can be found in the Zilina municipal region in northern Slovakia, where in one particular area within the 
region named Turiec more than one third of mayors are female despite the fact that there are very few in the 
surrounding areas like Liptov or Orava.

In the area of Turiec the number of young female mayors is also increasing. One of them is the former 
model – 30- year-old Erika Cintulová who is the Mayor of the village Kláštor pod Znievom. She returned to 
her native village from the capital, Bratislava and wanted to revive the place. When she saw that there were no 
candidates for the position, she decided to try it. “It seemed to us that the pride, the shine, the charm and the 
order that I remembered from my childhood had vanished from the village. We tried to persuade our friends 
to run for the mayor, but nobody wanted it, so it was left to me,” says the ambitious mayor. Fortunately, there 
are many female mayors in the region, and mayors tend to advise and help each other, therefore she can be led 
by their example. This practice of sharing advice among female mayors can also be seen in other regions of 
Slovakia.

Good Practice at the Business level

The second important level of support for gender equality is on the level of business in the society. The best 
example is the development of programs and policies promoting gender equality initiated by enterprises and 
organizations in specific municipalities or regions. 

The level of corporate family policy has faded from our factories, enterprises and organizations after the 
1989 revolution and following development of market economy. As a reaction to the fading interest in family 
policies for private businesses the Ministry of Labour, Social Affairs and Family started strategically developing 
a new type of family policy linked to the principles of gender equality. During this process the Ministry of 
Labour, Social Affairs and Family created a project of the ‘Family Friendly Enterprise’, which is a competition 
for private enterprises to gain the prize and public approval for creating wider social programs and various 
types of support measures for families of their employees. One of assessment criteria for winning the prize 
was also the application of the principles of gender equality in practice, in particular what measures companies 
apply for their employees in order to work on reconciliation of work and family. This includes factors like 
company’s support for the introduction of flexible working hours for mothers and fathers, establishment of 
nurseries and kindergartens for children of employees, etc.

The competition was extremely successful and has grown in the number of applicants and also in terms of 
the press coverage. Awards have been given to not only large, rich companies, but also small ones that have 
introduced an interesting measure or activity in the field of work and family reconciliation. The results of this 
competition are announced by the Minister of Labour, Social Affairs and Family and receive vast publicity 
and positive public response. At the local level, the enterprises that were awarded play an important role in 
changing the atmosphere and setting an example for other enterprises in the field of practicing the principles 
of gender equality in everyday life. The impact on the region is really significant, especially if they employ a 
large part of the population in the region.
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selected answers of our experts to the following questions:
1. Please try to evaluate the application of the principles of gender equality in your country at local level 

and in different forms of municipal policy.
2. Do you know any examples of good practice? If so, briefly describe them?
Sylvia Porubänová says:
In the recent years there have been obvious efforts at regional and municipal levels in this field. Preparation 

and application of documents, various activities, institutions dealing with gender equality are frequent 
examples. This is especially true for that part of this agenda, which is also considered relevant for the region, 
city or municipality in terms of urgency and consequences.

These are, for instance, different types of memorandums, cooperation agreements, targeted networking 
of local representatives (deputies, members of local authorities, representatives of local companies, schools, 
institutions). The fields that are addressed are reconciliation of work and family life, balanced representation of 
both sexes in political and economic life, violence against women and domestic violence, effective corporate 
social responsibility with the emphasis on strengthening parenthood. In the last mentioned area, different types 
of training and educational activities are often used at the local level, which often share experience or introduce 
“best practice” in this field from foreign countries like Germany, Austria or Sweden.

Specific initiatives in local organisations mostly focus on the following: organizing work that takes into 
account family and personal needs and the individual differences of female and male workers, supporting 
the development of services for reconciling work and family, supporting programs to help men and women 
return to the labour market (retraining, specialized employment courses, mentoring and tutoring, continuing 
education during the non- working stage, etc.).

In local organizations there is currently a lot of discussion and exchange of experiences and ideas in the 
following specific areas or “themes”.

— Preparation for parenthood
— Parenthood as a new situation in life 
— Care and education of children
— Pre-school facilities
— Return to work after parental leave
— Mother Support Programs
— Paternity in companies
— Supporting shared care for family members 

divincová says:
It is hard to evaluate, but in my opinion, I think it mainly depends on the level of education and awareness of 

gender equality issues in the companies and within the employees in the regions; hence, it can vary a lot. In my 
opinion, urban communities would have more positive results than small municipalities, where I would expect a 
lesser awareness of this topic, and more dwelling on traditional attitudes. Nevertheless, in my view, the situation 
is improving as the institutional base is strengthened and a number of educational projects are being implemented 
in which regional government is cooperating with the Ministry of Labour, Social Affairs and Family. It might be 
interesting to look at the number of female candidates in regional and municipal elections.

Horná says:
The application of the principles of gender equality at the local, municipal level in Slovakia has several 

dimensions. In principle, the dominance of men is evident in decision-making / influential positions (all 
levels of political representation and in the business area, including the academical sphere). The factors of 
this dominance as well as the statistics are well reflected in the Annual Syndicated Status Reports in Slovakia 
as well as in the alternative reports to the CEDAW and in the responses of NGO experts to the CEDAW 
Recommendations.

There is a certain shift in the growing interest of women in running for positions at regional or municipal levels - 
mayors of municipalities, deputies of local, municipal county councils. One example from my own experience: The 
position of representatives of flat owners in residential houses and chairs of self-governing regions are usually held 
by women (I do not have available statistics or a deeper survey, although that would be beneficial).
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ii. Good Practice
slovakia domestic violence competence development 2008
in brief
A monitoring exercise carried out in Košice in 2008 showed that public agency personnel working with 

women surviving domestic violence had no access to training. A course was therefore devised by the local 
women’s NGO Fenestra with ministry support.

The course was delivered in four districts of the city. Thirty-six professionals – police officers, social 
workers, health professionals, psychologists and lawyers working in these institutions attended specialized 
training workshops, which sensitized them to the subject of partner violence. The main topics covered were 
common myths related to intimate partner violence, its real causes and nature, the risk factors, the safety 
of women, the question of who is responsible for violence against woman, and the health impact of partner 
violence on women and their children.

A manual was created describing in detail the competences and procedures of each support agency in case 
of partner violence, and the course has inspired a similar project in another region of Slovakia, Prešov.

a holistic approach requires coordination
In Slovakia, the national political agenda on domestic violence and violence against women (VAW) is 

closely associated with gender equality policies. Equality between men and women was put on this agenda 
in the second half of the 1990s, mainly as the result of international commitments made as part of the EU 
accession process. Until 2004, VAW was included in the national plans for women (1997) and was framed 
within the context of equal opportunities for women and men (2001). The approval of a strategy addressing 
VAW went together with numerous struggles, discussions, staff changes and pressure from NGOs. The main 
conflict was related to the recognition of the concept of gender-based violence and the choice of targeting 
exclusively women. [1] It was decided to follow a holistic approach embracing criminal law, delivery of 
assistance, prevention and research. Close coordination among all stakeholders was deemed to be essential. 
[2] This was especially true as the cross-cutting nature of the issue means that the actors in VAW policy 
represent a wide range of areas: security and protection, criminal law, social and health services, civil society 
and research. The ministries most closely involved have been those for Labour, Social Affairs and Family, 
Interior, Justice and Health. In accordance with the decentralization and democratization process, more and 
more responsibilities have been delegated to the regional authorities. At the same time, NGOs play a significant 
and indisputable role, even taking over the state’s responsibility for tackling domestic violence.

a need for training
In 2008, the situation of support and protection of women surviving domestic violence in the town of 

Košice was monitored. This monitoring revealed strengths, weaknesses, and opportunities for development. 
One of the weaknesses revealed was the lack of training and education of public agency personnel working 
with women surviving domestic violence.

A training course was therefore developed, targeted at police officers, social workers, health professionals, 
psychologists and lawyers. The training aimed to improve the effectiveness of the work of professionals 
belonging to the Working Group for Prevention and Elimination of Violence against Women in Košice (which 
was set up in 2008), to encourage cooperation among them and to create a learning platform for meetings and 
the exchange of knowledge among the institutions involved.

Developing the course was an initiative of Fenestra, a women’s NGO in Košice, and was funded by the 
Committee for Crime Prevention under the auspices of the Ministry of the Interior. Four districts of Košice 
were chosen for delivery: Sever, Západ, Dargovskýchhrdinov and Nadjazerom.

The main institutions responsible for domestic violence service delivery in each district were chosen. The 
first criterion was the potential of the institution to be the place of first contact for women surviving partner 
violence and searching for support. These were police stations, social and family service offices, hospitals, 
field social workers, centres of psychological consulting and prevention and prosecutors’ departments.

Professionals working in these institutions attended specialised training workshops, which sensitised them 
to the subject of partner violence. The main topics covered were common myths related to intimate partner 
violence, its real causes and nature, the risk factors, the safety of women, the question of who is responsible for 
violence against woman, and the health impact of partner violence on women and their children.
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A manual was created describing in detail the competences and procedures of each support agency in case of 
partner violence. The chapters on specific areas of intervention were written by the representatives of the agencies 
– members of the Working Group for Prevention and Elimination of Violence against Women in Košice.

Thirty-six people were trained. They rated highly the information delivered during the training and the 
opportunity to exchange their experiences with people from other professions. This has opened up useful 
informal channels of cooperation among professionals.

exchange between professions
The training was useful in bringing together professionals with different backgrounds and roles in dealing 

with domestic violence, and was embedded in a broader project fostering a multiagency approach among 
the members of the Working Group for the Prevention and Elimination of VAW in Košice. It proved to be an 
effective way of disseminating standardised procedures to support women survivors of domestic violence, and 
it enabled agencies to exchange information and knowledge.

It is based on a victim-centred and multiagency approach that brought together several different organisations 
involved in domestic violence, who signed formal protocols. During its implementation, it involved experts 
directly working with victims.

It was built on a definition of domestic violence based on international documents and agreements that 
define violence against women as gender-based violence, and as the cause and consequence of a historically 
and socially constructed imbalance of power between men and women. These assumptions provide a good 
foundation for impacting on the wider environment because they highlight gender inequalities in areas such 
as the risk of poverty for women experiencing violence, and the threat to women’s bodies as a consequence of 
inappropriate or insufficient responses from state and local government agencies.

No evaluation or monitoring of the training as such has been conducted. However, there are several ways in 
which its effectiveness could have been improved. The first step would be to formalise procedures through the 
approval of protocols of intervention within each agency and amongst agencies that work together. A second 
step further would be to transform the training into an ongoing practice. Thirdly, the delivery of the training 
would benefit from periodical evaluation. In spite of the involvement of the national Ministry of the Interior in 
the initiative, no specific plans have been made to continue the initiative.

a model for other regions
Good points about the training were that it was grounded in practice and aimed to remedy the deficiencies 

revealed by monitoring the situation on the ground. It was built on a multiagency approach involving different 
representatives from statutory agencies working with domestic violence victims, and it has created a manual, 
written by agency representatives, which describes the appropriate intervention procedures for each agency 
involved and is of long-term value. The manual is available online on Fenestra’s website and can be used by 
any statutory agency that wants to improve its professional support in cases of domestic violence.

The transferability of the training may be limited due to the specific people and institutions involved. 
Moreover, the typology of institutions involved in the training is associated with the legislative setting and the 
resulting responsibilities of each institution. However, the training has served as a model for other regions to 
start similar cooperation (e.g. the region of Prešov), showing that the practice could be transferred and be a 
learning example in other contexts.

The lessons learned from the process are firstly, that the starting point for a positive training experience 
is the analysis of training needs amongst the targeted professionals. Secondly, multiagency training has the 
potential to initiate cooperation amongst different agencies. Thirdly, knowledge exchange amongst different 
agencies on how to respond to domestic violence can be stimulated by the compilation of a manual that takes 
stock of individual agencies’ procedures.

 [1] Barbara Holubová, Violence against Women and the Role of Gender Equality, Social Inclusion and 
Health Strategies, National report prepared for the EGGSI Network, European Commission, 2010

[2] The National Strategy on Prevention and Elimination of Violence against Women and in Families
Contacts/Further Information
Further information Website (http://www.fenestra.sk/)
NB image copyright Dušana Karlovská
Fenestra o.z.
Festivalovénámestie 2
041 90 Košice
Slovakia
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iii. institutional structure of Gender equality
The institutional structure of gender equality in Slovakia was created step by step during the last two decades. 

Thanks to the accession process to EU the first body was established – Department of Gender Equality and 
Equal Opportunities at the Ministry of Labour, Social Affairs and Family in 2000. This body is still working 
actively as a stabile focal point responsible for issues related to gender equality. Since accession to the EU in 
2004, new structures have been working, particularly in the field of coordination between governmental and non-
governmental actors, preparing new strategies and laws, awarding rising campaigns and generally protecting and 
promoting gender equality in our society. Overall, the gender equality structure consists of three main subjects: 1. 
Government Council, 2. Committee for Gender equality and 3. Department of GE and EO.

1. council
tHE gOvErnMEnt COunCil OF tHE slOvak rEPuBliC FOr HuMan rigHts, 

natiOnal MinOritiEs and gEndEr Equality
In November 2010, the Government Council of the Slovak Republic for Human Rights, National Minorities 

and Gender Equality was set up as a permanent advisory body of the Government of the Slovak Republic. 
Based on the statute, many important systemic changes were introduced that were, also in the fields related to 
anti-discrimination, promising positive impacts in the field of communication of the government with NGOs, 
as well as in coordination of human rights in general and anti-discrimination in particular.

According to its statute, the council became a permanent expert, advisory, coordinating and consultative 
body of the government in the field of human rights including the rights of national minorities and ethnic 
groups and in the field of pursuing the principle of equal treatment and the principle of gender equality. Among 
its tasks are presenting opinions on national observance of international obligations in the field of human rights, 
ensuring coordination of ministerial policies in the field of human rights, cooperating with ministries and other 
central state administration bodies, local bodies, NGOs, academic institutions etc., submitting proposals related 
to human rights policies to the government, taking a stand and commenting on bills and on topical issues in the 
field of human rights. The Government Council has 36 members and unites representatives of the government, 
regional and local bodies, public human rights institutions, NGOs, academic institutions and vice-chairpersons 
of the council´s committees (see below). The council meets at least four times a year.

The council has eight committees, which cover issues of national minorities and ethnic groups, non-
governmental non-profit organisations, elderly people, persons with disabilities, gender equality, children and 
youth, research and education in the field of human rights and development education and preventing and 
elimination of racism, xenophobia, anti-Semitism and other forms of intolerance. The committees can refer to 
the council with proposals; cooperate with ministries and with other bodies and institutions, comment on laws 
and other binding or non-binding documents etc. If they adopt an opinion by at least 2/3 majority of all of their 
members, this opinion becomes binding for the council.

2. committee
The Committee is a permanent expert body of the Government Council of the Slovak Republic for Human 

Rights, National Minorities and Gender Equality (hereinafter “the Board”) on issues related to gender equality 
and for the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women (CEDAW), other international conventions imposing an obligation to eliminate discrimination of sex 
and gender and European Union legislation in this area. The committee acts as a consultative body on matters 
of gender equality under the Constitution of the Slovak Republic. Members are from public institutions and 
civic society, the participation of both sectors is in parity (15 members from both sectors).

The Committee, in particular:
a) empowers incentives to increase the level of support, protection and respect for the right to equal 

treatment on grounds of sex and gender in accordance with the Constitution of the Slovak Republic, the Slovak 
Republic’s international obligations and the obligations of membership in the European Union, laws and other 
generally binding regulations;

b) participates in the preparation of reports for monitoring mechanisms of international treaties on human 
rights and rights to equal treatment in terms of sex and gender;

c) prepares proposals for systemic measures to improve respect for human rights and rights to equal 
treatment in terms of sex and gender;

d) provides gender analysis, advice and opinions on draft laws, as well as other non-legislative measures 
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that may have an impact on the protection of and respect for the rights to equal treatment in terms of sex and 
gender; drafts  resolutions presented at the meeting of the Council Agent / Representative Committee,

e) monitors the implementation of strategies and action plans on gender equality and shall provide expertise 
for implementation,

f) acts as an inter-ministerial body and cooperates with the ministries and other central government 
bodies, social partners, local authorities, higher territorial units, local government bodies, non-governmental 
organizations, research institutes and academic institutions,

g) each year in collaboration with the Department of Gender Equality and Equal Opportunities of the 
Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic (hereinafter the “Ministry”), the Institute 
for Labour and Family Research and Slovak National Centre for Human Rights, labor inspection bodies shall 
draw up an evaluation report on the state of gender equality in Slovakia by the Council.

3. department
The Department of Gender Equality and Equal Opportunities of the Ministry of Labour, Social Affairs and 

Family of the Slovak Republic is the gender equality body in Slovakia entitled to coordinate the state policy on 
gender equality and women empowerment. The department serves as the body responsible to the coordinator for the 
implementation of horizontal priority equal opportunities in the projects co-financed by European structural funds.

Department of Gender Equality and Equal Opportunities is responsible for the coordination of the 
Committee on Gender Equality which is a standing committee of the Government Council for Human Rights, 
Minorities and Gender Equality. It also cooperates with women NGOs in Slovakia which database is listed here.

Ing. Olga Pietruchová, M.A.
Director of Gender Equality and Equal Opportunities, Ministry of Labour 
olga.pietruchova@employment.gov.sk + 421 2 2046 1812

Women´s representation in local Parliaments
Slovakia has held four municipal elections since it emerged as an independent country in 1993. In the last 

municipal elections in 2006, women won 601 posts out of the total 2 905 mayors elected. Their overall share 
increased to 20.7% from 18.6% four years before. In the two municipal elections, this share was smaller, at 
17.5 % in 1998 and only 15.2 % in 1994. The share of women holding the post of mayor has been slowly, but 
surely increasing at 5 percentage points in 15 years.

While the representation of women at the local level of politics is somewhat better than at the regional or 
national levels, the situation is still far from satisfactory.
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klara gOzlOva
Expert, Czech Republic

rePort on Gender MainstreaMinG at the local level 
in the czech rePuBlic
introduction
Gender equality is an important value in democratic societies. The Czech Republic entered the European 

Union in 2003 and thus acknowledged these European values. However, societies are more or less unequal 
and their approach to inequality is different1. In addition, subsidiarity principle of the European Union clearly 
supports this difference of approaches to the issue of gender equality. It is necessary to note that while at the 
European level gender equality is well stressed and efforts to support it are being made, at the national level 
the efforts and conditions to support gender equality differ a lot2.

The European Union affirms several principles which are pursued by its members. A systematic rise of the equal 
opportunities agenda could be identified in the1990´s in the EU3. Commitment to equal treatment has to be fulfilled, 
and equality legislations seen as the base. Positive actions of dealing with inequality are offered as a way to narrow 
the gap.  Gender equality has been a key principle of European employment strategy from the very beginning.   

Gender mainstreaming as a comprehensive approach to work on the elimination of gender inequality 
was introduced in the EU in 1994 after the 4th World Conference on Women in Beijing and its use has been 
supported ever since. In 1996 the European Commission committed itself to the strategic implementation of 
gender mainstreaming4. The fourth Equal Opportunities Programme (1996-2000) sets gender mainstreaming 
principles and objectives. Equal opportunities are seen as cross-sectional and their application is necessary 
on all policy levels: national, regional, and local. In 1997, a double strategy to combat gender inequality was 
promoted. Generally the approach of gender mainstreaming should be accompanied by special measures to 
achieve gender equality quickly. The Treaty of Amsterdam created a legal basis for the strategy of gender 
mainstreaming at the EU level.

The European Pact for Gender Equality, adopted in 2006, calls on the Member States to incorporate the 
gender mainstreaming approach. The New European Pact for Gender Equality (2011-2020) was adopted in 
March 2011 and reaffirms its commitment to governance through gender mainstreaming. It explicitly states 
that gender mainstreaming does not mean that efforts for equality should be limited to the introduction of 
specific measures to help women only. It means also that all policies and measures are created to achieve 
equality, and in the planning phase their possible effects on the respective situation of both men and women 
are actively and openly taken into account5. 

Gender perspective is seen as a key principle in changing not only the situation of women, but also the 
situation with inequality in the society.  The manual for implementing the gender mainstreaming approach 
through the Open Method of Coordination was prepared to be used at the national level6.

As also stressed in the existing analysis of the topic, the greatest progress in the gender equality policies 

1 Ferrarová, Eva. 2009. Kultura, gender a moc. Disertačnípráce.FF UK: Praha.
2 Prechal, S., and Burri, S. 2009.EU rules on gender equality. How are they transposed into national laws? Luxembourg: Publications 
Office of the European Union
3 RUBERY, JILL. 2003. Gender mainstreaming and the open method of coordination: is the open method too open for gender equality policy?
4 COM (96) 67
5  Council conclusions of 7 March 2011 on European Pact for Gender Equality (2011-2020) (2011/C 155/02)
6 Evropské společenství. 2008. Manuál pro gender mainstreaming  politikza městnanosti, sociální hozačleňování a sociálnío chrany. 
Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociálnívěci a rovnépříležitostiEvropskékomise: Lucemburk. ISBN 978-92-79-09261-9.
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was made during the pre-accession period in each of the V4 countries1, and the Czech Republic is not an 
exception in this respect. Since the creation of a basic institutional framework for gender equality policy and 
harmonization of the main gender equality laws, the progress in gender equality has been very slow.  The 
situation of men and women is clearly different: The employability of women is systematically lower than 
that of men, horizontal segregation on the labour market shows that women occupy specific sectors which 
are connected with care as well as with lower wages (social sphere, pedagogy and education, the health care 
sector). Vertical segregation shows the gender imbalance too: women leaders and women managers are scarce 
as well as senior female politicians. The gender pay gap is 22.5 % in favor of men.2

This analysis describes the experience of the Czech Republic in gender mainstreaming and public 
participation in local governance in the process of EU integration and its further development. The focus is on 
the topic of gender mainstreaming and its application by local municipalities. The aim of this text is to analyse 
and assess the current development of gender equality policies in the Czech Republic

Thanks to the European Union participation, gender mainstreaming as a principle was set. Every year, it 
is included in the priorities of the Czech Government. However, its incorporation in everyday Czech policy is 
very difficult - and as this analysis will show – very problematic.

Methodology and limitation of the study
The main theoretical and methodological background for this work is the theory of public policy and its 

stakeholders, processes, outputs and conditions for formulating and implementing policies3 viewed from the 
gender perspective. Equal opportunities for men and women fall under the topic of human rights, which in their 
turn are part of public policy. On an even more general level, equal opportunities for men and women have to 
do with public well-being which is beneficial for the whole of society4.

Desk research was conducted during the preparation phase of the analysis. Books, analyses and leaflets 
dedicated to general topic of gender mainstreaming were reviewed. Included were manuals and guides which 
focus on specific approaches covered by gender mainstreaming – gender audits manuals, gender audits of local 
municipalities, gender budgeting brochures, a gender impact assessment guide. Also, the results of gender audits 
at the local level were taken into the account, if available. Project reports as well as studies of legal documents, 
government resolutions, and ministerial materials concerning gender equality were also considered. Research 
on regional and local stakeholders’ awareness of gender mainstreaming was prepared and conducted.

Looking at developments in the field of the implementation of gender equality into policy, it is necessary to 
bear in mind the actual trends in policy representation. Despite the continual rise of the proportion of women 
amongst politicians, women still only make up  27 % of representatives at the local level (see graph N1).

Graph N1. Regional council representation of men and women

Source: Fórum 50 %

1 Gelasvili, Meri, Elena Kuparadze, Maia Kuprava-Sharvashidze, Nargiza Arjevanidze, Ekaterina Gamakharia, Klara Cozlova, Enikö Pap, 
Katarzyna Zielińska, Magdalena Piscová and Tamara Martsenyuk. 2016. Gender Equality Policies and EU Integration – Experience of Viseg-
rad for EaP Countries. Fund of Women Entrepreneurs: Kutaisi. ISBN 978-9941-22-791-2.
2 Křízková, Alena, MartaVohlídalová, KristýnaPospíšilová and Hana Maříková. 2017. Aktuální rozdíly v odměňovánížen a mužů v ČR. 
Hloubková analýza statistik a  mezinárodnísrovnání. MPSV: Praha.
3  Patton, C. V. and Sawicki, D. S. 1993. Basic Methods of Policy Analysis and Planning.2nd Edition. New Jersey: Prentice Hall.
4 Musilová, Martina. 1999. Vývoj politiky rovných příležitostí mužů a žen v České republice kontextu evropské integrace.Praha: SOÚ AV ČR. P. 9.
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Horizontal as well as vertical gender segregation is present, so when looking at regional councils, women 
number only ¼ of representatives (see graph N2). Interestingly, in top political positions men are over-
represented. However, service positions and the administrative level of municipalities and regional councils 
are dominated by women.

Graph N 2. Representation of men and women in municipalities

Source: Fórum 50 %

In the parliament the number of women is 22 %, with 20 % in the case of Senate. The percentage of women 
falls to 12 % in the case of government representatives (Fórum 50 %)

Those relatively low numbers of women in executive power are significant, especially considering the 
willingness to take into account the topic of equal opportunities. Unfortunately, the number of men who care 
about gender equality is still very low and this has only now become the topic of some small projects (for 
example see www.gendermen.cz1).

Despite ongoing efforts and the developments in the field of gender equality, the biggest limitation of 
the analysis is perceived mainly in its timing. It seems that populism in politics is on the rise in Central and 
Eastern Europe at the moment2, which has its implication for the issue of gender equality and also for its 
implementation at the local and regional level.  The transition process is over, which can be seen as missed 
opportunity. The promotion of equal opportunities is challenging. There is strong resistance within the system 
itself3, as shown in the case of EU itself: despite the official promotion of gender mainstreaming, in practice 
the approach is not used very well4. At the national level, namely in Czech Republic, we can identify the same 
trend. Strong resistance exists to gender mainstreaming from service officers, and more and more often also 
from political circles. This is not limited to resistance, but becomes threatening, as it takes the form of hateful 
speech and open misogyny, opposition to gender equality, gender studies as such and the women´s movement5.

review of the research questions. findings 
As mentioned above, research was conducted during the preparation phase of the analysis. The aim was to 

investigate how well gender mainstreaming is understood by the key actors at the local and regional level. The 
secondary aim of the questionnaire was to raise awareness of their responsibility for gender mainstreaming.

The research consisted of a short online questionnaire and semi-structured interviews. The questionnaire 
was prepared on the basis of discussion within the project team during the Prague session in spring 2016. 
It was adapted for the specific Czech experience, so the questionnaire became shorter and consisted of 8 

1 Seehttp://www.otevrenaspolecnost.cz/genderman
2 Discussion on the topic was held during the final conference of the program Let´s give (wo)men a chance and men an opportunity, 
introductory panel: “Women´s Issue in Today´s World”, held in Prague 7.-8.11.2017.  
3 Rosalind Cavaghan. 2017. The Gender Politics of EU Economic Policy: Policy Shifts and Contestations Before and After the Crisis. 
Gender and the Economic Crisis in Europe, pages 49-71.
4 Mergaert, Lut and Emanuela Lombardo. 2014.‘Resistance to implementing gender mainstreaming in EU research policy’, in: Weiner, 
Elaine and Heather MacRae (eds): ‘The persistent invisibility of gender in EU policy’ European Integration online Papers (EIoP), Spe-
cial issue 1, Vol. 18, Article 5, http://eiop.or.at/eiop/texte/2014-005a.htm, pp. 1-21.
5 See discussion panel “Women´s Issue in Today´s World”, conference Let´s give (wo)men a chance,  held in Prague 7.-8.11.2017. (day 
1)  http://www.dejmezenamsanci.cz/en/aktuality/stream/
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basic questions only. It was distributed by e-mail to the representatives of 1521 cities and regions of over 
10 000 inhabitants during August 2017. The purpose was to obtain feedback on whether the principle of gender 
mainstreaming is even known among them: if the representatives were aware of this approach and its tools.

The second phase of research focused on semi-structured interviews with different stakeholders at the 
regional, local, as well as national level. The stakeholders were selected based on the knowledge obtained 
from the desk research and outcomes of the questionnaires. During autumn 2017, 9 interviews (with 5 men 
and 4 women) were carried out. The questions were designed to elicit the respondents’ understanding of gender 
mainstreaming: what it is, how it is implemented in their municipalities, what the base for it is, how it is 
embedded in strategy documents and what the challenges for the future are. The answers were interpreted 
using the methods of gender content analysis2 and critical discourse analysis.3 Some quotations are used for 
illustration later in the text.

Gender Mainstreaming
The European Commission definition states that: “Gender mainstreaming is the integration of the gender 

perspective into every stage of policy processes – design, implementation, monitoring and evaluation – with a 
view to promoting equality between women and men. It means assessing how policies impact on the life and 
position of both women and men – and taking responsibility to re-address them if necessary.“4

The United Nations defines gender mainstreaming as follows: “Gender Mainstreaming is a globally accepted 
strategy for promoting gender equality. Mainstreaming is not an end in itself but a strategy, an approach, a 
means to achieve the goal of gender equality. Mainstreaming involves ensuring that gender perspectives and 
attention to the goal of gender equality are central to all activities - policy development, research, advocacy/ 
dialogue, legislation, resource allocation, and planning, implementation and monitoring of programmes and 
projects.“5

Despite the attention to all activities of the policy process, as well as other activities (research, advocacy, 
legislation etc.) and their phases, there are also differences between the two interpretations, which are further 
translated in different approaches to gender mainstreaming as such. It seems that there are two existing trends 
in the understanding of gender mainstreaming:

1. Building on the UN definition and feminist approach, the understanding of gender mainstreaming is 
much broader. It refers to changes in the unequal system and establishment of measures and provisions to 
reach equality within society. The process is to incorporate gender analysis in every step taken in public life.  
As Sylvia Walby stated “Gender mainstreaming is a contested concept and practice. It is the re-invention, 
restructuring, and re-branding of a key part of feminism in the contemporary era. It is both a new form of 
gendered political and policy practice and it is a new gendered strategy for theory development. As a practice, 
gender mainstreaming is intended as a way of improving the effectiveness of mainline policies by making 
visible the gendered nature of assumptions, processes and outcomes. As a form of theory, gender mainstreaming 
is a process of revision of key concepts in order to grasp more adequately a world that is gendered, rather than 
the establishment of a separatist gender theory.“6

Gender mainstreaming potential within this understanding is huge. From the feminist point of the view, the 
states represent the power and patriarchy which is embedded in it and its institutions, including the decision 
making process.7 If the approach is put into practice, it changes the paradigm of the ruling society when used 
by gender sensitive responsible actors. However, this seems to be the biggest problem.  There are as many 

1 Respectivelly 132 cities, thaneach municipality from Prague and Brno wascovered extra. 
2 Miessler. J. 2008. „Kritická diskurzivní analýza (CDA) a velké množství masmediálních textů“.In Média a text II.Prešov: Filosofickáfakul-
taPrešovskejuniverzity v Prešově. http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=
http%3A%2F %2Fwww.pulib.sk%2Felpub2%2FFF%2FBocak1%2Fpdf_doc%2Fmiessler.pdf&ei=8OtVVeTXKciZsgHH7oGgAw &usg=
AFQjCNEt1DuewOpgojTkSfePamSaz0eZig&bvm=bv.93564037,d.bGg
3 Fairclough, N. 1995.Critical discourse analysis. The critical study of language. London: Longman.
4 See http://standard.gendercop.com/about-the-standard/what-is-gender-mainstreaming/index.html
5 See http://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm
6 Walby, Sylvia. 2005. Gender mainstreaming: Productive tensions in theory and practice. Social Politics: International Studies in 
Gender, State and Society, 12(3), 321–343. P. 321.
7 Ferrarová, Eva. 2009. Kultura, gender a moc. Disertačnípráce. FF UK: Praha. P. 83.
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different actors and different settings as there are different understandings of gender mainstreaming. Gender 
mainstreaming could also be seen as being socially constructed1  and it is its strength as well as its weakness. 
Gender mainstreaming as a practical tool is transmitted to various settings and also used by various regimes.  
As stated by Lavena and Riccucci it: “raises questions about the potential successes or failures of gender 
mainstreaming in light of how it is conceptualized by multiple government regimes“2

In addition, it becomes more challenging in the era of populists. As stated by Ferrarová: “The majority 
of society sees feminist theories and feminists as those who threaten the stability of the existing states, as 
they come with the concept of “another”“3. This is also why there is a reluctance to use the words referring to 
feminism, to gender issues, and to equality4. The radical potential gender mainstreaming brings becomes the 
biggest problem as patriarchal society refuses to change.

2. Building on the EU definition, the political decision making process is stressed. The preparation, 
implementation as well as the evaluation phase is in the hands of different actors and politicians as well 
as state officers who are taking part in the process. Thus, too many people need to have a clear approach 
and understanding of the concepts. Gender mainstreaming in this way appears to come in many variations– 
according to the context, according to the actors. Gender mainstreaming could become an empty concept. For 
policy representatives as well as policy officers the definition seems too vague.5 As identified by O´Connor: 
the “vague nature of the concept, the context of cross-cutting inequalities and the structural basis of these 
inequalities are problems in gender mainstreaming itself“6.

Czech decision makers as well as policy officers have very poor knowledge and low awareness of gender 
inequality. Inequality is denied or not seen as a problem which needs to be solved by regulation. As will be 
shown later in the text, this understanding – or misunderstanding of the gender mainstreaming concept – 
is common in the Czech Republic. It seems that gender mainstreaming is only an administrative burden to 
undertake in the policy preparation phase at the national level, not relevant to the topic of the document itself 
and to the politics at the local level.

Gender Mainstreaming in the czech context
At the level of the state administration as a whole, gender mainstreaming in the Czech context is about the 

adoption and implementation of specific policies that are currently set by the executive. In the case of Czech Republic:
On the one hand, it is (1) the adoption of general strategy papers on gender equality and specific materials 

dealing directly with the most notable inequalities. The Czech Republic recognized gender mainstreaming 
as a legitimate tool for the implementation of the policy of equal opportunities for women and men in the 
Czech Republic and identified its application as a priority7. The main documents are ‘Priorities and Policies 
of the Government in Promoting Equal Opportunities for Women and Men’’8 and ‘Government Strategy 
for Equality of Women and Men in the Czech Republic for 2014-2020’9. This is the legal basis for gender 
mainstreaming. The Government of the Czech Republic has been implementing gender mainstreaming since 
1999 and emphasizes this commitment every year in its annually updated ‘Actualized Priorities and Policies 

1 Walby, S. 2005. Gender mainstreaming: Productive tensions in theory and practice. Social Politics: International Studies in Gender, 
State and Society, 12(3), 321–343.
2 Lavena, Cecilia & Riccucci, Norma. 2012. Exploring Gender Mainstreaming in the European Union. International Journal of Public 
Administration. 35. 122-136. 10.1080/01900692.
3 Ferrarová, Eva. 2009. Kultura, gender a moc. Disertačnípráce. FF UK: Praha. P. 84.
4 As arose from the interview with Jana Malinovská, Institute of Local Administration: we don´t use the term gender, as it raises strong 
emotions. We prefer to refer to equality of women.
5 Cavaghan, Rosalind. 2017. The Gender Politics of EU Economic Policy: Policy Shifts and Contestations Before and After the Crisis. 
Gender and the Economic Crisis in Europe, pages 49.
6 O’Connor, Julia. 2014. Gender mainstreaming in the European Union: broadening the possibilities for gender equality and/or an inher-
ently constrained exercise? .Journal of International and Comparative Social Policy. 30. 69-78. 10.1080/21699763.2014.888012. P. 70.
7 See Government Resolution No. 456 of May 9, 2001
8 See Souhrnnéz právy o plněnípriorit a postup ůvlády připrosazování rovných příležitostí žen a mužů. https://www.vlada.cz/cz/pracov-
ni-a-poradni-organy-vlady/rada-pro-rovne-prilezitosti/the-government-council-for-equal-opportunities-for-women-and-men-29830/
9 See Government Strategy for Equality of Women and Men  in the Czech Republic, p. 6. https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-
prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf
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of the Government in Promoting Equal Opportunities for Women and Men’1. The basic assumption behind 
the Strategy´s existence is need for the material at the governmental level which clearly acknowledges gender 
equality as a priority of the whole society, and at the same time creates a framework for the promotion of 
gender equality policy in the medium term.

On the other hand, (2) gender equality should be mainstreamed by the process of preparing all policies 
concerning individuals. Evaluation of the adopted policies is necessary to ensure they do not have a negative 
impact on women and men, and generally on gender equality. Evaluating the impact of regulations (proposed 
at legislative as well as non-legislative level) on equal opportunities for women and men is one of the 
important instruments applied in Czech legislation. However, their implementation was not monitored and 
methodologically regulated until the preparation of the Manual in 2015.2 The Government of the Czech Republic 
took note of the Manual in Resolution No.542 of 8 July 2015 and recommended its use in all conceptual, 
decision and evaluation processes that affect individuals. As there is no legislation for gender mainstreaming 
at a local and regional level, this resolution generally creates the possibility for gender mainstreaming 
approach for all relevant actors on the non-governmental level too.  As acknowledged by experts: “The central 
government authorities have legislatively addressed gender mainstreaming only partially. It is based on the 
Government’s Legislative Rules which assert the necessity to carry out a gender impact assessment of all 
legislative documents submitted to the Government of the Czech Republic. At the regional and local level, 
however, gender mainstreaming is not legally anchored.”3

However, it is necessary to note that the definition used in the Czech legislation does not clearly refer to the 
definition of gender mainstreaming suggested either by the UN or the EU. Task n.1.8 of Actualized Priorities and 
Policies of the Government in Promoting Equal Opportunities for Women and Men states: “Underpin every conceptual, 
decision and evaluation process at all stages of their preparation and implementation with the perspective of equality 
between men and women.”4 The reference to equality between men and women and not to gender equality, or to 
gender mainstreaming has a symbolic impact on the understanding of the topic. The question of translation to the 
Czech language to support understanding arose only in the beginning of the transition process5. The word ‘gender’ 
itself is not easily understandable in the Czech language. The use of the term ‘equality’ between women and men 
has been questioned only rarely and only lately.6  Also, this creates a secondary problem of understanding ‘gender 
mainstreaming’: it is hardly translated, the concept is not seen as “ours” and thus there is more resistance even to its 
use. On top of this, the Czech legislation offering only ‘soft’ policy instruments and voluntary cooperation, entails 
the risk that gender mainstreaming is both nobody’s and everybody´s responsibility.7

The first attempts to use broader understanding of gender mainstreaming have already taken place in 
the Czech Republic. For example, the Gender Mainstreaming Guide clarifies: gender mainstreaming does 
not focus on how to get women into specific processes, but how to set up processes themselves to include 
women8. Also, Pavlík states: “Gender mainstreaming means: incorporation of the topic of gender equality into 
dominant tendencies (mainstream) in the society to ensure the same benefits for men and for women. Integral 
part of gender mainstreaming is empowering women and strengthening their rights“. By using this approach 
it is possible to recognize gender inequalities in the society and close this gap. Doing so implies using a direct 
approach which prepares specific solutions, including affirmative action.

1 Task n. 1.8.of the Actualized Priorities. This task is actualized on annual basis since 2001. http://www.mpsv.cz/files/clanky/12361/
UV456P_2001.pdf
2 Špondrová, Pavla, Eva Hejzlarová, CzeslawWalek and Klára Čmolíková Cozlová. 2015. Metodika hodnoce nídopadůnarovnostžen a 
mužů pro materiálypředkládanévládě ČR. Úřadvlády ČR: Praha.
3 Individual interview – Lenka Grünbergová, policy officer, Gender Equality Unit within the Human Rights Section.
4 See for example Priorities and Policies of  Ministry of Culture Czech Republic. 2015.  https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/priority-
a-postupy-ministerstva-kultury-pri-prosazovani-rovnosti-zen-a-muzu-v-roce-2015-2843.pdf
5  Čmolíková Cozlová, Klára. 2015. Gender Equality Policies in Czech Republic. In Gelasvili, Meri, Elena Kuparadze, Maia Kuprava-
Sharvashidze, Nargiza Arjevanidze, Ekaterina Gamakharia, Klara Cozlova, Enikö Pap, Katarzyna Zielińska, Magdalena Piscová and 
Tamara Martsenyuk. 2016. Gender Equality Policies and EU Integration – Experience of Visegrad for EaP Countries. Fund of Women 
Entrepreneurs: Kutaisi. ISBN 978-9941-22-791-2
6 Špondrová, Pavla, Eva Hejzlarová, Czeslaw Walek and Klára Čmolíková Cozlová. 2015. Metodika hodnoce nídopadůnaro vnost žen 
a mužů pro materiály předkládanévláděČR.Úřadvlády ČR: Praha.
7 Lovecy, J. 2002. Gender mainstreaming and the framing of women’s rights in Europe: The contribution of the Council of Europe. 
Feminist Legal Studies, 10, 271–283.
8 Evropskéspolečenství. 2008. Manuál pro gender mainstreaming politik zaměstnanosti, sociálníh ozačleňování a sociální ochrany. 
Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociálnívěci a rovnépříležitosti Evropské komise: Lucemburk. ISBN 978-92-79-09261-9.
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Gender Mainstreaming at the non-Governmental level
Besides the governmental and local level, the gender mainstreaming approach can also be identified 

in various settings in the Czech Republic. Generally, it is possible to identify the gender mainstreaming 
implementation guide in project management1, and find references to gender mainstreaming in strategic 
documents of institutions. Despite the need to raise awareness of gender mainstreaming, the guide is not 
working well. A graphic designer was not employed, so the first impression is bad. The translation is very 
poor and thus, some content points are missing. E.g. the definition of gender mainstreaming is translated as 
follows: “gender mainstreaming is active process created to solve inequalities, which can – and also are doing 
– discrimination of one sex”2. This does not make sense either in English or in Czech. So an opportunity to 
bring a wider definition of gender mainstreaming into the Czech context was lost.

At the institutional level two basic approaches exist. The first is characterized by the logic of doing and not 
attracting attention, not referring to it as gender mainstreaming. The second approach is much more explicit. 
The first takes the path of logic and instead of mentioning gender uses the terms ‘men’ and ‘women’. The 
second proactively uses the term ‘gender mainstreaming’ and integrates this principle into strategic documents 
of the institution. An example of such good practice is the Technology Agency of the Czech Republic. It 
creates explicit gender policy. It establishes the main principles which support equal opportunities and an 
anti-discriminatory approach, diversity in teams and gender diversity as needed to lead innovative research.  
Gender mainstreaming is employed in the processes of TA CR 3.

Gender Mainstreaming at local and regional levels
No specific responsibilities for gender mainstreaming are assigned in the Czech Republic besides the 

legislative process preparation. Gender mainstreaming is viewed as a top-down process and with little relevance 
to local actors and stakeholders. The counties are perceived only as external cooperators in the Government 
Council on Equal Opportunities for Women and Men. 4

However, the Ministry of Interior is a possible coordination point for the agenda of gender mainstreaming at 
the local level. The way is “to get to the meetings of the Section of Public Administration and Legislation, which 
are regularly attended by regional authorities and self-government representatives. There is an opportunity to 
actively promote gender mainstreaming at the local level and also to motivate individual representatives and 
deputies during this activity“.5

Necessary prerequisites are knowledge, will and time in the agenda of the Gender Focal Point at the 
Ministry of Interior. Unfortunately active approach of Gender Focal Point of the Ministry of Interior could be 
interpreted as violation of partial “autonomy” of the regional/municipal authorities. The discourse of gender 
mainstreaming as a responsibility of everybody and nobody is usually used6.  

The Ministry of Interior puts emphasis on the motivational approach. Since 2006 “Half – Half: Equal 
Opportunities of Women and Men” has been held in cooperation with NGO Gender Studies, o.p.s. The 
municipalities with the best approach to the topic of equal opportunities are awarded prizes7. The contest itself 
is based on voluntary participation; basically it only requires filling in a questionnaire. However, unfortunately 
the data is not analyzed at all, to say nothing of in-depth analysis of the outcomes.8

The only proactive step the Ministry of Interior took was research on gender mainstreaming at a local 
level in 2009. This was set as a ministerial priority9 and realized by a gender expert. Petr Pavlík describes 

1 Franceskidesová, Rebecca. 2004. Příručka programu Iniciativy Společenství EQUAL zaměřenána gender mainstreaming. Evropská 
komise: MPSV  ČRPraha.
2  Ibid P. 7.
3  See TA CR Gender Policy document. https://www.tacr.cz/dokums_raw/urednideska/gender_policy.pdf
4  Úřad vlády Českére publiky.2003. Statut Radyv lády pro rovnépříležito stižen a mužů.Praha: Úřad vlády České republiky.
5  Individual interview with Eva Ferrarová, formal gender focal point at the Ministry of Interior of the Czech Republic
6  Lovecy, J. 2002. Gender mainstreaming and the framing of women’s rights in Europe: The contribution of the Council of Europe. 
Feminist Legal Studies, 10, 271–283.
7 Stryková, Iva. 2012.Téma: Prosazování rovných příležitostí – soutěž Úřadroku 2009.Diplomovápráce. Praha: UniverzitaKarlova. 
file:///C:/Users/klark/Downloads/DPTX_2009_1__0_267611_0_78099.pdf
8  Individual inteview, Petr Šnokhaus GFP, Ministry of Interior Czech Republic.
9 Task no. II. 4. Priorities and Policies of the Ministry of Interior in Promoting Equal Opportunities for Women and Men 2009.Zpráva 
o plnění Priorit a postupů Ministerstva vnitra připrosa zování rovný chpříležitostí pro ženy a muže za rok 2009.file:///C:/Users/klark/
Downloads/zprava_priority_2009.pdf
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that relatively low return rate of the questionnaires from the respondents at a municipal and local level could 
indicate that the authorities that did not respond to it did so because gender equality is not an issue for them at 
all. If such an explanation were taken into account in the analysis (i.e. if the results were calculated not from 
completed questionnaires, but from all the questionnaires sent out – of which 2/3 remained blank), the overall 
picture of promoting equality at the local level would be significantly worse. The number of authorities who 
pay regular attention to the gender equality issue would fall from 16% to 6%1.

This result is similar to the situation with the questionnaire sent during this project. Out of 152 municipalities/
regional offices 49 returned filled in questionnaires which is a 32% return. The completion was voluntary and 
no support letter from authorities such as the Ministry of Interior was used. We can conclude that the return of 
questionnaires clearly shows that the topic of gender equality does not attract the attention of the responsible 
actors at the local and regional level.

Further Pavlík shows that ‘equal opportunities for women and men’ are referred to in 30% of strategy 
documents, but ‘gender mainstreaming’ is not mentioned at all2. This has changed and according to our own 
research the knowledge and use of ‘gender mainstreaming’ at local and regional level has risen: 61 % of 
respondent authorities know about the concept of gender mainstreaming, and 26.5 % do refer to ‘gender 
mainstreaming’ in preparation and implementation of conceptual, decision-making and evaluation processes 
(see graph n. 3 and n. 4).

Graph N 3. Do you know of the concept of gender mainstreaming?

Source: Our own research 

In numbers, it means that 30 respondents know of the gender mainstreaming concept and 13 respondents 
claim they use it in the work of their offices.  This could be seen as progress.

Graph N4. Is gender mainstreaming applied in the municipality?

Source: Our own research
Similar development is seen also in the use of gender mainstreaming tools at a local level. In 2009 the 

most used tools were gender statistics (24 %), gender pay gap analysis (6.7 %), gender impact assessment (4 

1 Pavlík, Petr, Smetáčková, Irena. 2010. Analýz astavurovných příležitostí pro ženy a mužev evybraných úřadech samosprávy. Praha: MV ČR.
2 Ibid p. 25.
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%), gender budgeting (2.7 %) and gender audits (2.7 %)1. In 2017 the research shows some progress in gender 
auditing (31.8 %) and use of gender statistics (50 %). There are also a significantly high number of authorities 
reporting that education and seminars on gender equality are available for officers (81.8 %). On the other hand, 
still only a small number of local and regional authorities use gender budgeting and gender impact assessment: 
only two of the respondents claim to use such a tool (see graph N5).

Graph N5. Does (or did) the local/regional authority undergo the following:

Source: Our own research

Despite significant increase in the number of authorities using some elements of gender mainstreaming 
and expanding knowledge on gender mainstreaming among relevant authorities, it is necessary not to be too 
optimistic. In 2009, based on his research, Pavlík2 suggested these follow-up measures:

1. Offering the local authorities educational activities on equal opportunities for women and men (using the 
Institute for Local Administration);

2. Creating methodological materials for the use of gender mainstreaming at local and regional levels;
3. Establish the position of Gender Focal Point at the local level;
4. Cooperate with non-profit sector in the area of gender equality;
5. Support networking of the authorities at local and regional levels;
6. Establish an advisory online forum for the authorities;
7. Carry out an ongoing investigation into and research on the topic of gender mainstreaming at the local level.
Except for the first point none of these tasks were fulfilled. The recommendations remained on paper only 

and no systematic steps for implementation of gender mainstreaming at the local level were taken. 

Gender training and expertise
The importance of building the expertise of people working within gender mainstreaming agenda in the 

Czech Republic is regularly emphasized. It is not only Gender Focal Points, occupying institutional positions 
at the ministerial level, who should secure gender equality, but also representatives of public administration 
and public authorities. Specific training programmes for public administration exist, conducted by the Institute 
for Local Administration. However, as mentioned above, they are ineffective, as the content of the training 
has been prepared without any reference to gender equality or gender mainstreaming. The wording has been 
selected to avoid conflict and the language includes references to equality, human resource management, 
communication etc.3.

Consequently, the problem of the quality and not only the quantity of the provided training could be raised.  
As neither the positions of responsible actors nor their responsibilities and requirements are specified, it is 

1 Pavlík, Petr and Smetáčková, Irena. 2010. Analýz astavurovných příležitostí pro ženy a mužev e vybraných úřadech 
samosprávy. Praha: MV ČR. P. 25.
2 Ibid.
3 Interview with Jana Malinovská, Institute for Local Administration.
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difficult to set up quality training.1 No regular trainings for representatives of local and regional authorities are 
set officially. 

Gender statistics
According to the respondents of the research, gender statistics is the most frequent tool of gender 

mainstreaming used at the local and regional level. It is necessary to raise the profile of women’s issues and 
uncover discrimination in all areas. There is a demand to prepare statistics according to gender when individual 
and personal topics are raised2. The Czech Statistical Office has a gender unit3 and publishes gender statistics 
annually4, but collects only specific and available data. As primary sources are still not prepared in a gender-
sensitive manner, the demand for preparing gender statistics was stressed by the last project of the Gender 
Equality Unit within the Human Rights Section as well as Government Strategy for Equality of Women and 
Men in the Czech Republic for 2014-20205.

Gender audits
Gender audits are seen as complex tools for assessing and motivating the progress of gender equality at the 

institutional level6. Rather than a form of control, gender audits are conceived as a tool for measuring gender 
sensitivity and gender equality in the given area or institution. It is rather a form of expert advice that helps to 
portray the strengths and weaknesses, threats and opportunities in the field of equal opportunities for men and 
women7.

Public administration is an important employer and consequently, not only internal approach to gender 
equality, but also external approach to gender equality could be assessed there. “Public administration should 
treat public finances efficiently and, above all, should be a role-model for private sphere in complying with 
legal regulations. In addition, it should create programs beyond the law that will inspire other spheres of 
society.”8

Specific approach to gender auditing at the regional level9 and local level10 was elaborated in 2007. As a 
lot of approaches to auditing existed, which referred to auditing of family friendly policies only or diversity 
management only, a general gender audit standard was set in 201511.  Auditing is further supported by ESF 
(operational program employment) and thus easily available also for local and regional levels12.

Examples of good practice exist. Gender audits were carried out by municipal authorities in Aš, Sokolov, 

1 Lukášová, Miloslava (ed). 2007. Zaostřeno na rovné příležitosti v praxi. Výběr z textůelektronickéhozpravodajeportáluwww.muzi-
azeny.cz. Nadace Open Society Fund PrahaaOtevřenáspolčnosto.p.s.:Praha. Str. 72. ISBN: 978-80-87110-06-5
2 Ferrarová, Eva.  2007. Příručka pro implementaci rovných příležitostížen a mužů a principů gender mainstreaming uveveřejnésprávě 
v České republice. 25 p. ISBN: 976-80-86520-03-2
3 Respectivellytwoexpertsworking on thetopic.
4 Focused on Men and Women. Zaostřenonaženy a muže.https://www.czso.cz/csu/czso/zaostreno-na-zeny-a-muze
5 See Government Strategy for Equality of Women and Men  in the Czech Republic. https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezi-
tosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf
6 Franceskidesová, Rebecca. 2004. Příručka programu Iniciativy Společenství  EQUAL zaměřenána gender mainstreaming .Evropská 
komise: MPSV  ČRPraha.
7 The Office of the Government of the Czech Republic, Department for Human Rights and Minority Protection. 2016. Gender audit. 
Standards. Version n. 2.
8 Skálová, Helena. 2011. Rov népříležitosti žen a mužů a slaďováníosobního a pracovníhoživotana úřadechveřejnésprávy. In: Sokačová, 
L. Maléobcezarov népříležitosti žen a mužů. Praha: Gender Studies, o.p.s. ISBN: 978-80-86520-37-7 P. 7.
9 Pavlík, Petr. 2007. Metodika genderové hoauditukrajského úřadu. Praha: Otevřená společnost, o.p.s.
10 Pavlík, Petr. 2007. Metodika genderové hoaudituměstského/obecního úřadu.Praha: Otevřená společnost, o.p.s.
11 The Office of the Government of the Czech Republic, Department for Human Rights and Minority Protection. 2016. Gender 
audit. Standards.Version n. 2.https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Gender-Audit-
Standards_V2_March2016_2.pdf
12 Kubálková, Petra (2014). “Rovnépříležitosti mužů a žen – inspiracedobroupraxí v českýchsamosprávách”.Deníkveřejnésprávy.
http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6675433
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Chomutov, Písek and Slaný. The support of European Social Funds was used and this is the key for further 
development1.

Gender analysis – Gender impact assessment
Gender impact assessment approach and gender analysis should be the basis for the decision making process 

at local as well as regional levels. However, the knowledge and the expertise needed to use such an approach 
are not widely shared. Also, existence of gender statistics is a necessary prerequisite for successfully preparing 
gender analysis, and as shown above (see section on ‘gender statistics’), they are not widely accessible.

A supporting document for gender impact assessment at the national level is the Gender Impact Assessment 
Guide for Regulatory Processes2, which could easily be applied also to the settings of local and regional 
administration. Such use is recommended by the Government of the Czech Republic3.

The guide is user-friendly and simple. The process is divided into three basic steps, which start with the 
crucial question: (1) does the material impact upon the everyday life of people? When answering yes, it is 
necessary to undergo the next stage of gender impact assessment and answer (2) whether the area which is 
regulated is also a field of inequality of men and women and finally (3) whether the proposed regulation will 
bring any changes to this inequality. This gender impact assessment in the regulatory process should build on 
the data, statistics, expert views, and gender analysis, etc.4

The evaluation report in 2016 showed that gender mainstreaming and the use of gender impact assessment 
on the ministerial level is not widespread, and even the use of the Guide is rare5. Therefore there is a new set 
task6 to “more consistently apply gender mainstreaming including tools such a gender impact assessment, 
using the Guide, and provide the trainings for it”7.  No references to possible use of the Guide and training at 
local and regional levels were made.

From the desk research it seems that Slaný municipality is the only one to have publicly available 
documents that show their interest in gender analysis. During the project a methodology to conduct gender 
impact assessment was elaborated. As stated in the methodology: “At present, application of this principle 
(gender mainstreaming) in the Czech Republic is in its initial stage, so it is important that Slaný has developed 
a methodology for this area.“8

equality Plans at the local level
As early as in 2003 Asklof (in a twinning project) highlighted the need to focus on public administration 

and to draw up gender equality plans. Many regions assume that the services they provide to citizens are for 
everybody and cater for both women and men equally. “But when posing a question, we will find out that there 
are not many regions that could present the results of the inquiry examining this issue“9.  

Progress has been made during recent years and we can conclude that some authorities have developed their 
own projects supported by the ESF to create equality plans. These include the Regional Authority of the Hradec 
Králové Region, the South Moravian Region or the Zlín Region. Gender mainstreaming has come into focus. 

1 Ibid.
2 Špondrová, Pavla, Eva Hejzlarová, Czeslaw Walek and Klára Čmolíková Cozlová. 2015. Metodika hodnocenídopadůna rovnost žen 
a mužů pro materiály předkládanévládě ČR. Úřadvlády ČR: Praha.
3 Government Resolution No. 542 of 8 July 2015.
4 Špondrová, Pavla, Eva Hejzlarová, CzeslawWalek and Klára Čmolíková Cozlová. 2015. Metodika hodnocenídopadůna rovnost žen 
a mužů pro materiály předkládanévládě ČR. Úřadvlády ČR: Praha.
5 Úřadvlády ČR. 2017. Zprávazarok 2016 o rovnostižen a mužůa o naplňováníVládnístrategie pro rovnostžen a mužů v ČR naléta 2014 
– 2020.  https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Zprava-o-rovnosti-za-rok-2016_1.pdf
6 Wich refers to task N. 5 of Minimal standard and goal n. 3 in Institutional coverage of equality for women and men.
7 Úřadvlády ČR. 2017. Zprávazarok 2016 o rovnostižen a mužůa o naplňováníVládnístrategie pro rovnostžen a mužů v ČR naléta 
2014 – 2020.  https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Zprava-o-rovnosti-za-rok-2016_1.pdf p. 15.
8 Kubálková, Petra. 2013. Metodika implementace rovného přístupu. Praha: M.C. Triton. P. 13.
9 Asklöf, Cecilia, Strandberg, Helena and Karin E. Wenander. 2003. Proč a jakvypracovat Plánrovnosti žen a mužů.Praha: 
Ministerstvopráce a sociálníchvěcí. P. 18.
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An example of a city that takes into account the needs of women, men and children is Nové Strašecí, which 
elaborated the Plan for the development of the family policy of the city1. Another example of good practice is the 
town of Slaný, which has been working on a gender mainstreaming framework methodology2 since 2013.

european charter for equality of Women and Men in local life
The European Charter for Equality of Women and Men in Local Life is dedicated to raising awareness of 

the topic of equality and to helping the implementation of equality in regions. As stated in the introduction: “… 
local and regional authorities represent the levels best placed to combat the persistence and the reproduction 
of inequalities, and to promote a truly egalitarian society…. If we are to achieve a society based on equality, it 
is essential that local and regional governments take the gender dimension fully into account, in their policies, 
their organization and their practices.”3

The Charter covers the main principles of gender equality including equal treatment; anti-discrimination 
actions; equal participation of men and women as a fundamental democratic principle; gender bias elimination; 
integration of gender perspective into government, and resources for action plans4. After adoption, the 
authorities have to prepare an Equality Action Plan which sets out priorities, actions and resources5. The 
content and focus of preparation is up to the local government’s decision – no strict binding rules are laid down 
in the Charter6 (Blondy 2009).

Forum 50 %, a feminist NGO, brought the European Charter to the Czech Republic in 2004. This was done 
through a project, where Svaz měst a obcí (Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic) was the 
partner organization. However, the partnership was not as strong as expected, so the Charter was adopted only 
in 4 cities in the Czech Republic: small village Staňkovice (region Litoměřice); small village Milotice (region 
Hodonín); small village Záluží (region Beroun); Praha 18 – Letňany .

Lack of updates on the Svazměstaobcí web page is also significant. The last update was made in June 2010 and 
accurate information about the number of signatures is not available (there is only reference to two of the villages). 

On the other hand, the Charter received formal support at the governmental level in the Czech Republic7. 
The Government accepted the recommendation of the Government Council for Equal Opportunities for Women 
and Men to express its support to towns, municipalities and regions of the Czech Republic for the adoption 
of the “European Charter for Equality of Men and Women in Local Life”.  However, there has been no more 
progress in the gender mainstreaming at the local level since 2010.

Gender Budgeting
Gender budgeting is defined as gender mainstreaming in the budgetary processes. It could be applied 

in the national as well as local level budgeting and the attention could be paid to the income as well as 
to the expenditure side. According the OECD survey, The Czech Republic is among the countries actively 
considering introducing gender budgeting (OECD 2017: 61). However, inside view reveals little of the debate 
about this topic or the possibility of introduction of gender budgeting into the Czech policy: there is neither 
debate nor preparation of any kind of legislative support.

A few examples of cities and municipalities, where gender budgeting steps were realized can be found.  One 
example is a project called Gender Fokus, which took place in the county of Vysočina. Five cities underwent 

1 Kubálková, Petra. 2014. “Rovnépříležitosti mužů a žen – inspiracedobroupraxí v českých samosprávách”. Deníkveřejnésprávy.http://
denik.obce.cz/clanek.asp?id=6675433
2 Kubálková, Petra. 2013. Metodika implementace rovného přístupu. Praha: M.C. Triton.
3 CEMR. 2006. Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni životave městecha obcích. SMOCR: Praha. P. 3.
4 Ibid n.
5 CEMR. 2009. Příručka k provádění Evropské charty pro rovnost žen a mužů na úrovni života veměstecha obcích. 
SMOCR: Praha.
6 Blondy, Emilie. 2009. Vznik Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života veměstecha obcích. In: Adamusová, 
Hejzlarová (eds.): Rovnépříležitosti žen a mužů veměstecha obcích. Jakzačít?Sborník z konference. Praha: Fórum 50 %. 
ISBN 978-80-904447-0-6. P. 6-9.
7 Government Resolution No. 422 of 31 May 2010
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gender budgeting: Počátky, Bohdalov, Havlíčkův Brod, Polná, Štěměchy with a rather positive view of this 
experience. As stated by the deputy mayor of Havlíčkův Brod,  Ivan Kuželka: “For the development of the 
municipality and the functioning of civil society it is certainly worthwhile to monitor whether a given budget 
decision raises or decreases gender inequality. The next steps are in the hands of the municipality: whether 
these findings will be taken into account in the process of determining budgetary limits, etc.1 “

Participatory Budgeting
Participatory budgeting is focused on public involvement in the preparation of budgets at local and regional 

levels. It could consist of a focus on different parts of the budget, developing specific projects or specific 
activities by citizens and including their perspectives and direct democracy approaches to it. Currently citizens 
usually only become acquainted with the budget2 in the form of official records and at the assembly. However, 
participatory budgeting not only provides citizens with an advisory role, but also entrusts them with a part of 
the executive’s power. This is based on the assumption that the public are concerned with the area where they 
live and therefore they are competent to participate in planning the budget.3

General circle of decision making in participatory budgeting approach comprises five basic steps: 
preparation process, public discussion on the proposals, technical analysis of the solutions, public selection 
of the proposals, implementation. The inherent activity of every step is evaluation to secure successful 
implementation4.   

This approach is getting more and more attention and many local and regional authorities implement 
participatory budgeting. Therefore, small desk research was done focusing on the internet pages which 
showed the interest of the following cities and municipalities in the topic: Chomutov, Litoměřice, Rumburk, 
Prague 3, Prague 6, Prague 7, Prague 8, Prague 18, Prague – Zbraslav, Olomouc, Semily, Sadská, Mnichovice5, 
ŽďárnadSázavou6.

community Budgeting
Community, participatory and gender budgeting are new approaches to the existing ways of budgeting at 

local, regional, and also governmental levels. Generally the system of budgeting is not questioned, rather a 
different focus is placed upon the process itself (to raise public participation in decision making in budgeting) 
or final beneficiaries (communities, men and women).

While community budgeting takes into account different parts of the population of the given locality, 
the primary interest of gender budgeting is an analysis and evaluation of distribution of resources in terms 
of gender equality.  The approaches are close to each other: community budgeting takes into account the 
different groups that exist, then further divides them into men and women and their needs (e.g. a group of 
older people: senior men and senior women, and their needs), gender budgeting first divides the population into 
men and women, and then separates them into groups (e.g. women: women with small children, women with 
health disadvantages, older women, women from ethnic minorities, etc.). The difference is that community 
budgeting highlights the need to engage the public and in this sense it is close to participatory budgeting. 
Gender budgeting on top of the focus on finances allocated to specific areas considers the question of unpaid 
work and time.7.

1 Jaroš, Jan, Anna Krištofová, Josef Jukl, Anna Holcmannová, Ivana Hůšová, Eva Flesarová, Jana Vídenská. 2011. Gen-
derové rozpočtování v regionálních a komunálních rozpočtech. Jihlava: Vysočina. ISBN 978-80-87521-00-7.
2 As imposed by the Law on budgetary rules n. 218/2000 Coll.
3 Alternativazdola.Příručka participativního rozpočtu. P.4 http://www.participativnirozpocet.cz/sites/default/
files/P%C5%99iru%C4%8Dka-participativniho-rozpo%C4%8Dtu.pdf
4 See http://www.participativnirozpocet.cz/o%20participativn%C3%ADm%20rozpo%C4%8Dtu
5 See for example http://www.participativni-rozpocet.cz/mnichovice/
6 Own research.
7 Hejzlarová, Eva M. and Marcela Adamusová. 2010. Komunitní rozpočtování pro samouky a samoučky. Fórum 50 %: 
Praha. ISBN 978-80-904447-1-3.
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Examples of such an activity exist in the Czech Republic as well. Community budgeting is implemented 
in some villages, for example Frýdek Místek; Nový Jičín,  Raškovice; Domaslavice1.

collaborative (community) Planning
Collaborative (community) planning is again used as participatory approach to incorporate 

individuals into the public decision making process. The goal is to create fair and inclusive institutional 
settings. It is a method which develops various areas of public life. Its characteristic feature is a 
participation approach. The cooperation and participation of all relevant actors of public life at the local 
level is crucial2. According to Veronica Agger the relevant actors could be divided into two groups: 
expert activists (NGOs, political parties etc. not living but working in the area) and everyday decision 
makers – participants from the locality (usually pensioners and mothers on maternity leave living in 
the area). However, other minorities from the local area are usually not included or their participation 
is hard due to insufficient knowledge (about the process of planning, the theoretical language usually 
used in debates or just lack of time).

According to the Law on Social services3  community planning is mandatory for provision of social 
services at the regional level. Since 2007 all regions have been using community planning for social services. 
Many cities and municipalities are involved in collaborative planning of social services without being required 
to by law.  Mainly in the context of social work, community planning is seen as a response to search for 
individualized solutions building on the experience of people living in the community4. However, in other 
contexts of public life or decision making processes this approach is not usually used.  Potentially it would 
be easily applicable to the following topics: family policy, public architecture and public space renovations, 
education5, and support for NGOs6.

The outcome of collaborative planning is the preparation of community plans and action plans. Community 
plans usually cover a period of three years, action plans are made on an annual basis (e.g. in Pardubice)7.

However, it is necessary to note: gender dimension is not stressed, but it could be an inherent part of the 
approach, mainly if gender sensitivity is supported by participants (including invitations for NGOs focusing 
on gender issues in the region to take part in collaborative planning)8.

conclusions and recommendations
The Czech Republic’s strategy in accession to the EU and post-accession process was to focus 

mainly on economic requirements and harmonization of law, while creating institutional mechanisms and 
securing gender equality through policy documents was to a certain extent only an externally motivated 
formality9. Although this formal understanding and declaring the gender equality was important, there 

1 Ibid.
2 MPSV ČR. 2004. PRůVODCE processem komunitního plánování sociálních služeb. MPSV: Praha.
3 Law on Social Servicec n. 108/2006 Coll.
4 Navrátilová, Jitka, Navrátil, Pavel. 2009. Komunitní plánování jako forma podpory životních projektů. Časopis sociální 
práce|Sociálna práca, Brno, ASVSP. ISSN 1213-6204, 2009, vol. 9, no. 1/2009, s. 74-84.
5 Sokačová, Linda. Komunitní plánování. In Sokačová, L. (ed.): Malé obce za rovné příležitosti žen a mužů. Praha: Gen-
der Studies, o.p.s. ISBN: 978-80-86520-37-7
6 Skálová, Helena. 2011. Rovné příležitosti žen a mužů a slaďování osobního a pracovního života na úřadech veřejné správy. In 
Sokačová, L. Malé obce za rovné příležitosti žen a mužů. Praha: Gender Studies, o.p.s. ISBN: 978-80-86520-37-7.
7 See http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/
8 Sokačová, Linda. Komunitní plánování. In: Sokačová, L. (ed.): Maléobcezarov népříležitosti žen a mužů. Praha: Gender Studies, 
o.p.s. ISBN: 978-80-86520-37-7.
9 See Musilová, Martina. 1999. Vývoj politiky rovných příležitostí mužů a žen v České republice kontextu evropské inte-
grace. Praha: SOÚ AV ČR. P. 92.
Musilová, Martina. 2001. Mainstreaming. In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. 1-2/2001. P. 14-15.
Očenášová, Zuzana. 2009. Europeanization of gender equality policies through the needle’s eye of Slovakia and the Czech Republic. 
QUING Project. Vienna: Institute for Human Sciences. Dostupné z: <http://www.quing.eu/files/WHY/ocenasova.pdf>
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was no consistent support for the issue.  Gender mainstreaming as a principle was officially recognized 
and set as a governmental priority in 1998. However, until 2015 no methodological support or guide for 
the use of gender impact assessment in regulatory processes and implementing gender impact assessment 
existed as such1.   The risk of gender mainstreaming – that it is a responsibility of everyone and no-one 
– has been realised2. 

At the local level no specific legislation exists to bind the public administration to gender mainstreaming 
or conduct gender impact assessment. The process is dependent upon the will of individuals and therefore, 
it varies a lot. The existence of examples of good practice, however, is very promising. As shown by own 
research, the knowledge on gender mainstreaming has expanded significantly among public administration 
bodies in the last 8 years. Also, gender mainstreaming tools such a gender budgeting, gender auditing, 
gender statistics and trainings on gender equality have been employed at the local and regional level. 
Experience shows that a participatory approach involving citizens into the decision making process (on 
the level of community planning or budget planning) is something which seems to be attractive to local 
and regional administrations. Support of project funds for incorporating such innovative techniques is 
very helpful3.

Based on the Czech experience it is possible to conclude with the following recommendations:
Use the pre-accession period to support gender equality topics. As experience shows the greatest progress 

in gender equality was made before entering EU. As the chairwomen of the Czech Women´s Lobby stated, 
“Since joining the EU the situation has been more difficult. There has been no more pressure to advance the 
topic of gender equality. We have been applying the rules, but advancement is slow. No progress has been 
made in the last 10 years according to the gender equality index: This also makes the situation with gender 
mainstreaming in Czech Republic more difficult”4.

Gender mainstreaming, like any other policy, needs resources: not only financial ones (where the returns 
can’t be expected in the short term), but mainly human resources and expertise. It is crucial to conduct 
successful gender mainstreaming to raise fundamental understanding of gender issues among policy makers, 
policy officers and public administration.

Tools for gender mainstreaming, e.g. gender statistics, gender analysis, should be supported and 
systematically applied. 

It is necessary to have a sufficient number of gender experts providing gender expertise and also sufficient 
funds to remunerate their expert work. This should be available not only at the national level of politics, but 
also at local and regional levels.

Support the civil society role by participatory processes. Incorporate gender issues in the participatory 
approach (such as community planning, community and participatory budgeting) simply by involving NGOs 
and women’s organizations working at the local and regional level.  

Gender mainstreaming is to a large extent a top-down process. As set up by the EU, it requires adopting 
adequate legislation to successfully incorporate it. However, it also depends on the cultural context, and how 
effective the legislation is.

On the other hand, it seems that to be successful the top-down process should be accompanied by a wide 
awareness-raising movement from the bottom, which could have a synergistic effect for putting emphasis on 
the topic of gender equality5. As the Czech experience shows, context which would enable the acceptance of 
this approach from the top was not prepared sufficiently. As Červenková states, “Putting gender mainstreaming 
into a wider social context inevitably brings about those accompanying phenomena that are often criticized from 
feminist positions. I am referring to the simplification of this concept, the disappearance of the original rhetoric 
and the replacement of managerial rhetoric focused on the use of human resources and its implementation 

1 Špondrová, Pavla, Eva Hejzlarová, Czeslaw Walek and Klára Čmolíková Cozlová. 2015. Metodika hodnocení dopadů na rovnost žen 
a mužů pro materiály předkládané vládě ČR. Úřad vlády ČR: Praha
2 OECD. 2017.The pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle. Paris: OECD Publishing. ISBN 978-92-64-28131-8.P. 
65.
3  Kubálková, Petra. 2014. “Rovné příležitosti mužů a žen – inspirace dobrou praxí v českých samosprávách”. Deník veřejné správy. 
http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6675433
4 Smiggels Kavková, Jana. Speaker at Proměny a výzvy femnitických hnutí v Evropě a v České republice. On conference: 
Dejme (že)nám šanci a mužům příležitost (Let´s Give Women a Chance and Men an Opportunity). Hotel International: 
Prague 7.-8.11.2017..
5 See Červinková, Alice. 2003. Gender Mainstreaming/Mainstreaming Gender. In Kontext, 1–2/2003, p. 8-16. P. 15
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within the hierarchical structures (top-down). Gender mainstreaming, if I may modify the term, can also be 
described in this context as “mainstreaming gender”“.1

However, a question arises whether women alone can promote gender mainstreaming. In terms of politics, 
men are still in a majority. An important prerequisite, therefore, is to convince men to support the approach. 
In this context, the participation of women and men in political decision-making and public life is a necessary 
condition for success2. As recognized also by the United Nations Development Program in their Report on 
Women’s Political Participation (UNDP, 2010, p. 1), gender mainstreaming requires “more than just an 
additional number of women in visible and responsible positions ... it requires strengthened capacities of both 
male and female policymakers to implement policies that promote gender equality,”3 including positive actions 
to close the inequality gap.

It is possible to hypothesize whether because of the EU and fulfilling the obligation of harmonization 
or just special local context, it was not possible to approach the topic of gender equality more positively. It 
seems that the Czech Republic complies with EU rules only on the level of political proclamation, not the 
sharing of equality values in practice. This attitude poses a problem, mainly when we understand gender 
mainstreaming as a radical concept. We can expect patriarchal society to defend itself very strongly, as well 
as the system, which only declares support for the issue, but is not willing to change itself in any way. “The 
implementation of an equal opportunity policy across individual Member States is crucial for the success of 
the gender mainstreaming strategy across the EU“4

These weaknesses translate into an uneven implementation of gender mainstreaming policies within and 
across Member States which in the end might result in a weak institutionalization of the gender mainstreaming 
strategy as such.5 “However, deep-seated social changes or a reconceptualization of gender policy as called 
for the social movement and feminist theorists, respectively, have not been achieved. This may be due, not 
surprisingly, to the various ways in which gender mainstreaming is conceptualized by the multitude of regimes 
which comprise the EU“6

When gender mainstreaming is not implemented in every country similarly (and in the EU itself), the 
policy of gender mainstreaming is undermined. And this conclusion arises from the Czech experience as a 
recommendation to the EU level.  

1 Ibid.
2 Musilová, Martina. 2001. Mainstreaming. In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. 1-2/2001.P. 15.
3 United Nations Development Program (UNDP). (2010). Enhancing women’s political participation: A policy note for Europe and the 
Commonwealth of Independent States. Bratislava: UNDP. P. 1.
4 Lavena, Cecilia &Riccucci, Norma. 2012. Exploring Gender Mainstreaming in the European Union. International Journal of Public 
Administration. 35. 122-136. 10.1080/01900692.P. 131.
5 Prechal, S., and Burri, S. 2009. EU rules on gender equality. How are they transposed into national laws? Luxembourg: Publications 
Office of the European Union.
6 Lavena, Cecilia &Riccucci, Norma. 2012. Exploring Gender Mainstreaming in the European Union. International Journal of Public 
Administration. 35. 122-136. 10.1080/01900692.P. 134.
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introduction
It is widely known that effective local governance is an integral part of a democratic system as it gives the 

citizens a possibility to participate in political processes. Local self-government, representing a decentralized 
form of governance, implies certain independence of local government bodies as well as local self-governing 
territorial communities which creates conditions for people to exercise their power. Local self-government is 
a form of organization of power at the local level which implies independent decision-making on the issues 
of local importance. The state recognizes local self-government as a self-reliant and independent level of 
authority which belongs to the people and is exercised by the people. However, this does not mean that system 
of self-governance is a kind of a state within a state: it is integrated into the general system of government of 
state and society, but it has a special role and exercises a certain degree of autonomy.

The most important function of local self-government is to ensure provision of social and cultural, public 
utility, domestic and other essential services to population including maintenance of public order, access to 
education and health care, water supply, sewage system and housing. Local self-government is a specific 
“branch of power” which, on the one hand, participates in realizing state power at the local level, and on 
another hand, fully takes into account interests of population and plays an active role in protecting human 
rights and women’s rights.

Not being a part of the state government system, local self-government acts as a connecting link between 
the civil society and the government. As a matter of fact, local self-government acts as a kind of counterbalance 
of the central government and aims to guarantee pluralism in the society.

legislative framework of local self-Governance in the republic of abkhazia
Constitution of the Republic of Abkhazia, adopted in 1994, which declared the country as a democratic state 

based on the sovereignty of people, provides for the separation of powers into three branches: legislative, executive 
and judicial. It recognizes the people of Abkhazia as the bearer of the sovereignty and the only source of authority. 
The constitution of the Republic of Abkhazia refers to local self-governance as one of bases of constitutional order of 
the country and considers it as an independent form of exercising power by its people. Article 8 of the Constitution 
establishes that in the Republic of Abkhazia, local governments, independent within their jurisdiction, shall be 
recognized and ensured. These local governments shall not be part of the system of state administration. Also, local 
executive bodies of the state government are established within administrative-territorial units1.

Thus, according to the constitutional and legislative model, bodies of the state government and local self-
government are established and operate simultaneously. They are closely linked with each other as the main 

1  http://presidentofabkhazia.org/doc/const/
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areas of their activities include promoting interests of the population of the same territory. Therefore, the issue 
of balance and division of authority between these bodies emerges.

The bodies of local self-government are in charge of issues of local importance, i.e. problems which 
are related to the interests of the whole or absolute majority of the local population and are linked to the 
specific characteristics  of the given territory, infrastructure and could be solved independently from the state 
government.

The main law secures the following principles of local self-governance:
1. Independence within their jurisdiction. The local self-government bodies are not included is the system of 

the state government. Thus, the constitution alongside with the “horizontal” separation of power – legislative, 
executive and judicial (art. 7 of the constitution), also sets out the model of “vertical” separation of power – 
state power at the level of the republic and the local authority.

2. Independence of local self-government. According to article 81 of the Constitution of the Republic of 
Abkhazia state institutions shall not curtail the rights of local governments established by the Constitution and 
the laws. Any interference in the legitimate activities of local governments shall be inadmissible.

3. Principle of legal defence (article 82 of the Constitution). Local self-governments have the right to a 
legal defence to ensure free and unimpeded discharge of their duties. 

4. Principle of dualism, i.e. coexistence of the bodies of local self-government and local bodies of state 
government in the administrative-territorial units. In administrative-territorial units local self-government 
bodies coexist with local bodies of state government, such as administrations of towns, districts and other 
types of settlements. The heads of administration are appointed by the President from among the members of 
an assembly – local self-government body. They are part of the executive power and are accountable to the 
cabinet of ministers. 

Thereby, the Constitution of 1994 sets out only general principles of organization of local self-government 
in Abkhazia. According to clause 3 of article 79 of the Constitution the composition, organizational structure 
and powers of the local self-government should be established by specific laws. Such laws were adopted in 
October 1997. These are the law of the Republic of Abkhazia “On Administration of Administrative-Territorial 
Units of the Republic of Abkhazia” and the law of the Republic of Abkhazia “On Election of Local Self-
Government Bodies”1. After adopting these laws the first elections of local self-government bodies were held 
on 14 March, 1998. Establishing the general principles of self-governance in the Constitution and adopting 
laws “On Administration of Administrative-Territorial Units of the Republic of Abkhazia” and “On Election 
of Local Self-Government Bodies” formed the foundation to reforming local administration based on the 
principles of self-governance. 

Several amendments and annexes have been added to the law of the RA “On Administration of 
Administrative-Territorial Units of the Republic of Abkhazia” since its adoption in 1997. According to article 
1 of the last version, the law determines responsibilities and structure of local self-government and its bodies. 
Article 2 states that “the local self-government in the Republic of Abkhazia is a system of organizing activities 
of its citizens for making independent decisions on the issues of local importance based on the interests of the 
population. State government in towns, districts and other settlements is represented by the system of bodies 
ensuring comprehensive economic and social development of the territory under their jurisdiction”. According 
to article 3 “legal basis of administration of administrative-territorial units”, the constitution of the Republic 
of Abkhazia, the present law and other legal acts of the Republic of Abkhazia comprise the legal basis of 
administration in administrative-territorial units. 

Article 6 of the law secures the right of citizens of the Republic of Abkhazia to participate in local 
self-governance. It provides that “the citizens of the Republic of Abkhazia have the right to participate in 
administration of issues of self-government directly or through their representatives. The citizens of the 
Republic of Abkhazia have the right to elect or be elected to the bodies of local self-government”. The same 
article also provides that the citizens have the right to lodge a complaint against the decisions of local self-
government or its officials in court if these decisions contradict the laws or violate their rights and interests. 
Article 7 of the law covers the issues of interrelations between the bodies of state government and local self-
government which “are conducted by adopting the laws on local self-government and creating coordination, 
consultation, discussion and other bodies”.

Article 24 covers the issues related to the heads of administrations. It provides that the activities of the 
local administration are led by the head of the administration who is part of the system of the executive power 

1  abkhazia-apsny.ru/the-laws-of-the-r
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of the Republic of Abkhazia headed by the President. The head of the local administration is accountable to 
the cabinet of ministers of the Republic of Abkhazia. According to article 24 of the law “On Administration of 
Administrative-Territorial Units of the RA”, heads of administrations of towns and district towns are appointed 
by the President from among the members of assemblies of districts, towns or district towns. The head of the 
district administration is also the head of the town administration which is the center of the given district. The 
head of the district administration appoints or dismisses the heads of administrations of villages from among 
the members of relevant assemblies.

It has to be noted that there have been cases when the head of the administration appointed by the President 
of RA was not from among the members of the assembly. Thus, a person was appointed as an acting head of 
the administration and then by-elections to the assembly were held (in the case of pre-term termination of 
membership of one of the members) with the acting head of the district among the candidates. If the latter 
was elected as the member of the assembly, the President of RA appointed them as the rightful head of the 
administration, i.e. their authority in the capacity of the head was legitimized. 

The question emerges regarding the conditions for termination of membership of an assembly member. 
It should be noted that there are no provisions regulating such cases either in the law “On Administration 
of Administrative-Territorial Units” or in the law “On Election of Local Self-Government Bodies”. The 
law outlining the details of the status of assembly members has not been adopted yet in the Republic of 
Abkhazia, while the law regulating the status of members of the People’s Assembly/Parliament of Abkhazia 
has already been adopted and this law specifies cases of early termination of office of a member of the 
People’s Assembly1.

In accordance with the amendments to the law “On Administration of Administrative-Territorial Units of 
the RA”, within 30 days after the President presents the candidate for the position of the head of administration 
of a town, district or district town, the assembly approves the appointment of the head of the administration 
of a town, district or district town. The decision should be supported by the majority of the total number of 
assembly members.

In the case of rejection of the candidacy suggested for the position of the head of the administration, within 
a period of 30 days the President of the Republic of Abkhazia has the right to nominate the previously presented 
or a new candidate for the position of the head of administration of the town, district or district town for the 
assembly’s approval. In the case of repeated rejection by the assembly of the previously presented candidate, 
the President should present a new candidate to the assembly for approval within the period of 30 days.

In this law and in the law of the Republic of Abkhazia “On Election of Local Self-Government Bodies” 
the following administrative-territorial division is applied: city – Sukhumi; towns – district centers: Gagra, 
Gudauta, Ochamchire, Tkvarcheli, Gali; district towns: New Athos, Pitsunda; districts of: Gagra, Gudauta, 
Sukhumi, Gulripshi, Ochamchire, Tkvarcheli, Gali.

According to the law, local self-governance is exercised by the population through representative bodies 
– assemblies of districts, towns, district towns, settlements and villages and also through conducting local 
referenda. Every citizen of Abkhazia having reached the age of 18 by or on the day of elections has the right to 
vote in the elections of the bodies of local self-government. Every citizen of the Republic of Abkhazia who has 
reached the age of 25 by the day of elections has the right to be elected as a member of the assembly. 

The competencies of local administration include:
1. Protecting rights and freedoms of citizens;
2. Designing projects oriented towards economic and social development of relevant territories and 

submitting them to the bodies of local self-government; their implementation;
3. Developing projects of the local budget and presenting them for approval to the bodies of local self-

government, ensuring budget implementation and reporting to the local self-government bodies on its 
implementation;

4. Adopting the administration mechanisms for local economy, territory and their sustainability;
5. Administering enterprises, institutions and organizations under its jurisdiction;
6. Coordinating and controlling activities of locally-based state authorities, civil society organizations, 

enterprises and institutions within the limits set by the legislation regardless of the forms of ownership and 
organizational legal structure;

7. Outlining and implementing measures oriented towards development of education, culture and language, 
physical training and sport;

1  http://lawyers-abkh.livejournal.com/8321.html

Gender Mainstreaming in Local Self-Government



231

8. Ensuring labor protection and health care of the population on relevant territories;
9. Outlining and implementing measures for environment protection and rational use of natural resources;
10. Outlining and implementing measures for employment and social protection of the population on 

relevant territories;
11. Ensuring protection of all forms of ownership, regulating the issues of land use in accordance to 

legislation;
12. Annual reporting on the activities of the administration to relevant bodies;
13. Concluding agreements with organizations and enterprises implementing certain types of work or 

providing services on the territories under its jurisdiction (except on the issues related to state protection) and 
other agreements and contracts on behalf of relevant territories;

14. Structuring and regulating activities of the local administration, appointing and dismissing the heads 
of structural units and other officials of the local administration. Regulations for departments of finance, 
agriculture, education, culture, health care, social welfare and sport are developed and adopted in cooperation 
with central government bodies and local administration;

15. Endorsing the structure and staff within the range of resources allocated by the local self-government 
body;

16. Taking steps for protecting state interests on relevant territories;
17. Opening and closing accounts in banking institutions, disposing budgetary resources and non-budgetary 

and foreign currency funds established by law;
18. Participating in preparing and conducting elections, state and local referenda in accordance with the 

legislation;
19. Using and managing public utility facilities in accordance with the law “On ownership” of the Republic 

of Abkhazia;
20. Exercising other responsibilities in accordance with the legislation1. 
 
The local administrations are accountable for their activities to the cabinet of ministers of the RA which 

can raise the issue of incompetency of the heads of local administration with the President of the Republic of 
Abkhazia depending on the results of activities of the local administration. 

The details given above confirm that the Republic of Abkhazia has a distinctive system of administration 
at the level of administrative-territorial units which combines local self-governance and state governance at 
the local level. It is evident that in order to raise effectiveness of administering administrative-territorial units 
it is necessary to solve the question of division of authorities and fields of activities between state government 
bodies and municipal institutions on the legislative level and also to regulate the process of delegation of 
authorities to the bodies of local self-government2.

In addition, local administrations do not have the right to restrict the rights of the bodies of local self-
government established by the constitution and laws of the Republic of Abkhazia. The local bodies of 
government – local administrations – are accountable to the cabinet of ministers of the RA for their activities.

The cabinet of ministers of the Republic of Abkhazia:
– Within its powers ensures realization of executive power on the whole territory of the Republic of 

Abkhazia and controls activities of bodies of local government;
– Ensures required interaction between central and local bodies of government;
– Solves disputes and disagreements between the central and local bodies of government;
– For the purpose of realization of its decrees and directions on the whole territory of the Republic of 

Abkhazia the cabinet of ministers of the Republic of Abkhazia has the right to revoke the decisions of local 
government bodies if they contradict the legislation of the Republic of Abkhazia and can also request and 
receive the information from them regarding the implementation of directions of the cabinet of ministers of the 
Republic of Abkhazia;

– Renders support to the local government bodies in improvement of forms and methods of administration, 
contributes to creating conditions for developing local self-government, studies, generalizes and disseminates 
the experience of work of bodies of local government.

However, it should be noted that in practice only few out of these regulations are operational in practice 

1  http://abkhazia-apsny.ru/the-laws-of-the-republic-of-abkhazia.html

2  Д. Пилия, Местные органы исполнительной власти Республики Абхазия
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which causes low level of confidence of the population toward town and district assemblies, as well as low 
level of interaction of the bodies of local self-government with the population of territorial units. 

Problems and challenges in the field of local self-Governance
Georgian-Abkhazian armed conflict in 1992-1993 and consequent economic sanctions imposed against 

Abkhazia at the summit of the CIS countries in 1996 which led to isolation of Abkhazia had its hardest impact 
on women who have suffered loss of relatives, violence, expulsion and economic hardships. Active migration 
of village population to towns, especially from districts which suffered the most during the hostilities, is among 
the consequences of the armed conflict. This is the case with Eastern Abkhazia and especially, the miners’ town 
of Tkvarcheli and surrounding villages of Tkvarcheli district which were under a siege during 13 and a half 
months. The situation is similar in Ochamchire district, which was divided by the frontline, as well as in the 
border district of Gali. Total collapse of social infrastructure of these districts resulted in intensive outflow of 
population, especially youth, and among them women to the districts less affected by the conflict.

Thus, mainly only middle aged and elderly population remained in rural areas and many young people 
including women moved to the towns of Sukhumi, Gagra and Gudauta which were less affected by war and 
post-war destruction. This process led to decrease of political activity of rural population which has had 
negative impact on the process of decentralization of government and developing local self-governance.

As was already noted, the existing system of local self-government in Abkhazia is not fully effective and 
thus fails to take into account the interests of population in full and to ensure satisfaction of their daily needs. 
For the purpose of revealing existing problems in this field, 6 in-depth interviews have been conducted with 
lawyers, civic activists and members of town assemblies.

In answer to the question “How should the bodies of local self-government be elected?” all the 
interviewees reply that direct elections of local self-government bodies would allow the citizens to express 
popular will. However, the opinions of the respondents are split regarding the system of elections. Two of the 
interviewees think that in the optimum model political parties would be represented not only in the parliament 
but also in local assemblies, whereas the other four express belief that the local self-government elections 
should be based on majoritarian voting system because, as they claim, it is tailored to the local conditions. 
Supporters of the latter system think that proportional system estranges the elected members from the voters 
and affects their direct contacts with population, which can be guaranteed only by majoritarian voting system 
as it permits to take into account the attitudes of the electorate, their needs and interests. A town assembly 
member notes that the system of forming the bodies of local self-government is largely shaped by the existing 
form of governance in the country – parliamentary, presidential, mixed.

All the interviewees agree that while considering the principles of forming the bodies of local self-
government, the existing positive experience of foreign countries in the field of local self-governance and the 
standards of international law should be taken into account. They believe that the main emphasis should be 
on the principle of electivity of bodies of local self-government through free, secret, equal, direct and general 
ballot. A civic activist thinks that the possibility of electing local self-government bodies by the citizens is in 
harmony with the nature of self-governance itself, which is the form of public power tailored to the needs of 
citizens of the country.

Answering the question “What are the powers of the bodies of local self-government?” all the interviewees 
agreed that the powers granted to the bodies of local self-government by legislation are wide enough. These 
include adopting the local budget, discussing and adopting plans and programs of socio-economic development 
of the district or town, determining the amount of local taxes and various duties. A lawyer explained that local 
self-government bodies have the capacity to establish tax benefits but appointment of heads of departments 
of internal affairs of towns or districts should be agreed with district or town assemblies. Other interviewees 
think that the most topical issues for the local population include housing and public utility services, transport 
development, traffic regulation, communal services and amenities, organization of public catering services. In 
social field they emphasized importance of health care, education, public order and fire security; in the field of 
ecology – environment protection.

The interviewed lawyer specifically noted that the amendment to the constitutional law “On Local Self-
Government and Government in the Republic of Abkhaiza” adopted in 2016 by the National Assembly/
Parliament of the RA, granted the members of district and town assemblies the right to impeach the head 
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of administration of the relevant town or district. They have the right to submit this issue to the President of 
Abkhazia for consideration. The decision of impeachment requires 2/3 of votes of all members of the assembly. 
Following the assembly’s impeachment of the head of administration of a town or district, the President has 
the right to dismiss the head of administration or reject the decision of the assembly. The interviewed lawyer 
considers it an important stipulation that in cases when the assembly starts a repeated impeachment process of 
the head of administration within a year, the President has the right to either dismiss the head of administration 
or dismiss the assembly in the period of 30 days. However, according to the interviewee, there have been no 
precedents of this, which indicates that this procedure does not work in practice. 

The interviewed member of the town assembly claims that although, according to the law, appointment of 
officials of town or district administration has to be approved by the of town or district assembly, this approval 
is often just a formality. In her opinion, local self-government bodies often fail to realize the possibilities 
provided by the law “On Administration of Administrative-Territorial Units of the Republic of Abkhazia”. She 
believes that if local self-government succeeds in fully realizing their potential as implied by the law, assembly 
members’ approval rating will rise and level of popular trust for the assembly as a whole will considerably 
increase. 

According to several of the respondents, lack of statistical data is a serious problem. They claim that 
even though there is some statistical analysis at the state level, there is none at the local level. The social 
activist stated that lack of statistical data on human rights violations is symptomatic as it confirms low public 
awareness of how human rights protection is organized at a local level and who responsible parties are. Due 
to this state of affairs, she claims, people experiencing certain problems in relation to human rights seldom 
address local bodies and prefer to go directly to the highest authorities of the state. “Most citizens do not 
hope to find protection at the local level, which is absolutely unacceptable for a democratic society. Without 
grassroots processes there can be no effective human rights activity”, she says. Here, an important role can be 
played by NGOs and other civil rights institutions. 

The study revealed that the issue of direct elections of heads of local administrations is the most topical 
and most frequently discussed one. According to the interviewees, at present the law requires that heads of 
towns and districts be appointed by the President from among the members of a body of local self-government 
and heads of towns and districts are part of the system of state executive power. The question “What is 
your attitude to the idea of electing heads of administration?” received positive response from all six 
interviewees. In the words of the civic activist “I fully support this idea and believe that it should spur the 
reform of the system of local self-government formed in Abkhazia. It is essential that elections of the head of 
a town or a district are a prerogative of the population.”

In the lawyer’s opinion, if a head of administration elected by people has popular support and consequently, 
feels responsible to voters rather than his/her superiors, effectiveness of local self-government will increase. 
The interviewed member of the town assembly is confident that elected, rather than appointed, head of 
administration will be more focused on the positive outcomes of their work as it will be assessed by voters 
who vested them with power. 

Another interviewee, a lawyer remarked that a heads of administration have a lot of authority and receiving 
this mandate directly from people will strengthen their connection with the population of their administrative 
unit. She added that it is necessary to clarify requirements for the candidate for position of the head of 
administration in the law and outline their legal status more clearly.

In response to the question: “How can quality of life in local communities be raised?” interviewees 
representing civil society spoke about the need for community initiative at the local level that will be supported 
by local self-government bodies. They believe it is important to set up special structures - committees, boards 
or other bodies - under district and town assemblies that would be involved in human rights protection. As 
one of the civic activists said, while some public organizations in the capital offer free legal and other services 
through special legal departments or public reception rooms, in regions the situation leaves much to be desired. 
The lawyer commented that when people feel that laws do not work locally, they have to travel to Sukhumi 
to seek an appointment with highest-standing officials of the country. All interviewees agreed that local self-
government has to undergo changes that will ensure that people have confidence in solving their problems 
locally and know who to address with any given issue. 

In the lawyer’s opinion, the situation can be improved by establishing tighter control on the activities of 
local administrations and making their work more transparent. One way would be to establish independent 
public or semi-governmental bodies that would take responsibility for offering assistance to those who need 
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it. This could include legal as well psychological services offered locally or public reception rooms. “No one 
should be afraid to raise issues and demand answers from the government, especially as this right is granted 
by the law”, he emphasized. 

According to the member of a town assembly, at times representatives of the executive branch do not 
take into account opinions of district or town assembly members. At the same time elected representatives 
of the people tend to forget their own election promises: to install water supply and electricity systems, fix 
roads and sewage system, grant voters’ other requests. The interviewee considers it a legitimate question 
when people sometimes ask: “Who needs these local assemblies when you can’t see their work?” She is also 
concerned that quite often local self-government bodies have members lacking qualification and knowledge 
necessary for this position and says: “As a rule these members do little and do not take interest in anything. 
Health care, social protection, sanitary and epidemiological conditions are the most neglected areas”. Another 
interviewee expresses the idea that it is important to create a space for discussions where representatives of 
local communities can be in continuous communication with local authorities as this will improve the image 
of local self-government and also improve lives of people. 

The civic activist is convinced that violations of social rights of citizens are most frequent, which is 
generally linked with low standard of living of the population and insufficiency of state resources. Citizens 
most often apply to local government bodies with requests for financial assistance for large families, allocating 
resources for repairs (especially after floods and other natural disasters) and also with complaints over housing 
disputes and conflicts, difficulties with issuing documents, etc.

The final question “Could you name examples of successful cooperation between local self-government 
and civil society?” received rather skeptical responses from some of the participants of the study.  In the 
lawyer’s opinion, heads of administrations are not prepared to interact with citizens of territorial units under 
their jurisdiction, as they are fully dependent on the executive branch of the government and not on voters. 
“If heads of administration were elected by people voting in the elections, local self-government bodies and 
population would have a completely different relationship based on constructive cooperation and interaction. 
However, as heads of administrations are appointed by the President, they have no motivation for maintaining 
contacts with ordinary citizens and taking positive attitude to grassroots initiatives”, he claims. 

A civic activist described how Tkvarcheli population protested against destruction of cedars of Lebanon that 
grew along the motorway. The head of administration had made a decision to cut down these trees explaining 
this by claiming that their roots obstructed repairs of the road. Even though many inhabitants of Tkvarcheli 
as well as environmentalists expressed their indignation at this barbaric act of destruction, the head of the 
administration refused to stop cutting down these centuries-old trees. 

A more positive example was given by another civic activist interviewee as she described support provided 
by the head of administration of Ochamchire district to women’s initiative group that had decided to establish 
a civil organization for protecting women’s rights and finding solutions for problems of most vulnerable social 
groups. A building was allocated for the initiative group, they received assistance with registration of their 
organization and as a result, organization “Abzhui Women” was founded and it has been operating since. 

Another of interviewees spoke about positive experience of young drug users who decided to overcome 
this addiction. The group called “Drug Addicts Anonymous” applied to the Public Chamber of Abkhazia with a 
request to assist them in establishing contacts with the administration of Gagra district so that they could obtain 
support for activities directed at bringing together young people who wished to break the habit of drug use. 

The Public Chamber in their turn requested that the head of the administration of Gagra district allocate 
space for the group and provide all necessary assistance in the future. As a result, “Drug Addicts Anonymous” 
received space in Gagra for regular meetings of drug users willing to find cure from this destructive addiction. 
The only prerequisite for group membership is a conscious decision to stop using drugs. 

All in all, it has to be said that interaction between local self-government bodies and population is still at a 
very low level. The main challenges connected with deficiencies in the work of local self-government bodies 
include:  
l over-centralization of power and weakness of local self-government which hamper emergence of 

democratic system of government; 
l deficit of trust of local population for town and district authorities and lack of belief in their ability to 

solve problems independently; 
l gaps in legislation in terms of clear delimitation of authority between the bodies of state government and 

self-government; 
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l inability to establish contacts between members of town and district assemblies and local population for 
receiving feedback;  
l inadequate legal culture of the population, lack of awareness of their own rights and ways of exercising 

them;
l existing procedure of appointing heads of local bodies of central government resulting in a special case: 

member of a local assembly is elected by the population and invested with representative powers, then the 
President by his decision can suspend their mandate and appoint them as the head of administration, which 
causes conflict between the will of local population and actions of the head of state;  
l gaps in the law “On Administration of Administrative-Territorial Units of the RA” in that it does not 

contain definitions of a number of concepts such as local self-government, local referendum, administrative-
territorial unit, local self-government body, local body of state government, municipal enterprise, municipal 
property, etc.; 
l in reality, existence of a single form of administration – state administration carried out by central and 

local authorities. 
It has to be added that according to universally recognized norms of international law, local self-government 

bodies represent one of the foundations of democracy. Consequently, granting bodies of local self-government 
realistic authority is a prerequisite for their effective functioning and this will ensure efficiency of administration 
that is at the same time more approachable for citizens. 

International practice demonstrates that democratic nature of organization and activities of local self-
government bodies is first and foremost revealed in these bodies being elective. According to this principle, 
in the elections the population votes for representative bodies i.e. assemblies as mentioned above. Either 
the population or the representative body from among its members elects the head of the municipality i.e. 
head of the local administration. Then, a question arises: how justified is the practice existing in Abkhazia of 
appointing heads of administration by the President? This practice seems to be in conflict with democratic 
principles of local self-government that imply decentralization of power, independence and self-sufficiency 
of local self-government in managing local affairs. The same can be said concerning appointment of heads of 
administrations of villages and settlements by the head of district administration. 

Both of the above-mentioned regulations are in conflict with provisions of the same law stating that the 
rights of local self-government cannot be withdrawn or restricted unilaterally by state authorities. It can 
be concluded that under the given circumstances it is impossible to discuss wide autonomy of local self-
government bodies within their jurisdiction. International legal practice suggests dealing with this issue by 
using more democratic tools including elections of heads of local administrations. 

state of affairs with Gender equality
As mentioned above, after the end of military phase of the conflict economic and psychological pressures 

on women increased due to introduction of economic sanctions against Abkhazia by the CIS in addition to 
the devastating effects of the war. An interesting peculiarity of the situation was that men aged 16 to 60 
were not allowed to cross Russian-Abkhazian border on the river Psou. As a result, women had to shoulder 
the responsibility for supporting their families. This led to increased social responsibility of women and 
consequently, serious changes in gender roles and radical transformation of traditional family structure. Women 
were marginalized politically and at the same time more and more men with military background appeared on 
the political arena due to their outstanding services in battle or having obtained access to power and financial 
resources during hostilities. As competition for mandates during elections became increasingly fierce, women 
who, as a rule, had fewer financial and administrative resources were excluded from politics and the more 
prestigious positions in governmental and administrative bodies, with rare exceptions, were occupied by men. 

The question whether women should go into politics has recently been a frequent topic of heated discussions 
at various platforms as well as social media in Abkhazia. Traditional Caucasian culture requires that women 
take care of children and housework. As women are mostly perceived as mothers and hearth keepers, many 
view their political aspirations with perplexity and they receive little support. At the same time, supporters of 
traditional values cannot deny that Abkhazia, as well as other communities in the Caucasus, has seen many 
wise women who had universal respect and whose opinions had serious influence. 

It has to be noted, however, that in the last decade women have achieved some success in the public life 
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of the country. Women predominate in the civil society organizations dealing with issues of human rights 
and women’s rights protection, working towards conflict transformation, better human safety, handling 
problems that face the most vulnerable social groups. Also, women have considerable achievements in 
the field of small enterprise which can be explained by their mobility and flexibility in a radically changed 
environment.  

Majority of civic activists in Abkhazia are confident that women can be forward-looking politicians, 
successful leaders and government officials. International practice as well as everyday life shows that women 
are more sensitive to various manifestations of injustice than men. Having dealt with serious domestic and 
social problems women have developed skills needed to find timely and efficient solutions. So, it is regrettable 
that the number of women in decision-making positions is constantly declining. This is connected with a 
number of reasons that will be discussed below.  

In 2008 NGO “Association of Women of Abkhazia” designed a draft of a law “On Ensuring Equal 
Rights and Opportunities for Men and Women in the Republic of Abkhazia”.1 Thanks to effective advocacy 
of this bill by women involved in the civil sector and their cooperation with members and the speaker of 
the National Assembly/Parliament of Abkhazia, this law was passed and signed by the President, the fact 
that was received with great enthusiasm by activists of women’s movement. As the field of women’s rights 
protection is a comparatively new one for Abkhazia, the Law contains articles defining the concepts of “gender 
equality, gender, direct and indirect discrimination based on gender”. The law promotes equal rights and equal 
opportunities for men and women in politics, economy, social and other spheres of life and aims to ensure 
gender equality. 

Although this law came into force on February 1, 2009, no dramatic improvements in the situation can 
be identified as yet.  There are still a lot of factors and circumstances hampering achievement of gender 
parity in political life. The main one obviously lies in gender stereotypes existing in the society, psychological 
barriers in the society and in women themselves hindering more active involvement in politics. Doubtlessly, 
replacing existing stereotypes is a long and complicated process that encompasses a variety of aspects including 
development of mechanisms for promoting women to power in order to ensure their full engagement in political 
life, increase their constructive influence on decision-making at the governmental level. 

Local elections in 2016 in Abkhazia produced a clear example of unreadiness of the society to vote for 
women-candidates on the one hand and reluctance of women to put themselves forward as candidates. With 
the total of 374 candidates in all constituencies of the Republic, the number of women was 53, i.e. 7%. In 
particular, in Gudauta district there were 64 candidates running for 29 seats and only 6 of them were women. 
Only one of them won the elections, but later she resigned as she became a member of the National Assembly/
Parliament of the RA. Thus, at the moment Gudauta district assembly does not have a single woman. 

In Ochamchire district four out of eight women running for seats won the elections. Tkvarcheli district 
assembly has only two women. Sukhumi city assembly (26 seats) has one woman and Gagra assembly (22 
seats) has one. 

 It is also noteworthy that out of eight heads of administrations of cities and districts only one is a woman 
– the head of Tkvahcheli administration.

This state of affairs has a negative effect on the situation in local communities as women are more sensitive 
to daily needs and problems of people and react more promptly and adequately to any violations of human 
rights and rights of women. 

The situation at the national level is in no way better: number of women in the National Assembly/
Parliament of the Republic of Abkhazia is declining steadily. If at the end of the 90s share of women members 
of the Parliament was 10-15%, recently it has fallen dramatically. At the moment only one out of 35 parliament 
members is a woman. 

Analysis of the process and results of elections at various levels in the last decade allows us to draw the 
following conclusions:     
l Competition for mandates is becoming increasingly fierce, and women who, as a rule, have fewer 

financial and administrative resources, have little chance of winning elections; 
l In traditional communities, such as Abkhazian society, women are not generally elected to elective 

positions and this happens not because they lack competence, but because the society is used to granting the 
right of making decisions to men; 
l Lack of solidarity and mutual support between women leads to clashes between them during nomination 

1  http://abkhazia-apsny.ru/the-laws-of-the-republic-of-abkhazia.html
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and results in being “exploited” by various political and financial groups. This is what happened in the last 
parliamentary elections in Abkhazia in 2017, when women found themselves in different camps and lost; 
l Often women themselves are not ready to go into politics, as they have been excluded from political 

and social life for a long time and have been forced by the post-war conditions to focus exclusively on their 
families; 
l As a rule, society has steeper demands for women than men and women are seldom forgiven for what 

can easily be pardoned in men. Women themselves frequently have low self-esteem which is one more obstacle 
on their road to power. Besides, female voters often vote for men; 
l Participation in elections often entails emotional overload and stress as well as acute sense of responsibility 

that force many women to refuse to take part in elections;
l Majoritarian voting system functioning in Abkhazia at the moment is not conducive to women coming to 

power. International experience proves that in countries that have majoritarian voting system female candidates 
find it harder to win in the elections than in countries with proportional or mixed systems.
l Age when women can build their careers in any sphere often coincides with the time when they can 

create families and bring up children. Combining the two in current conditions is extremely difficult; 
l Absence of effective governmental support of maternity and child welfare, inadequate social 

infrastructure (shortage of nursery schools, schools, boarding schools and clinics) also from obstacles for 
women’s participation in political life; 
l Shortage of strong organizations or groups of women that would be focused on women’s success, 

lobbying changes in the legislation and state government system giving due consideration to women’s interests; 
l International community ignoring Abkhzia and other unrecognized or partially-recognized states as well 

as refusal to recognize elections in these countries leads to lack of motivation in the ruling elite and society to 
follow international standards more closely, including standards in terms of maintaining gender balance. 

 

Measures for Broadening Women’s Political Participation 
l Increasing women’s leadership potential and raising their self-esteem represent key conditions for 

activating their political participation. Making a decision to get involved in an election campaign implies 
a thorough preparation for women – to be psychologically prepared for a long race, distribute their strength 
rationally, and remain self-controlled and pragmatic. 
l In order to increase women’s role in decision-making it is crucial to implement training programs for 

young women having leadership potential – hold leadership schools, women’s forums, personal capacity- 
building courses, etc. 
l It is important to use mass media, social networks and educational programs to promote the image of a 

woman leader and to disseminate success stories of women leaders and best practice of women succeeding in 
politics.  
l Women’s civil organizations need to play an important role in promoting women to the positions of 

decision-making, which means providing all forms of support for establishing new organizations for women 
and building capacity of the existing ones.  
l Gender research, monitoring the situation with women’s rights, educational programs directed at 

women’s capacity-building – these are some of the measures that contribute to creating conditions beneficial 
for fighting against gender discrimination. 
l Achieving gender balance at the decision-making level and in political structures requires development 

of civil initiative from the side of women, enriching their experience in political activity, mastering leadership 
skills. 
l Political parties could become an important instrument for broadening women’s political participation. 

Through them women can get access to elective positions and political leadership. International experience 
and research findings show that creating women’s fractions or sections within parties, which would allow 
women to identify their priorities and develop their own approaches to solving common problems, could play 
a serious role in promoting women to power. 
l There is irrefutable evidence that voting system influences the number of women in legislative bodies and 

female candidates find it easier to succeed in countries with proportional representation system. Consequently, 
it is in women’s interests to advocate transition to proportional system of elections. 
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l In accordance with international practice, imposing quotas for women is one of the most effective 
mechanisms for involving women in political processes. A comparative study focusing on women’s 
representation in parliaments of countries that have such quotas has shown that they speed up the process 
of involving women in politics. In countries that do not apply such systems women proceed to the level of 
decision-making much slower than in the ones with quota system. 
l A law on political parties needs to include a provision that leaders of political parties are required to 

actively engage women in party activities and include them in party’s leadership. This would create beneficial 
conditions for promoting women to representative bodies of the government. 
l Adopting quotas in political parties can be viewed as the most effective tool. If political parties offered 

women 40-50% of places in their lists alternating female and male candidates rather than including women at 
the end of the list, gender inequality could be reduced.   
l Civil society is to play an important role in promoting women. This could imply refusal to support 

a political leader who fails to observe principles of gender equality, resignation from a political party that 
does not support principles of gender equality, creation of new political parties and participation in women’s 
movements. Women should make their political will known. 
l Success of a candidate largely depends on a well-selected team that is focused on winning the campaign 

for the candidate and obtaining a mandate for them. Effective work of the candidate’s team with potential 
voters as well as monitoring the process in order to ensure transparency and fairness of elections are crucial 
for achieving positive outcomes. 
l Government authorities together with the civil society should take measures against the use of 

‘dirty’ political technologies. It is also necessary to carry out serious monitoring of NGOs during election 
campaigns. NGOs could play a key role in promoting a positive image of a woman - political leader and 
gradual transformation of the social environment into one that is more receptive and favorable to perception 
of women-leaders. 

While talking about adoption of quotas it has to be mentioned that this topic is widely discussed in many 
countries worldwide. Such discussions are not unusual for Abkhazia either. Opponents of quotas consider 
this an undemocratic and discriminatory measure, which is absolutely unjustified as current international 
law permits so called “positive discrimination”. In the given context we need to allow that this measure is 
compensatory and temporary. 

Some analysts and experts in the field of gender claim that participation in local self-government is more 
acceptable for women than involvement at the level of central government. This might be explained by the fact 
that issues dealt with at the local level are more specific and practical, connected directly with vital interests 
of female population of the region; besides outcomes of their efforts are more clearly visible. In this respect, it 
is essential to introduce representatives of government and municipal authorities to the best practice in gender 
mainstreaming in a number of countries that have achieved impressive results in this area. 

It would be useful to apply instruments of gender analysis to various regional and sectoral issues. For 
instance, women’s participation could put on the agenda the issues of financial provision of municipal bodies 
and support for small entrepreneurship for women. According to experts, gender budget is an important 
instrument of state gender policy and it represents a complex system of a variety of instruments, mechanisms 
and institutions sharing the same goal – making gender approach to administration mandatory. 

At the moment about 100 countries of the world are implementing various gender budget initiatives 
covering civil society, governments and international organizations. Experience of these countries proves that 
gender budget contributes to improving quality of services for the population, more accurate allocation of 
budget expenses with due account taken of the needs of individual consumers, higher rate of economic growth 
of the region, efficient use of available resources. 

Unfortunately, at present there is no concept of ‘gender budget’ in Abkhazia and this prevents us from 
taking interests of diverse groups of population into consideration while outlining and implementing the state 
budget. In essence, gender budget can be seen as a system of allocating a social constituent within the state 
budget as well as resources for implementing the policy of equal rights and opportunities in terms of gender 
identity. 

Increasing female representation at the level of local self-government could help develop social and 
preventive activity locally including response to the problem of domestic violence. Lack of mechanisms for 
responding to incidents of domestic violence leaves a victim face to face with their problems and leads to moral 
disintegration of the family threatening the society as a whole. 
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Overall, gender policy is an effective instrument for improving social and economic safety of citizens 
and developing opportunities for women. It is common knowledge that promotion of gender equality is an 
important part of democratic principles of government.   

conclusion
In a truly democratic society local self-government plays an important role through offering citizens an 

opportunity to be actively involved in the life of the community. It would not be an exaggeration to say 
that effective functioning of local self-government has a key role in ensuring high quality of life including 
protection of human rights and women’s rights. Services that are of daily need for every individual, such as 
education, health care, accommodation, water supply, sewage system, maintenance of public order, etc., can 
be provided by the local authorities. Responsibilities of the state in terms of ensuring international standards in 
human rights protection equally apply to bodies of local self-government. 

The study allows us to make the following conclusions: 
— In the sphere of local self-government Abkhazia has quite a few problems and challenges. More careful 

attitude to observing the rights of individuals and groups of citizens could raise the quality of people’s life in 
practice. Demonstrating unequivocal respect for human rights and women’s rights will contribute to improving 
the quality of local self-government, increase people’s satisfaction with their living conditions and promote 
more active involvement in the life of their own communities and the country as a whole.  

— Transition to the system of direct elections of the head of administration by the population of the 
territorial unit will help improve effectiveness of the system of local self-government and allow it to become 
more independent. Moreover, it is advisable to establish by law clear eligibility requirements for candidates for 
the position of the head of administration and define their legal status more precisely. 

— The situation with human rights and women’s rights could be improved through regular monitoring 
if this sphere, which would identify errors in the government policy as well as administration system and 
would create conditions for overcoming existing deficiencies. Civil society organizations, the government 
of the country and other stakeholders could use the monitoring data to demand implementation of necessary 
measures to deal with these drawbacks. 

— At the present stage local government bodies seldom take responsibility for observing international 
standards in the protection of human rights and women’s rights. However, Chapter 2 of the supreme law of 
Abkhazia entitled “Human Right and Freedoms of a Citizen” contains an article stating that “the Republic of 
Abkhazia shall recognize and guarantee the rights and freedoms proclaimed in the Universal Declaration of 
Human Rights, the International covenants of economic, social, cultural, civil and political rights and other 
universally recognized international legal instruments” (Constitution of the Republic of Abkhazia, p.11). Thus, 
it is logical to talk about problems in the process of implementation of the law. 

— Bodies of local self-government could considerably improve their reputation as well as degree of their 
effectiveness and legitimacy, if they encouraged wider involvement of citizens in decision-making on the 
issues directly relevant to their interests and priorities. Protection of human rights and women’s rights cannot 
be guaranteed without cooperation between the state, civil society and other stakeholders. 

— Beneficial conditions need to be created for providing at least minimum level of services and realizing 
principles of social justice, preventing discrimination and providing judicial remedy for the violations of rights 
that are triable. Particular attention should be paid to protecting the rights of the most vulnerable groups – 
women, children, pensioners living alone, disabled people, etc. In practice, it is these groups that are most often 
unprotected and their rights are ignored. 

— Human rights activists, NGOs, mass media and other civil society organizations could play a significant 
role in monitoring the activities of local government bodies, build interaction with them, in particular, concerning 
the issues of economic and social rights of citizens. Besides, civil society leaders could work directly with local 
administration in order to improve their knowledge and awareness in the areas of human rights and women’s 
rights protection. Human rights methodologies and approaches would offer the representatives of local 
government effective mechanisms for assessing public services and their own achievements. This will allow 
representatives of local governments to improve their interaction with the population and create conditions for 
them to perform their duties meeting higher standards. 



240 გენდერული მეინსტრიმინგი ადგილობრივ თვითმმართველობაში

Going back to the topic of gender discrimination it has to be noted that women of Abkhazia are experiencing 
discrimination not only in their own country, but also from international institutions that are supposed to protect 
women’s rights and promote their development, education and raise their civil and social consciousness. While 
the recognized states of the South Caucasus have numerous projects implemented under the aegis of various 
UN agencies and women’s funds, the territory of Abkhazia remains outside of the area of their activity and 
this has a negative effect not only on the condition of Abkhazian women, but also on the process of democracy 
building and conflict transformation (resolution).  

Women’s active participation in political processes is a prerequisite of the struggle against gender inequality. 
For this purpose women’s organizations and movements need to take steps to increase their influence on the 
society, establish institutions that deal with gender imbalance in politics and counteract the process of excluding 
women from decision-making. Work of civil society organizations that focuses on increasing women’s political 
participation could become an effective instrument for influencing political institutions.  

It is worth noting that latent discrimination of women is still very much in existence in many countries of 
the world whose constitutions proclaim gender equality. Abkhazia is no exception in this sense; there are hidden 
barriers and discrimination that prevent women from being elected to representative bodies of government 
and receiving a fair share of political representation. These conclusions are drawn from the analysis of local 
and parliamentary elections in Abkhazia in the last decade. Barriers for women’s entry into politics include: 
administrative resources, patriarchal traditions and stereotypes, lack of financial resources. It is obvious that 
these obstacles can only be overcome by adoption of quota system. It has to be emphasized that quotas for 
women do not in any way discriminate against men but simply compensate for the existing barriers. Besides, as 
a rule, quotas are a temporary measure and they can be revoked as soon as hidden barriers and discrimination 
are removed. Gender quotas in the parliament, government and local self-government bodies represent a 
mechanism of positive discrimination aimed at achieving balance between representatives of the two genders. 
Many countries have adopted gender quotas for elections of different levels. There are three types of quotas 
depending on what level they are adopted at: stipulated in the constitution, election legislation or regulations 
of a political party. 

Based on the above, we have outlined the following recommendations for optimizing activities ensuring 
women’s entry into politics at the municipal level and achieving gender balance in the bodies of municipal 
government: 

1. Exploiting legislative resources. Adoption of normative legal document “On elections in municipal 
regions and urban districts” establishing that candidate lists should necessarily include 30% women.  

2. Working with local self-government in order to raise their awareness on gender issues and eliminate 
gender stereotypes.

3. Taking steps towards creating human resource of women administrators and developing their professional 
competence, raising their self-evaluation. These would include personal growth training programs and women 
leadership schools. 

4. Overcoming hidden barriers and latent discrimination which prevent women from being elected to 
representative government bodies and receiving fair share of political representation. 

5. Offering advisory services to women candidates during elections, assisting them in creating an image, 
designing a program, organizing election campaigns. 

6. Developing young women’s personnel potential.
7. Establishing politically active independent women’s organizations focused on promoting women into 

positions of authority. 
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GeorGia’s Path toWard creatinG favoraBle Ground for
Gender equality and Gender MainstreaMinG 
in local GovernMent

introduction
Equality of women and men constitutes a fundamental human right and is an essential value for Georgia’s 

democracy and integration into the EU. Achieving equality between women and men necessitates not only 
official declaration and legal recognition, but also an effective enforcement in all aspects of life: political, 
economic, social and cultural. Despite various efforts addressing gender equality, and progress made in its 
formal recognition, equality of women and men in daily life still remains an uphill struggle: in practice, women 
and men do not enjoy the same rights in social, political, economic and cultural life. According to Gender 
Inequality Index in Human Development Report, 2016 developed by the UNDP, Georgia is ranked 70th out of 
188 countries.1

Despite the Georgian electorate being 52 % female, women’s participation in political decision-making 
and policy formulation is still not equal to that of men and has shown very slow tendency to increase. Georgia 
ranks 114th out of 144 countries in women’s political empowerment, according to Global Gender gap report.2 
According to the data of the Inter-Parliamentary Union as of 2017 Georgia ranked 123rd among 193 countries.3 
In last parliamentary elections of 2016, the percentage of women members increased only to 15 percent 
compared to 11 percent in 2012. According to the data from 2014, women’s representation in the Parliament 
of Georgia is almost two times lower than the global average.4 The number of women in local self-government 
has slightly increased, from 11.6 percent in 2014 to 13 percent in 20175. 

Even though women have always been an integral part of their communities, there is a huge disproportion 
between women and men’s participation in political decision-making at the local municipal level. Today, the 
role of women in Georgian society corresponds neither to their numerical strength, nor to their leadership 
potential in socio-political life of the country. 

Having been active and productive in mobilizing party membership and voters, fundraising and 
campaigning for mostly male candidates, women rarely attain leadership positions within political parties or 
stand for elections. Once elections are conducted, and positions are assigned, women are no longer visible. 
Women are not nominated and enlisted in leading positions of party lists during elections. As a result of recent 
local government elections in October 2017, there is no woman mayor in the five self-governing cities6. Only 
one woman serves as a mayor of self-governing community out of 59. These developments show that progress 
in gender equality remains slow in all structures of power and types of decision-making. Power is still firmly 

1 Human Development Reports, 2016, UNDP, available at http://hdr.undp.org/en/indicators/68606
2  The Global Gender Gap Report 2017, World Economic Forum, available at http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf
3  Inter-Parliamentary Union, Women in National Parliaments, the situation as of 1 December, 2017 http://archive.ipu.org/wmn-e/
classif.htm
4  Women in National Parliament, World Average, 2017, available at http://archive.ipu.org/wmn-e/world.htm
5  Inter-Parliamentary Union, available at http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
6 Self-governing cities are: Tbilisi, Rustavi (Kvemo Kartli region), Kutaisi (Imereti Region), Poti (Samegrelo Region), Batumi (Adjara 
region).
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in men’s hands, and although we have witnessed some positive changes much remains to be done for women 
to play the role equal to men. Women are discouraged from being involved in the political life and have to face 
and overcome many social constraints to access this arena. These inequalities are a result of social constructs 
based on numerous gender stereotypes and attitudes present in the family and society, in political processes 
and public life. However, these are the domains in which it is possible to act, to adopt new approaches, and to 
initiate structural changes. 

Local and regional authorities represent the levels closest to the people, and are therefore best placed 
to directly address the persistence of inequality and to promote models of governance that strive for a truly 
egalitarian society. Moreover, local government is in the front line of public service delivery, providing 
education, health care, transport, water and sanitation, electricity and security. These are the spheres that are 
equally important for both women and men, and thus, require equal participation and involvement of women in 
political decision-making and prioritization of the local policies and programs taking into account the gender 
perspectives and gender needs of the population. 

Promotion of gender equality in Georgia is supported by several international organizations, donors and 
NGOs. The major ones are the UN agencies involved in the implementation of the UN Joint Programme “To 
Enhance Gender Equality in Georgia”. The UN joint programme is implemented by three UN agencies – The 
United Nations Development Programme (UNDP), UN Women and The United Nations Population Fund 
(UNFPA) with the financial assistance of the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). 

In fact, Georgia has made great progress in the recent years in creating legal conditions for achieving 
the goals of gender equality and mainstreaming gender in local politics. Today the foundations for gender 
equality are constitutional and legal framework, institutional mechanisms for gender equality and national 
gender action plans. Nevertheless, advances in laws and state policies to ensure gender equality are often 
offset by their lack of full implementation, and putting gender related policy into practice remains more on 
the declarative level and is hindered by several factors. The most hindering factors are lack of implementation 
and clear division of responsibilities; lack of time-bound targets, baseline and monitoring mechanisms, over-
reliance on international financial support (donors) to fulfill the undertaken commitments; and lack of sex 
disaggregated data in many areas1. 

On the part of the local government, this first and foremost requires embracing the concept of equality as 
a distinguished marker of good governance, commitment to the implementation of national gender law and 
policy, and building capacities and skills required for taking action.

Methodology of the study 
This paper aims to analyze existing institutional mechanisms on gender mainstreaming at the local 

government level in Georgia, examine weaknesses and strengths of the legal and policy frameworks, identify 
internal and external conditions and factors that facilitate or hinder the creation of an enabling environment for 
achieving gender equality and mainstreaming gender in local policy-making process. Finally, the paper draws 
policy recommendations for enhancing gender-responsive local governance in the future. 

The paper is based on desk research that includes revision and analysis of legislation, strategies, national 
action plans on gender equality, and other policy papers at the national level as well as reports of international 
organizations regarding gender equality reform in Georgia.

The given paper is organized into four chapters. Chapter 1 explains why the local governments matter 
so much in promoting gender equality, and why gender equality is - in fact - so significant for them. Chapter 
2 provides an overview of the existing legal and policy framework on gender equality in Georgia. Chapter 
3 provides the example of a pilot project of gender mainstreaming mechanism at local governance level. It 
describes the specifics of how these initiatives were developed and implemented, highlights their impact on 
women and men, and reforming local government in terms of gender equality. It also draws attention to factors 
that facilitate or hinder the creation of favorable environment for tangible progress in gender mainstreaming 
and women’s participation in decision-making at the local level in Georgia.  Chapter 4 pulls it all together by 
summarizing the situation in a general conclusion and gives forward-looking perspectives and recommendations 
for enhancing gender-responsive local governance in the future.

1  CEDAW Conclusive comments on the fourth and fifth joint periodical reports, CEDAW/C/GEO/CO/4-5, July 2014. 
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chapter 1.  Why Gender equality and Gender responsiveness 
in local Government Matter
Achieving gender equality is one of the key objectives and priorities for the development of any modern 

society. Gender equality means equal visibility, equal participation and opportunities for both women and men 
in all spheres of public and private life, and aims to promote the full participation of women and men in society.

The level of local government is the level closest to citizens and decisions taken at this level have the most 
direct effect on citizens’ everyday lives. However, it is important to realize that any policies and programs 
developed and implemented in the localities affect men and women differently as women and men use and 
experience their environment in different ways. Girls and women face specific problems when dealing with 
public services, which has direct and important implications for the ways in which villages and cities are 
planned and managed. All municipal functions that affect the population should be considered from the 
perspective of whether they respond to the needs and priorities of women as well as men.

The local government is better positioned to address problems specific to women and girls, tackle inequality, 
promote inclusive, equal and fair governance, and create supporting social and physical environment for the 
development of women and men.

Gender mainstreaming is an official tool for achieving equality between women and men which requires 
that all policies, programs and processes take into consideration their potentially different impact on men and 
women, boys and girls. This is because ideas about the different roles, responsibilities and attributes of women 
and men mean that women and men have different, sometimes unequal access to and control over decision-
making, resources, information, services, and programs within families and communities.

In order to mainstream gender-responsive local governance and create strong foundation for gender equality 
efforts, certain conditions should be put in place. First of all, gender sensitization and capacity building of 
municipal leadership is required. Local officials at all levels need to be aware of what gender equality is, 
and how beneficial its achievement could be for the local community politically, socially and economically. 
Without constant gender-related capacity building efforts, gender perspective could be easily overlooked and 
de-prioritized in local policy-making. In addition, political will needs to be translated into concrete actions. 
Without actions the declaration will remain the empty rhetoric that might be easily perceived as an attempt 
of pleasing international donors. It is important to make gender equality a priority of political agenda by 
committing human as well as financial recourses necessary to ensure gender mainstreaming that is applied in 
all policies and programs developed by the local government. It requires developing a technical system that 
allows collecting, processing and analyzing sex-disaggregated data, which is critical for developing respective 
policies and public services that respond to the needs and priorities of women and men, girls and boys. When 
service provision policies and interventions actually take into account the needs, situations and priorities of 
women and girls, public services can be better planned, making service delivery and local budgets gender 
sensitive and thus more effective. For example, local governments that survey women and girls’ labor patterns 
would likely find that by engaging in unpaid care, productive and reproductive work women assume the role 
of “service providers” in their own homes and communities. Prioritizing basic service provision in the area 
of child and health care (e.g. afterschool extracurricular programs for children, respite care for the elderly, 
homecare services) can greatly decrease the unpaid labor burden placed on women. 

chapter 2. legal and institutional framework 
for Gender equality in Georgia
Gender equality legislation provides an important basis for ensuring women’s rights and political 

participation in Georgia, following the requirements of international obligations and agreements such as 
the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), the Beijing 
Platform for Action and the Millennium Development Goal. In addition, under the Association Agreement, 
signed between EU and Georgia in 2014, Georgia committed to promotion of gender issues as a priority.  
The EU-Georgia Association Agenda for 2014-2016 was developed to facilitate the implementation of the 
Association Agreement according to which Georgia undertook the commitment to ensure gender equality in 
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political life.1 The Association Agenda states that Georgia must ensure women’s representation in political and 
public life on equal terms with men, including Parliament, Government and local governments.2

Being a signatory of the main human rights instruments related to women, Georgia committed itself to 
promoting gender equality through incorporation of gender issues in its legislation, policies and programs. 

The state’s attitude towards gender equality is enshrined in the georgian Constitution, article 14 of 
which reads: “All human beings are born free and equal before the law regardless of race, colour, language, 
sex, religion, political or other opinion, national, ethnic or social affiliation, origin, property, birth or place 
of residence.”

 “Gender neutral” language and general recognition of non-discrimination on the basis of sex could be 
found in almost all the major legislative acts. However, these general provisions are not complemented with 
effective legal mechanisms and concrete measures for achieving equality. For instance, the Election Code of 
Georgia recognizes equal active and passive political rights of men and women. But the lack of special measures 
(either temporary or permanent) that would make this general provision operational, results in extremely low 
representation of women in the elected bodies.3

Last decade was the watershed for women empowerment in terms of creation legal framework and 
institutional machinery for gender equality. As a signatory to the Millennium Development Goals (MDG), 
Georgia committed to achieving Goal 3 “promoting gender equality and empowering women” by 2015 and 
developed a strategic plan for its fulfillment with the main focus on equality in employment and equal access to 
political arena and all levels of decision-making. As a result, two new structures, the gender Equality advisory 
Council in the Parliament of georgia in 2004 and the gender Equality governmental Commission within 
the executive branch in 2005, were established. 

The Council was the first institutional mechanism supporting gender equality which aimed to bring together 
representatives from NGOs and government agencies to discuss and develop recommendations on gender 
issues to ensure, that women’s voices are properly heard and respected during the elaboration of public policies 
and in decision-making at national and local levels. 

As a result of intense lobbying by the UN agencies, local women’s non-governmental organizations, and the 
Gender Equality Council, on March 27, 2010 the Georgian Parliament adopted the “Law on Gender Equality”. 
The law specifies mechanisms and safeguards to ensure gender equality in employment, family relations, 
social protection and education, and also equal participation of women in senior representative agencies. 
According to Article 11 (2), the state undertakes to ensure equal opportunities in elections of representative 
bodies: “Equal opportunity for participation of representatives of both sexes shall be ensured in enforcement 
of the right to be elected in a representative body”. Among other provisions the Law gives the Advisory 
Council on Gender Equality permanent status and authorizes it to conduct gender expertise of legislative acts, 
make recommendations and provide annual reports to the Parliament.

For the effective implementation of the Law on Gender quality, the National Action Plans have been 
developed (The first covered 2011-2013, the second 2014-2016 and the third 2017-2019 is underway). The 
national action plans call for specific steps to ensure gender equality in different spheres of civil life, such 
as mainstreaming gender in education, health and social services, encouraging equal participation of men 
and women in the field of economy, improving gender statistics, supporting institutionalization of gender 
in the state budgeting processes, supporting equal participation in decision-making in the peace process and 
reconstruction, etc. 

While gender equality law is a useful tool for improving government performance in gender issues and 
holding it accountable to its gender equality commitments, the practice of its implementation leaves much to be 
desired. The gap between the law and reality of women’s lives continues largely unaffected by the documents.  

The government’s interest in joining the EU has advanced anti-discrimination legislation, which covers 
discrimination based on gender, as well as consideration of gender issues more broadly. In 2014, after heated 
discussions the Law of Georgia on Elimination of All Forms of Discrimination (Anti-discrimination Law) 
was adopted. The law clearly prohibits any form of discrimination on the basis of one’s gender identity and 
sexual orientation, as with race, colour, language, national, ethnic or social belonging, sex, pregnancy or 

1  EU-Georgia Association Agreement and Association Agenda 2014-2016, part 2.1. Political dialogue and reform, section: Equal 
Treatment.  
2  Supra note 2, article 7
3 The report was prepared by women’s rights NGOs in the framework of the UN Universal Periodic Review (UPR), July 
12, 2010, p. 2.
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maternity, marital or health status, disability, age, nationality, origin, place of birth, place of residence, internal 
displacement, material or social status, religion or belief, political or any other ground (Article 1, 2). Article 3 
of the Law defines the scope of its application and provides that the requirements of the Law shall apply to the 
actions of public institutions, organisations, and to the actions of natural and legal persons in all spheres, only 
if the actions are not regulated by other legal acts, which are in conformity with the provisions on prohibition 
of discrimination. The law is a way forward to protection of women from any kind of discrimination and 
could serve as a tool for promoting women’s active involvement in decision-making. However, the lack of 
sufficient sanction mechanisms, absence of specific remedies for those who were subject to discrimination 
on the grounds of sex that would have enabled them to apply to a relevant body with a proper legal basis, are 
among the main reasons that hinder actual enforcement of the  anti-discrimination law.

A significant progress made in the direction of women’s empowerment and ensuring gender equality is 
legislative amendments made soon after ratification of istanbul Convention in May 19, 2017. The Law 
on Gender equality was revised and amended.  The role of the Government along with the Parliament was 
outlined to ensure gender equality. inter-agency Commission on the Issues of Gender Equality, Violence 
against Women and Domestic Violence was established at the Government of Georgia. Formation of the 
Inter-agency Commission and its cooperation with other national mechanisms were supposed to contribute 
to the strengthening the gender equality policy and raising its efficiency. Furthermore, in order to ensure 
effective integration of gender equality issues at local level, the relevant amendments were developed and 
further incorporated into the Organic Law of Georgia on Self-Governance, Law of Georgia on Gender Equality 
and its NAP. According to the legislative changes, in order to facilitate efficient actions of municipalities 
towards gender equality issues and coordinated work with the Gender Equality Council of the Parliament of 
Georgia, the Municipal gender Equality Council (gEC) at ‘Sakrebulo’ and Gender Advisors at Gamgebeli/
Mayors’ offices were set up. It is worth mentioning that the GECs were first established and piloted in four 
municipalities of Western Georgia by Fund Sukhumi in 2013. Visible and tangible positive changes, which 
occurred in municipalities after GECs’ formation, in terms of gender sensitization of the municipality stuff and 
realizing importance of integration of gender perspective in policy making, proved that this institution has a 
potential to serve as an effective mechanism in strengthening women’s positions and mainstreaming gender 
considerations in local policy-making. Gender Advisors were exercised by the efforts of Women’s Information 
Centre, which pushed forward the appointment of gender advisors in 49 municipalities all around Georgia. Due 
to active advocacy work of women’s NGOs, pushing forward institutionalization of both mechanisms through 
legislative amendments, the Gender Equality Councils at the city assembly (Sakrebulo) and Gender Advisors’ 
position at Mayor’s office were formally institutionalized. 

 It is evident that Georgia has established a comprehensive legal and policy framework for gender equality 
at both central and local levels. Moreover, it is believed that these changes have potential to enhance the 
importance of gender equality issues, ensure the gender equality and strengthen women’s positions at the local 
level. However, despite the presence of such guiding frameworks for local government, the local governance 
processes are not automatically gender-sensitive, nor are they inclusive for women and men, girls and boys. 
There is still much to be done to ensure enforcement of existing laws and proper work of both institutions. 
Without institutional sustainability, accountability mechanisms, budgetary commitments of local governments, 
both mechanisms could become non-functioning and ineffective entities, unable to mainstream gender in local 
policy-making and make desired and required changes.

chapter 3. creating the conditions for Gender-responsive 
local Governance in Georgia 
This chapter explores the model of gender responsive local governance which was first exercised and 

piloted by the women NGO Fund Sukhumi in Western Georgia. In this section specific initiatives to implement 
gender-responsive local governance will be introduced that includes participative and inclusive policymaking, 
development of local gender action plans, ensuring financing of specific local programs based on gender needs 
assessment of population. This chapter will introduce a specific exercise on how local governments could 
implement gender responsive processes and activities and how different components of gender mainstreaming 
were implemented in practice.
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3.1 case study on Gender Mainstreaming initiatives at the local level – 
Piloting Gender advisory councils in four regions of Georgia
The program “Gender Advisory Councils - increasing women’s role in social changes of regions” was 

devised and implemented by the Cultural-Humanitarian Fund “Sukhumi” in four cities in Western Georgia - 
Kutaisi, Ozurgeti, Senaki and Batumi. It was the first attempt of establishing an inclusive and effective gender 
mainstreaming mechanism at the local level. The idea was supported by Fund for Gender Equality (FGE) of 
the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) and The US 
Embassy in Georgia. It commenced in 2013 and completed in 2016. 

The project aimed at enhancing women’s participation in local self-government and decision-making by 
establishing and strengthening capacity of the Local Gender Advisory Councils (hereafter “GAC”) in four 
municipalities in Western Georgia. The functions of GACs included: participation in development of gender-
responsive programs, policies and budget; monitoring and evaluation of the implemented or current activities of 
municipalities addressing gender mainstreaming; liaising with the community and assessment of gender needs 
of the society; development and lobbying of gender-responsive recommendations and legislative initiatives for 
the local government. It was anticipated that the results of piloting of GACs - first institutional mechanisms 
of gender-mainstreaming at the local, municipal level, would contribute to replication of these structures and 
strengthen their sustainability through the amendments to relevant laws (the Organic Law of Georgia on Self-
Governance, Law of Georgia on Gender Equality). 

For achieving its goals Fund Sukhumi by its program targeted:
l Enhancing women’s participation to promote gender equality through GACs; 
l Raising awareness of the local self-government and the public of the importance of gender equality and 

public participation in municipal decision-making;
l Mobilizing communities to support women’s participation and advocate for more gender responsive 

programs and budgeting;
l Promoting amendments in the national gender equality plans and the Organic Law of Georgia on Local 

Self-Governance on the introduction of Gender Equality Council in the structure of City Councils.
The following steps were undertaken to put forward the idea of gender-responsive governance in reality:

Establishment of gender advisory councils: Long lasting working experience, well-established and trusted 
relationship with key local policy-makers and officials, good reputation, and previous cooperation on different 
gender issues, enabled Fund Sukhumi, to convince local decision-makers to start working on establishing first 
gender mainstreaming mechanism in their respective municipalities. The Memorandums of Cooperation with 
all target municipalities were formed and active work started. The main strength of established GACs was a 
strategic decision to make its structure as inclusive as possible. All established GACs were composed of diverse 
groups of people representing different sectors, including local officials, civil society representatives, local 
community leaders (IDPs and local population), media and private Sector, 15 members in each (5 from local 
officials and 10 from civil society representatives). Involvement of different groups of people, representing 
different sectors enabled them to view the problems critical for the local population from different perspectives 
and helped to be more vocal and effective in their attempts to search for appropriate solutions.

Involvement of different groups of people (NGOs, private sector, journalists, IDPs, community leaders) in 
the work of GACs, constant consultations with broader society, made the voice of the GAC members stronger 
and added more value and significance to their work.  Joint action was proved to be more effective in terms of 
drawing attention of policy-makers and validating social demands.

Capacity building of local officials. Capacity building was one of the integral parts of the program. 
The activities were mostly focused on the members of GACs and also involved some other local officials, 
majority of whom were men. During the work, it became evident that senior officials and key decision-makers 
in the local government structure lacked information and knowledge about the concept of gender, gender 
mainstreaming, gender responsive local government, gender budgeting etc. Their understanding was limited 
to general understanding that changing environment and European aspirations necessitate increase in women’s 
participation in political life. Over 3 trainings were provided on gender and gender responsive local governance, 
which strengthened capacity of local officials on gender issues, and created favourable ground and supportive 
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atmosphere for long-term cooperation and shared goals between local government and GACs to mainstream 
gender in local-policy making.

informing local population and their involvement in local policy-making
Outreach to the wider community, promoting gender equality and illustrating how communities can work 

with local government, advocate and seek solutions for their problems, was achieved through information 
meetings with various representatives of society, including members of GACs, community leaders (IDPs and 
locals, ethnic minorities), women from voter clubs and journalists.  

Regular meetings with community representatives, majority of which were women, were orginized 
throughout the project lifetime. It proved to be one of the more effective components of the programme 
as it gave women an opportunity to get information, share their needs and concerns, propose solutions to 
representatives of GACs and other local government officials. Wide range of issues including road safety for 
school pupils, single women whose social assistance had been terminated, stray dogs, lack of recreation areas 
in some streets or neigbourhoods, shortage of toys in a nursery school, poor lighting of streets or yards were 
among many other issues discussed during meetings. Such an approach served as an effective information 
sharing tool, and formed interactive and accountable relationship between local officials and population. With 
regular exchange of information among community representatives and GAC members, including elected local 
officials, the GAC was able to identify and act on potential problems. For example, 55 problems were raised by 
the women advocates and 15 of them have been successfully solved.  By using the resources of the community, 
the GACs put their energy into developing specific programs addressing the problems, communicating them 
to relevant local authorities, and advocated for their solution or allocation of necessary financial resources 
for future local budgets. Such meetings provided means for collective work, formed a forum for raising and 
discussing issues, and sharing ideas and suggestions for problem solving. Meetings with local officials enabled 
community leaders to learn more about local government projects. Moreover, it gave them opportunity to 
negotiate development resources and craft decisions that address needs and concerns of society. 

Media campaign: As part of the awareness raising campaign, the gender issues and gender needs of 
population, the work of GACs and importance of enhancing women’s role in decision-making at local 
government gained stronger foothold in media. Numerous TV news and talk shows, radio programs, newspaper 
articles, stories in online publications and news agencies have been produced in different local media outlets. 
Cooperation with regional media and journalists is one of the highlights of the program and the extent of 
journalists’ involvement in raising awareness, disseminating information on the activities of GACs and other 
achievements may be largely responsible for increased awareness of gender issues among population, local 
officials and their more active participation. 

It became evident that such wide information meetings, workshops and media campaigns propelled more 
women to participate in elections as candidates and voters, and brought tangible results. 43 women candidates 
and more than 42 000 women and men were directly and indirectly (through media campaign) targeted by the 
project. 21 women were elected as the deputies in city councils in project target cities in 2013 local elections, 
which was twice as many as in previous local government elections in 2009 (only 10).   

Such results may be attributed to better knowledge of community problems and practical ways to address 
them gained through work of GACs, which contributed to success of women-candidates during the pre-election 
campaigns including meetings with the voters from different social groups. 

gender needs assessment, gender action plans and gender budgeting: It was identified that no 
comprehensive and systematic gender needs assessment of the population had been carried out in a participatory 
and consultative manner, which would reflect the concerns and recommended solutions for the broad group of 
people in project targeted regions. Thus, the municipal programs and local government budget were not gender 
responsive and did not indicate any gender specific approach. Gender needs assessment was first conducted 
by GAC members and covered four target regions, where broad group of people were surveyed including IDP 
women, socially vulnerable persons, youth, ethnic minorities and the members of Clubs of Women Voters, 
gender experts, and NGO representatives. The findings of the assessment became not only the baseline for 
a study on gender specific needs of population, but also a good platform for policy work, evidence-based 
justification for requested funds from the local government. It became the first comprehensive document 
carried out in a widely participatory and consultative manner.

Even though not all the problems and needs identified during assessment or proposed solutions have been 
fully reflected in local programs and budget lines, many of them were taken into consideration. Following the 
needs assessment, the gender action Plans for municipality were elaborated. 53% of recommendations from 
the needs assessment were integrated into local programs and plans. Twenty gender-related projects have been 
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launched and implemented in the target areas, out of which 16 were co-financed by Fund “Sukhumi” and 4 
fully financed by one of the local self-governments (Ozurgeti).

Fund “Sukhumi” developed the methodology for gender analysis of local budgets and gender needs 
assessment, and prepared GAC members and relevant local officials through numerous trainings to sustain this 
practice. Participation in the trainings and conducting the needs assessments substantially upgraded local officials 
and GAC members’ knowledge and skills and transformed their way of thinking on gender issues, which was 
evident through increased integration of gender responsive planning into local programs and budgets. In fact, it 
was the first time when local governments approved the gender action plans in Georgia and allocated financial 
resources for implementation of the proposed activities in the local budgets. It could be considered as one of 
the most significant achievements of given program.  Even though the allocated funds for gender related issues 
were rather modest, for the GAC members it was a crucial step forward when “gender responsive budgeting” 
appeared officially in regulating and planning documents of ‘Sakrebulos’ for 2015 and 2016.

gaCs’ informal network established with other local municipalities undoubtedly contributed to 
upscaling GAC as a gender mainstreaming model in other regions of Georgia. While the local municipalities 
communicated at some level, there was a lack of cooperation and communication between them in the past. 
By linking municipalities and their GACs to each other through signing the Memorandum on Cooperation and 
creation of the GACs’ network, the Fund “Sukhumi” strengthened cooperation between municipalities. It gave 
municipalities an opportunity not only to closely cooperate, but also be involved jointly in the development 
of Gender Equality Action Plans for their respective local governments. It is also noteworthy that the GACs 
established within the pilot programme became role models for other municipalities and local governments. 
Strong interest was expressed by several other municipalities to disseminate the experience of GACs. Fund 
“Sukhumi” was frequently approached by different local officials from Imereti region with requests to assist 
them in establishing Gender Advisory Councils in their respective localities.  Even though the project is 
completed and the assistance for replicating the gender mainstreaming mechanism within wider context did 
not follow, Fund “Sukhumi” continues providing their expertise and human resources voluntarily to assist the 
municipalities in forming the GACs in their localities. 

This pilot project made a significant contribution to the legal framework by supporting establishment of 
an institutional mechanism of gender mainstreaming such as a Gender Equality Council at the level of local 
government. Piloting of this mechanism lead to intensive revision of legal base – national and local level- 
and resulted in specific recommendations and amendments to relevant laws and regulations.  The undertaken 
exercise proved that Gender Advisory Councils had strong potential to promote participation and cooperation 
of local government with women and local population, and thus to contribute to women’s empowerment, 
and ensure participatory and gender responsive local governance. However, in reality, there are still many 
challenges that prevent Gender Equality Council from becoming effective in gender mainstreaming and 
making local policies sufficiently gender-responsive, which will be thoroughly explored in the section below.

3.2 existing institutional challenges and opportunities 
for Gender Mainstreaming at the local level
Amendments to legislation as a result of the activities and advocacy efforts of different women NGOs 

created favorable conditions for upscaling of Gender Advisory Councils that translated into amendment in the 
relevant laws. The Gender Equality Law and The Organic Law on Self-Government of Georgia clearly stipulate 
establishment of the gender equality councils in every administrative unit in Georgia, to ensure the systematic 
work on the gender-related issues within municipalities.1 According to the new amendments the composition, 
status, functions and authorities of the Council are defined by the Rule and Procedures of the ‘Sakrebulo’ 
bylaw and the statute of the Municipal Gender Equality Council, approved by the respective ‘Sakrebulo’. 
This undoubtedly created favorable ground to make positive changes in terms of gender sensitization of local 
governments, and has potential to shift local governments’ traditional system of operation into more open, 
gender responsive, participatory, transparent and accountable system of governance that is still an emerging 
phenomenon in contemporary Georgia. 

1  Law on Gender Equality (2010), article 13 Provision of gender equality by local self-government bodies;  

Gender Mainstreaming in Local Self-Government



249

In addition, appointment of staff responsible for gender issues (hereafter Gender Advisors) could ensure 
cooperation between ‘Sakrebulo’ (local assembly) and ‘Gamgeoba’ (local administration). According to the 
Law the municipal mayor shall designate gender advisor responsible for the gender related issues in relevant 
‘Gamgeoba’ or City Hall to be responsible for reporting on any case of discrimination and preparing relevant 
recommendations for its elimination on the respective territory of the municipality. Gender Advisors could be 
appointed or dismissed by the mayor as per the rules set out by Public Service Law of Georgia.

It is expected, that Gender Advisors will create linkages and promote cooperation between GECs and 
decision- makers at the administration of municipalities.

Despite the tangible progress in reforming legislative and institutional frameworks, there are substantial 
constraints and challenges that could hinder sustainability of existing gender mainstreaming mechanisms 
which require very close attention and complex actions in the future.

According to recent amendments to the Civil Service Law of Georgia, the advisers and any staff providing 
technical assistance to the local officials have to be hired on contractual basis and are no longer considered as 
civil servants. Such a clause had direct implications for the position of so-called gender advisers, as the staff 
at a certain point appointed as gender advisers, who had undergone the civil servants’ exams, had been chosen 
through a competition, but due to changes in the law were suddenly deprived of the status of civil servant. This 
situation has had an impact on their status, as after recent developments, they not only hold lower position in 
civil service hierarchy then in the past but their salary has significantly decreased. Such developments decrease 
the motivation of people.

Financial dependence on the centralized budget makes self-government structures “powerless” in 
application of a more systemic approach to local and regional policy development and to solution of gender 
related problems. Only 5% of all local unit revenues are their own income. At the moment, the capacity to 
attract additional resources for sustainable development including mobilization of the community resources 
and use of private and public partnerships seems to be very limited. Over-reliance on external (donor) 
funding for implementation of a national gender equality agenda does not contribute to a more sustainable 
planning and implementation of gender mainstreaming. 

The lack of time that members of GECs may contribute due to having other duties to perform, as well as 
lack of skills and experience in fundraising, does not allow suggesting that significant contribution may be 
expected. Moreover, the functions of GECs do not include raising funds for implementation of projects and 
activities recommended by them. Therefore, the focus should be more on sustainable financing planning to 
implement policies and reforms proposed in the result of work of GECs.

institutional and human resource capacity continues to be largely influenced by political factors such as 
elections. Recent local government elections, subsequent structural changes in local governments and newly 
elected members of city assemblies led to the appointment of GEC members who do not possess the knowledge 
on gender issues. 

In addition, according to the relevant laws, all job candidates are obliged to undergo exams and attestation 
to be appointed to the public service1. However thorough examination of the topics required for the exam, it 
became evident that gender issues are not included in the topics of exams and tests. knowledge of gender issues 
is not required for employment of civil servants.  Neither do the criteria for jobs include any requirements 
for potential candidates to be familiar with such issues as gender, gender mainstreaming and gender responsive 
policy-making. 

It should be noted that in the process of civil service reform the Civil Service Bureau of Georgia (CSB) 
became responsible for improving the qualifications of civil servants through training session for civil servants 
in the following directions: integrity and ethics; human resources management; leadership; project management; 
e-governance and other topics which have been flagged as priorities. However, gender considerations have not 
been integrated into the trainings. Therefore, gender sensitization of local government officials, provision 
of training on gender-related issues, nowadays, unfortunately depends solely on NGO initiatives and donor 
support, which does not contribute to sustainable implementation of gender mainstreaming mechanisms at 
the local level in the long run. Fund ‘Sukhumi’ has prepared and disseminated recommendations among all 
relevant government agencies, including, attestation commission for local government staff, civil service 
bureau, Parliament of Georgia and the Ombudsmen’s office to incorporate the gender issues in qualification 

1  Law of Georgia on Public Service available in Georgian at https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28312 
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requirements and within test/exam topics for public servants. Stronger participation of relevant national and 
regional level decision-makers in elaboration and implementation of a sustainability and upscaling strategy for 
GECs and gender mainstreaming mechanisms is strongly required. It is also essential that Parliament approve 
some standard terms of reference for these new institutional mechanisms and develop guidelines for their 
operation.

Workload and shared responsibility of gEC members. The members of GECs are appointed from 
among local officials who have other duties to perform and their involvement in GECs’ work requires extra 
time and efforts. It may be partially related to the novelty of work and time to build capacity, such as knowledge 
and skills for performing gender analyses, doing gender responsive planning, budgeting etc. It is still unclear 
what the status of GECs and their members is and in what way they can be organically integrated into the scope 
of responsibilities and implementation formats without their functions overlapping. This is another important 
factor to consider in the future in order to reduce the time and workload of designated local stuff.  

lack of donor support and absence of horizontal approach: Paradoxically, while over the years women 
NGOs have gained significant experience, gender equality and women’s political empowerment began to 
receive lesser attention from the donor community in general. The main challenges that hinder achievement 
of the tangible results include scarce resources allocated by the donor community for women’s political 
empowerment and gender equality issues. In addition, many donors work fragmentarily and short term. 
Most of the donor-funded projects are short-term and small-scale project-driven efforts which abandon some 
successful achievements halfway. For instance, at one stage they might support very significant and vital 
projects, but they do not further pursue the next stage, stopping without required follow- up and scaling-up of 
the successful results.

In addition, donors usually choose a small number of NGO partners most of whom work in the capital, 
and only rarely try to expand the circle of partners to regions. Such an approach, especially when it comes to 
work with local governments, not only significantly limits the activities needed in the particular geographical 
area, but also limits the specific expertise accumulated in different regional women’s groups. Lack of support 
of regional women’s organizations, which possess expertise, experience, hands-on information about the 
situation in the field, have direct, everyday contacts and trusted relationship with beneficiaries, and thus might 
have more opportunities to produce tangible results and bring greater and more sustainable impact locally, 
prevents them from acting and making a difference in the existing situation.

lack of citizens’ direct participation in local policy-making and insufficient social demand to make local 
policy more gender responsive. In March 2013, the Strategy for Decentralization and Development of Self-
Government for was adopted which explicitly aimed at increasing the participation of citizens in solving local 
problems. This is clearly reflected in the new Organic Law of Georgia on Self-Governance passed in 2014. The 
Code includes the establishment of new forms of citizens’ participation in decision-making at the local level. 
According to the law, the participation has to be carried out in two ways. First, the Governor should undertake 
consultations at village level in order to prepare and update local action plans. Second, the Municipality, 
on its behalf, has to create a Civic Advisory Board where 1/3 has to be representatives from Civil Society 
Organizations (CSOs) and which should be consulted on issues related to municipal budgets, local planning, 
programs, infrastructure and social projects.1 Despite such possibilities, the citizen’s participation in decision-
making and their demand to integrate gender perspectives in local programs is nonexistent. More efforts are 
needed to make this mechanism operational. Linking Gender Equality Councils with civil advisory board 
would ensure the local government officials’ constant consultations and interaction with broader society. Their 
joint actions might be more effective in terms of drawing attention of policy makers to gender related issues, 
and validating the social demands.  

Insufficient number of women in politics and failure to introduce quota system in the electoral 
system of georgia is the additional and essential factor which impeded the promotion of gender equality 
and gender responsive policy-making over the last period. The need for women’s empowerment in political life 
has become a highly debated topic in recent years. The heated discussion on the importance of introducing quota system 
in Georgia started from 2014 when the Task Force on Women’s Political Participation in Georgia, established by local 

1 Organic Law Of Georgia Local Self-Government Code, 2014, Article 85- 851 
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civil society and international organizations, actively advocated for amendments to the Election Code of Georgia to 
introduce mandatory party quotas in the Parliament. It is worth mentioning that on March 8th, 2015, the Georgian Women’s 
Movement (an informal women’s initiative composed of more than 600 women activists) held a demonstration called 
“More Women in Parliament” in 25 cities throughout the country in support of mandatory party quotas.1 Moreover, 68% 
of the population of Georgia says that they support the Parliament adopting a mandatory gender quota.2 Thus, the demand 
for changes in the electoral system and the introduction of mandatory legislative quotas has reached an unprecedented 
level in Georgia. However, despite the public demand, neither the ruling Georgian Dream (GD) coalition nor the United 
National Movement (UNM) has officially expressed their support for the quota system at this time and the discussions 
on gender quotas failed to go beyond committee hearings.

The recent developments brought the new waves of change when senior lawmakers from three 
parliamentary parties of Georgia, including the ruling Georgian Dream - Democratic Georgia (GDDG), the 
European Georgia and the United National Movement, voiced their support to the mandatory gender quota 
law in the conference held in December, 2017. If approved, the law would set mandatory quotas for women 
to help increase the number of female members in the Parliament and ‘Sakrebulos’ (municipality councils). 
The legislative proposal envisages introduction of the so called “zipper” system, where male and female 
candidates will appear alternately on party lists of candidates for the parliamentary and municipal elections. 
According to the law, if a parliament or ‘Sakrebulo’ member’s mandate is terminated earlier than the end 
of his/her term, the next candidate of the same sex will take a seat in replacement. It was declared that the 
tentative date for adoption of the new law would be early spring of 2018. It is believed that introduction 
of mandatory quota system for women’s participation in politics, brings more women to decision-making 
positions and thus, more gender perspectives and considerations into policy planning and programs. 

The Georgian legislation currently envisages financial incentives for parties to include more women in 
their list of candidates, namely 30% increase in the supplement from the state budget if the party list includes at least 
30% women distributed within every ten candidates.3 The voluntary incentive for placing women on party lists had 
some effect in the 2014 local elections. However, overall it did not produce any tangible results, making mandatory 
quotas the only viable option for resolving the problem of very low representation of women in politics.

chapter 4: conclusions and recommendations
Despite the progress made in establishing legal and policy framework, there is still much to be done to 

ensure gender equality, prompt implementation of gender responsive local policy-making and creating gender 
sensitive local governments. Gender mainstreaming is a process that requires systematic and continuous work 
on institutional sustainability, accountability mechanisms and budgetary commitments of local governments. 
Otherwise, there is a risk for these mechanisms to become non-functional and ineffective. It is essential to 
strengthen cooperation between local government mechanisms for gender equality and non-governmental 
sector, institutions and agencies, both in the vertical and horizontal line.

The general conclusion concerning the activities of different actors which are aimed at gender equality and 
women’s empowerment at the local level is that they are insufficient and very fragmented and there is no stable, 
long-term and regular cooperation between the various actors within or between cities and municipalities 
that would seek to improve gender equality at the local level. In many communities, non-governmental 
organizations were the first ones to begin to assist in the protection and realization of women’s human rights, 
and are still very active in all the communities in the empowerment of women at the local level. However, they 
are not sufficiently supported and funded to make tangible changes.  

Gender mainstreaming does not replace government policies on gender inequality. Gender equality 
and gender responsive policies are complementary strategies and should be examined together, but this 
depends on the data available for determining what is needed. Effective policy development comes down to 
information, i.e. specific data about the situation of women and men, girls and boys in a given context. Such 
information is used to develop policies to guide public service delivery and socioeconomic development, 

1 Georgian Public Broadcaster, March 8, 2015, available at: http://1tv.ge/ge/news/view/87076.html
2  Ibid.
3 Organic Law of Georgia on Political Union of Citizens, Article 30 (71), available at: https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/28324



252 გენდერული მეინსტრიმინგი ადგილობრივ თვითმმართველობაში

as well as address inequalities, local issues, and unforeseen or unintended developments. A gender equality 
policy should be in place and gender-sensitive data and statistics should be available. Tools and instruments 
to put the strategy into practice have to be developed and the people involved have to be trained and 
prepared.

Taking into account the general conclusions based on the analysis, the following actions are recommended 
to achieve tangible results:

1. awareness raising of general public on the importance of gender equality
1.1. Awareness of the importance of gender equality from the perspective of inclusive development and 

socially just community should be raised among population from different sectors (i.e. local governments, 
political parties, CSOs, media, teachers, private sector, social workers etc.).  This can be achieved through 
several activities:

— Gender awareness raising campaign; 
— Specific trainings tailored according to specific features and roles of different actors;
— Public debates that will include representatives of various stakeholders’ groups;
— Publicly presenting positive examples and successful stories about local women who are successful in 

various fields (entrepreneurship, politics, art, etc.). 
1.2. Systematic knowledge on dimensions and conditions of gender inequality should be developed among 

all stakeholders (government, political parties, public institutions, CSOs and media). While some stakeholders 
are familiar with some aspects of gender inequality, majority is still missing the ‘whole picture’. This can be 
achieved through: 

— Appropriate trainings or training modules which will introduce the facts about relative position of men 
and women in various dimensions (political, economic participation, well-being, education, socio-cultural 
participation etc.); 

— Quantitative and qualitative surveys on gender inequality in general or focused on its certain aspects, 
with reports that will be delivered to stakeholders;

— Public presentations on various aspects of gender inequalities. 

2. institutional strengthening and capacity building of local government especially municipal gender 
Equality Councils:

2.1. Local government officials should be trained periodically on gender mainstreaming, and specific 
gender mainstreaming toolkit should be developed for these purposes, appropriate for local level. 

2.2. The online course on gender and gender mainstreaming issues available, for instance, on 
Parliamentary Gender Equality Council’s web page should be developed and needs to become necessary to 
take for all civil servants including local government representatives. The course should include at least the 
following modules:

— International and national legal and policy framework; 
— Basic concepts that are in the background of gender equality policy and gender mainstreaming;
— Institutional and policy architecture for gender mainstreaming at the local level;
— Methods and procedures for monitoring gender equality at the local level; 
— Methods and procedures for mainstreaming gender in designing local public policies, legal instruments 

and budgets; 
— Impact assessment of local policies from the perspective of gender equality.
2.3. Civil Service Bureau of Georgia is to take responsibility for providing trainings on gender and gender 

mainstreaming issues, including gender responsive budgeting, gender action plans for civil servants at the local 
level at least three times a year;

2.4. Basic knowledge of gender should become as a priority requirement while employing the local 
government staff:

— Create terms of reference and clear job description for potential candidates, including knowledge on 
gender issues and basics of gender responsive local governance;

— Include the gender issues in topics of examination of  candidates;
— Invite gender experts during job interviews of the candidates to best identify the most capable candidate 

for the position.
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3. Formalizing the standards of data collection:
3.1. Develop and approve the methodology for data collection and guidelines for gender analysis of the 

situation;
3.2. Clarify the role of the GEC members in data collection and prepare them to undertake situation analysis 

from gender perspective; 
3.3. Develop a regulation, directive, or memorandum specifying mechanisms for channeling information 

from municipalities to national institutions such as GEOSTAT;
3.4. Ensure that statistical institutions at local and national level are aware of the GECs’ data collection 

exercise and establish direct contact between these offices;
3.5. Develop a streamlined system of data collection that can be applied across all municipalities.

4. Local Gender Action plan is needed for defining objectives, identifying priorities and designing actions 
for the improvement of gender equality and gender responsiveness of the municipalities. 

5. Local plans should be in line with national strategy but elaborated in accordance with local specific 
conditions. The opinion of GEC members, gender advisors, gender experts from local community and other 
stakeholders should be taken into account when designing an action plan.

6. Besides the tools for implementation, the plan should define precise indicators for monitoring the 
progress and establish regular reporting system for further interventions.

7. Gender sensitive budgeting should be introduced on a regular basis. In order to establish gender sensitive 
budgeting it is necessary to base the budget planning on gender sensitive analyses and gender needs assessment 
of population. 

8. Institutionalization of partnership and cooperation with municipalities should be performed through the 
Memorandum of Cooperation between GECs.  

9. It is essential to establish and strengthen networking of GECs around Georgia. The Network of GECs 
would gather quarterly or at least two times a year for sharing challenges they face and the progress made by 
coordination with parliamentary GEC and by the assistance of regional Governors; This Network might be the 
backbone and a key actor in the implementation of gender mainstreaming at local and regional levels.

10. Citizens’ active participation in policy making should be encouraged in addition to the existing 
mechanisms of participation of citizens in decision-making processes, such as citizens’ advisory board, public 
hearing or meetings with population;

11. Local authorities should include gender experts and women in all phases of policy-making. The GEC, 
gender advisors should be involved at all stages of local planning, so that all programs – whether gender-
specific or not – should be analyzed from a gender perspective.

12. International organizations and other donors should:
- Make long-term and consistent investment, so that NGOs, including women organizations could scale up 

initiatives proven successful for further development;
- Expand financial support to women’s NGOs working on promoting gender equality and gender 

mainstreaming focusing more on regional organizations especially when it comes to work with local 
municipalities;

- Support and facilitate more frequent meetings, workshops and conferences on gender and gender 
mainstreaming issues in the capital and the regions of Georgia.
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introduction
After acquiring independence Georgia officially declared its aspirations towards EU membership which 

implied not only implementation of European policies, but it also requires that the country undertake legal 
reforms using necessary mechanisms and resources in order to fulfill its international commitments.  

Since announcing its EU aspirations Georgia has made significant steps towards gender equality and 
protection of women’s rights: 

— Gender equality council of the Parliament of Georgia has been established;
— 2010 – a law on “gender equality” was adopted; 
— Work plan has been elaborated which is regularly updated;
— In 2016 an important amendment was added to the law on gender equality which envisaged establishment 

of municipal gender councils.
This is just an incomplete list of legislative changes implemented in Georgia. However, despite declared 

political will and existing legislative framework gender imbalance is still in evidence in Georgia, especially in 
decision-making positions not only at the central but also at the local level.

There is still a long way to go before absolute gender equality is achieved and international standards of 
women’s rights and freedoms are fully realized. 

Often a “good law” cannot guarantee good results as there are no appropriate mechanisms for its 
implementation, which would prevent government officials and political leadership from adjusting laws to 
their personal needs. 

For example, “National Action Plan for Ensuring Gender Equality” has highlighted the main gender equality 
problems and has set strategic goals but due to the absence of budgetary allocation mechanisms government 
officials have avoided fulfilling the relevant tasks. Consequently, a big part of the plan still remains on paper 
only. 

It should be noted that implementing gender equality policy is important not only at the central but also at 
the local level as most of the problems are identified in the regions and it is crucial to tackle them on the spot. 
Therefore, it is important to have gender policy agenda at the local level or to decentralize state functions that 
will contribute to finding more flexible solutions for the problems locally.

Based on the above, the aims of the research include: assessing political, legal and other barriers which 
prevent women from participating in decision-making processes; considering the process of decentralization 
of local self-governance as a means of realization of priorities and needs of men and women; assessing positive 
and negative sides of decentralization and analyzing threats; elaborating tools for monitoring decentralization 
process with the focus on gender equality based on the experience of European countries. 
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Gender equality Policies – results and challenges. 
role and importance of nGos
As mentioned above, at the legislative level Georgia has taken significant steps towards gender equality 

and protection of women’s rights.
In this regard, the efforts of NGOs that have been working on promoting gender equality issues certainly 

deserve a mention. I would like to give some examples: through close cooperation of Cultural-Humanitarian 
Fund “Sukhumi” with Gender Equality Council of the Parliament of Georgia (chaired by Ms. Manana 
Kobakhidze, the Vice-speaker of the Parliament)  “municipal gender councils” have been created and piloted in 
4 municipalities (Kutaisi, Senaki, Ozurgeti, Batumi) under the project “Gender Advisory Councils – increasing 
women’s role in social changes of regions” (Funded by UN Women, Washington DC, implemented by Fund 
“Sukhumi”), which later served as a basis for the changes in the law on gender equality.

Gender experts appeared in a number of municipalities due to creative work of “Women’s Information 
Centre”.

During the last few years considerable amount of work was carried out by “Gender Equality Network” 
which incorporates NGOs and media representatives from all regions of Georgia working on gender issues.

The efforts of these and other organizations working on gender issues contributed to creation of special 
long-term tools at the local level, gender budgeting and initiation of changes in gender policies based on the 
recommendations from gender studies.

In 2016, research on “GENDER EQUALITY POLICIES AND EU INTEGRATION – EXPERIENCE OF 
VISEGRAD FOR EAP COUNTRIES” was carried out (funded by Visegrad Fund, implemented by “Women 
Entrepreneurs Fund”). The research included the work of researchers from Georgia as well as experience from 
Ukraine and other Eastern European countries: Hungary, Slovakia, Czech Republic and Poland. 

The research includes analytical articles, conclusions, and recommendations. The work was published as 
a compilation and was sent to the government bodies as well as the libraries of higher educational institutions 
and the presidential library.

Only a society in which the civil society assists the state in establishing democratic institutions and the 
state by its activities contributes to developing the civil society and empowering different civil groups, this 
being oriented towards long-term cooperation rather than a single act, is capable of achieving its goals. This 
kind of cooperation led to introducing changes in the law on gender equality. These changes were designed not 
by any single institution, even parliament, but they were based on the results of practical experience. Without 
such approach the changes would not have been so refined and elaborate.  

Due to these changes the local self-government are required to make changes in their duties taking into 
account gender equality agenda. 

Implementing gender equality approaches in the formation of state and local policies still requires 
considerable efforts. The importance of the problem of inequality among sexes is overshadowed by the number 
of unsolved social and economic problems which have accumulated for years and are perceived as more topical 
than gender issues by the majority of politicians and society. What is still not realized is the common truth 
acknowledged by national or international organizations: gender mainstreaming, or systematic integration of 
gender parameters in policy design, implementation and evaluation process contributes to the effectiveness of 
any policy in any field.

Implementing gender approaches involves understanding various needs and problems and it takes into account 
experiences and views of different social groups. Therefore, it is a valuable approach and it contributes to implementation 
of socially sensitive policies based on the interests of the society. The most important issue is to involve women in the 
policy design and implementation in order to ensure that women have the role of a policy-maker and not a secondary 
actor because as the saying goes “Whatever is done for me but without me cannot benefit me”. 

decentralization and Gender Policy – 
enhancing rights and capacities of Women
According to the Local Self-Government Code and other legislative acts, the core activities of the local 

self-government should be focused on realization and promotion of equality rights. It should design an action 
plan (for the relevant territory) based on realistic capabilities and timeframe; It should ensure public awareness 
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and transparency of its work, public involvement in designing and adjusting the action plan, involving general 
public in the decision-making process, raising the public awareness, studying the needs of every group of 
population and responding to them adequately (including gender issues).

These attitudes contribute to realization of democratic principles and gender equality is the core principle 
in democratization of the country.

As our country has strong aspirations towards integration in EU, it is necessary to fully understand 
the principles that form the foundation of local self-government and its core values: decentralization, 
deconcentration and subsidiarity.

a) decentralization
There are three levels of state government in Georgia – central (national), regional (autonomous, regional) 

and local. Each state body deals with its share of work in the governance carried out through distribution of 
authorities and responsibilities – or by the process of decentralization. 

decentralization includes three components: political, administrative and fiscal.
How is each component understood?
 — Political decentralization involves election of representative bodies at the local level which make 

political decisions (legislative body);
— Administrative decentralization involves delegating broad authority to the local self-government bodies 

on the whole of the municipal territory (executive body);
— Fiscal decentralization involves providing and administering funds necessary for effective self-

governance

b) deconcentration
Central government institutions establish and administer their representations on the territory of the 

local self-government in order to maintain close contact with the population (or provide their services on 
the spot). They are not independent legal entities and they implement state policy. The examples include 
Public Service Development Agency of the Ministry of Justice, National Agency of Public Registry, etc.

c) subsidiarity
or involvement in the decision-making process at a lower level.
This principle requires more elaboration as it differs from other principles such as deconcentration and it 

is subject to mixed judgments. 
According to Jacques Delors, a well-known European politician, in each federal political system, such as 

European society, the principle of subsidiarity always conflicts with the mechanisms of excessive power which 
leads to the overload of the central government. 

Above we have reviewed the core functions of local self-government as well as its main principles and 
we can summarize that full decentralization can solve many problems in Georgian reality. The process of 
decentralization will create and strengthen additional levels of democratic engagement of the society and will 
bring people and authorities closer as the shorter the distance between the decision-makers and the citizens, 
the more accessible the forms of cooperation (interaction and relations) are. The problem that emerges locally 
can be solved more efficiently on the spot and this will bolster the sense of social solidarity in the society, 
contribute to establishing the effective decision-making mechanisms and ensure their transparency. 

Decentralization has a potential to neutralize many contradictions which can be transformed into serious 
conflicts if not resolved in a timely manner. The central government can also suppress local contradictions 
promptly but that will be a forceful solution of the problem which cannot resolve the issue in the long run, 
cannot identify the roots of the problem and will hamper social integration. 

Centralization is based on the unity from “above”, whereas decentralization is based on the unity from 
“below”, it supports the idea of solving the local problems locally as this requires fewer resources and less time. 

However, we should be aware of not only the positive sides of decentralization but of the possible challenges 
too, as the abstract demand for decentralization may jeopardize the state order. Decentralization should be 
conducted within certain limits as not to provoke state disintegration.

In a decentralized system two challenges emerge: the first one is related to the issue of transparency of the 
decision-making process and ensuring civil control on the governance and the second one, which is not of less 
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importance, is the lack of skilled personnel. In a decentralized system local self-governments have more tools 
to influence media and civil control mechanisms, which are watchdogs of political freedom and transparency, 
and unskilled personnel may make the implementation of principles of decentralization inefficient. However, 
the latter problem can be fully resolved by implementing the training programs for state officials.

When we talk about decentralization principles we imply increase of possibilities of implementation of 
gender policies in Georgia. 

Although Georgian legislation acknowledges equality of men and women in realization of their political, 
civil and cultural rights, in reality we face low involvement of women in political, economic and social fields.

52.3% (women) population of Georgia does not have enough support and resources to be actively involved 
in political life and civic activities.

This is not due to the poor work of women leaders and women’s organizations. The reason lies in low 
level of education and awareness of the society on the one hand and the lack of political will from the state 
on the other. This is evident if we look at the reaction to the two separate proposals which were brought to 
the parliament in 2002 and which implied introducing quotas for women in the Georgian parliament (as a 
temporary tool). 

Neither of these proposals was supported. The reaction was similar to later initiatives of different groups 
in 2008 and 2013. Due to these attitudes the share of women MPs never exceeded 10% in last two decades (In 
the parliaments of 1991, 1992, 1995, 1999, 2003 and 2008 the share of women was 6.8%; 5.6%; 7%; 6.4%; 
9.4% and 5% respectively, in 2012 – 11.3% and in 2016 -16%). That’s why in assessing women’s political 
participation Georgia is positioned 124-th out of 193 countries. 1

Implementation of decentralization principles in terms of delegation of authority and resources to lower 
levels has changed political and institutional context of gender equality in many countries.

Decentralization will be successful only if delegation of authority is supported by allocating appropriate 
resources. 

This factor will be essential in quality implementation of the changes to the law on “Gender Equality” which 
came into effect in May, 2016. According to the changes “The municipal Sakrebulo shall establish a Municipal 
Gender Equality Council to ensure systematic work on the gender-related issues within the municipality and 
the coordinated collaboration with the Gender Equality Council established by the Parliament of Georgia; the 
composition, status, functions and authorities of the Council shall be defined by the Rules of Procedure of 
the municipal Sakrebulo and by the Regulations of the Municipal Gender Equality Council, which shall be 
approved by an appropriate Sakrebulo” (Article 13, clause 1.1) 

Before adopting this change the local self-government did not have this obligation, so they avoided taking the 
initiative and tried to justify their inactivity by absence of appropriate legislation or by “absence of instructions from 
above”. At present the relevant law is in effect but without proper funding it cannot accomplish its goals and cannot 
be implemented successfully. Although gender equality does not carry negative connotation any longer, as it was 
the case in the near past, it is still not perceived as an issue of primary importance as there are so many unresolved 
problems around. Therefore, it is necessary to raise awareness of the general public, government officials and 
representatives of political parties on the topic of gender equality in order to realize that gender equality determines 
not only the level of democracy in the country but it is also an indicator of the level of thinking and standard of life 
in the country, as women’s involvement in Georgian politics and incorporation of women’s perspective in country’s 
politics and economy will definitely lead to changes in the culture and level of life.

Although gender councils already operate in some municipalities (established on the basis of the changes 
in the law on gender equality) and the municipalities have the position of gender consultant, whose obligations 
include gender mainstreaming and ensuring women’s involvement in municipality planning and decision-
making processes, many challenges still remain, which were exposed by the analysis of the Georgian reality. 
In particular, Georgian Young Lawyers’ Association has conducted a research “Partnership for  Budget 
Transparency and Civil Society Oversight of Public Spending in Georgia” under the project “Citizens’ right to 
participate in decision making process related to financial issues” (supported by EU funded Europe foundation) which 
supports our opinion that scarce funding prevents the local self-government from coping with problems on the 
spot and it is certainly not sufficient for implementation of gender principles. 

— Society’s involvement in governance is directly proportional to the level of decentralization. The 

1  Women	 rights	 and	gender	 equality	–	 information	available	 at:	http://www.ipu.org/wwn_e classif.htm	 (last	 accessed	on	15	
March,	2017).
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centralized system of governance excludes involvement of citizens in decision-making processes and despite 
existing legal guarantees, the involvement is only “formal”;

— Despite the number of implemented changes, the local self-government bodies have faced many 
problems. The existing system has not been able to ensure adequate and effective provision of public services 
and citizens’ involvement in decision-making processes;

— “Limited authority of the self-government and their inability to solve topical issues for the population 
influenced safety of the citizens and local self-government bodies. It turned out that having scarce resources 
and insufficient competences the local self-government was unable to influence the improvement of the quality 
of people’s life in many areas. The low level of awareness and limited capabilities of the local self-government 
prevented the citizens from being involved in decision-making processes for years”;

— In order to respond to these challenges a significant part of the new wave of local self-government 
reform has been devoted to introduction of new mechanisms of citizens’ involvement in decision-making 
processes and creating opportunities for real engagement. This has been achieved by elaborating additional 
tools for citizens’ involvement in the local self-government code. Though, their effective implementation has 
not been achieved yet.  

It is interesting to look at the results of the survey which clearly outlines the findings of the research into 
citizens’ involvement and their attitudes. 

Findings of the research
322 persons were surveyed, among them 199 were from cities, 120 from villages and 3 from small towns. 

The researching organization was also interested in the gender and age composition of the sample. 1

1  The results are taken from the research conducted by Georgian Young Lawyers’ association	(2016.)
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The question: “Have you ever addressed representatives of the local self-government and if yes, whom?” 
received only 110 positive answers. In majority of the cases the interviewees had addressed the heads of 
municipalities (Gamgebeli).

no

yeshave you ever 
addressed the local

municipality 
representatives?

Which represntative of the local self government have you addressed?

Mayor
gamgebeli
Member of sakrebulo
Other (governor)

age groups

age

1835 3660 60

56 217 49
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Answering the question regarding the topic of their application to the representatives of the local self-
government, the majority of the respondents pointed to the issue of social assistance.

Only 98 respondents had positive responses for the question if they had ever heard of the mechanisms of 
citizens’ involvement in governance and what these mechanisms were. In the majority of cases this mechanism 
was the general meeting of the settlement.

Answering the question if they had ever participated in decision-making processes of the local self-
government and through what mechanisms, only 40 respondents answered positively and the majority referred 
to the participation in Sakrebulo meetings.
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As it can be observed from the results of the research, although the self-government bodies are becoming 
more open and transparent, involvement of citizens is still very low and in most cases they are confined to the 
meetings with the heads of the departments which can assist them in solving their personal problems. In the 
majority of cases this was the issue of social assistance. As for participation in decision-making processes, only 
40 out of 322 respondents answered that they had attended Sakrebulo meetings.

Based on the above we can conclude that, on the one hand, the local self-government is not sufficiently 
active in trying to make their work more transparent, attracting the society to making joint decisions on how 
and where to spend budget resources in the most effective way, and on the other hand, society representatives 
in most cases are not able to fully realize the importance of their activity in making the local self-government 
apprehend society’s needs.

Therefore, a strategy for each municipality should be elaborated which will bring positions of the local self-
government bodies and the society closer by combining their efforts and applying “participatory budgeting” 
tool.

Gender responsive “Participatory Budgeting” 
in local self-Government 
The functions of local self-governments are set in the “Local Self-Government Code” and they are focused 

on two core areas:
1. Providing local public services to the population;
2. Maintaining close contact with the population. 
These two functions are strongly interrelated.
Provision of public services implies catering to the daily needs of the population; as for maintaining the 

close contact with the population, it is a multifaceted function and it implies permanent contact with the 
population maintained by official and unofficial meetings. However, the will of the officials is not sufficient for 
ensuring that these meetings are fruitful; it can only be achieved if the population is also active and interested 
in the social life of their region. It is crucial to establish partnership between the population and the local self-
government. “Participatory budgeting” can be seen as one of the factors contributing to this.

Before considering participatory budgeting, it is interesting to review existing mechanisms of citizens’ 
involvement in local governance in Georgia. The law on “Local Self-Government” was adopted in 1997 and 
improved in 2005 by adding more mechanisms of involvement of citizens in local self-governance. Additional 
changes to the law on “Local Self-Government” were adopted in 2009 and as a result a new article was added 
(x1) which concerns citizens’ participation in local self-governance. It allows citizens to attend not only the 
Sakrebulo meetings but also the sessions of Sakrebulo committees.

Although the law is already in effect, its effective implementation cannot be observed as citizens mainly 
are not willing to realize their rights which they are entitled to by the law.

When we talk about citizens’ participation in budgeting, we mean that they should participate in planning 
local budgets. They need to be involved in budget formation in order to determine where and why the local 
self-government should spend the public money. “Participatory budgeting” is one of the principles which gives 
answers to the questions about who administers the public money and how it is being spent.

“Participatory budgeting” works in the following way: At first the local self-government announces the 
“competition of ideas” on budget formation which is open for everyone, including young people, and they can 
submit their well-grounded proposals about budget resources and a list of supporters of the proposal.

At the next stage, a board considers all the proposals and makes decisions. The process is transparent and 
the decisions are published on the local self-government website.

This principle allows us to include “gender budgeting” in the local self-government budget as it does not 
require splitting the budget but simply incorporates gender aspects in budgetary processes.

In the following section we can see how this principle works in the Czech Republic and Poland and what 
its positive sides are.
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international experience – interconnection of decentralization and 
Gender issues 
A study conducted in 2016 in Eastern European countries – Poland, the Czech Republic, Slovakia and 

Hungary gave a clear picture of the distance these countries covered in the process of EU integration: 
fighting with gender prejudices, promoting women’s social and political activity, elaborating strategies for 
gender equality, harmonizing gender equality policies with European standards during post-accession period, 
designing mechanisms for supporting gender equality and citizens involvement in local self-governance. 
Alongside with legal regulations, these countries have adopted several political documents, which outline 
the broad strategy of the state for increased involvement of citizens. We have had an opportunity to get 
acquainted with the working process of “Prague 10” municipality which is a clear example of applying the 
mentioned approaches.

Although “gender budgeting” was never mentioned, a case of “open administration” was clearly in evidence 
as the municipality applied the principles of “participatory budgeting”, which gave the citizens an opportunity 
to participate in the process of allocating budget resources. This model allows the population including women 
to make actual decisions and the municipality is bound to reflect their opinions in the budget. As we were 
advised in Prague-10 municipality the projects submitted by women are financially sound, supported by the 
general public and more rational, therefore, major part of the funded projects was submitted by women.

In the example of Poland participatory budgeting means that citizens make decisions that are binding for 
the local self-government. This means that various administrative bodies of local communities have the power 
to decide how and where to use their shares of the budget.

It is very important that the local self-government has a commitment to consult with organizations which 
have competencies in certain issues and for this purpose advisory and initiative groups are created.

In this regard we have to mention initiative of Fund “Sukhumi” - gender “advisory councils” comprising 
representatives of local self-government bodies, NGOs and society.

This system has ensured successful work of gender advisory councils; however this principle has not been 
included as binding in the legislation.

As reviewed, the model of “participatory budgeting” gives the population the possibility of making 
decisions; it is transparent and is based on incorporating citizens’ opinions in the budget. Consequently, 
it contributes to making budget gender-sensitive as women will be also able to participate in this process 
without limitations. However, it should be remarked that implementation of “participatory budgeting” is only 
achievable if the local self-government exercises real financial independence.

The following components are necessary to achieve a desired result:
It is essential to have high level of political culture (ability to maintain discussions and reach agreements 

among the citizens); to organize and manage the process in a proper manner – or to develop appropriate skills 
of representatives of the local self-government and civil society; to include experts; to disseminate correct 
information and create adequate expectations in the population; to support the decisions with arguments and to 
take into account other important details.  

Monitoring the Process of decentralization using appropriate tools
In order to set the criteria for monitoring the process of decentralization, first of all, it is necessary to create 

real possibilities for the local self-government to realize their duties based on legislative acts:
— Training of state officials should be conducted by a single integrated program which is based on the 

European experience of governance;
— Legislative procedures have to be revised (the time-frame for the preparation and adoption of the budget 

revised);
— Financial independence of the local self-government has to be ensured;
— Partnership between the local self-government and population should be established and a consensus on 

allocation of budget funds should be reached;
— The budget should be prepared with an allowance for gender aspects and should use the methodology 

of gender budgeting, which is based on popularization of “participatory budgeting” principles and their 
implementation locally. 

Gender Mainstreaming in Local Self-Government
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Based on the above, the monitoring of gender-sensitive decentralization shall include:
1. Financial review of budget priorities – planning a “participatory budget”;
2. Involvement of the local self-government and population;
3. Achieving agreement as a result of discussions;
4. Accountability of local self-government at all stages of budgeting and its implementation.
— setting time-frame for monitoring and
— disseminating monitoring results among general public. 

findings and recommendations on the Process 
of Gender-sensitive decentralization 
Although the Georgian legislation conforms to high European standards
— the mechanisms for implementation of the laws have not been developed yet, which hampers solution 

of the problems;
— local municipalities in majority of cases are not prepared to implement the changes to the law as they 

are not fully informed about the reforms and the ways of their implementation;
— municipalities do not possess sufficient financial resources to develop and implement gender policies;
Integration of gender mainstreaming by local self-government bodies requires:
— conducting awareness raising campaign for local self-government as well as general public;
— conducting educational programs on gender budgeting;
— studying “participatory budgeting” experience of EU countries and implementing it in municipalities in 

order to ensure involvement of the general public.
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Gender BudGetinG at the local level. 
reality and challenGes in GeorGia

research summary 
The study “Gender Budgeting at the Local Level – Reality and Challenges in Georgia” was commissioned 

by Cultural-Humanitarian Fund “Sukhumi” under the project “Learning from Visegrad 4 Experience to 
Advocate for Equal, Inclusive and Democratic Local Governance at the local level”.

The study aims to assess the reality with gender budgeting at the local level in Georgia and identify existing 
challenges in order to elaborate recommendations for advocating the promotion of gender mainstreaming in 
local self-government.

The study uses the method of desk research: legislation and various documents, surveys, reports related to 
gender equality policy were reviewed and analyzed.

It should be noted that intensive changes, although at a slow pace, can be observed in Georgia in the field 
of gender equality. This is also true for the case of promoting gender budgeting at central and local levels.

At the policy level, the country has declared that the gender budgeting is an essential mechanism for 
the implementation of gender equality policies, which ensures fair distribution of state resources, but in 
practice it cannot be realized in full. The need for implementing gender budgeting is reflected in different 
national action plans related to gender equality. However, according to the findings of a number of local and 
international organizations, the work in this direction is not consistent and coordinated. According to the 
results of state monitoring and information from gender experts, local and international organizations as well 
as persons responsible for gender issues, it is clear that there are a number of reasons for insufficient progress 
in promoting gender budgeting: inadequate knowledge of gender issues, lack of funding for conducting gender 
studies; little opportunity for experience and information sharing; high turnover of the personnel, including 
those who are responsible for implementing gender policy, in the local self-government bodies; lack of experts 
of gender budgeting and insufficient resources of the NGOs possessing some expertise for multiplying their 
experience; low motivation of local self-government officials to consult gender experts and organizations; 
lack or ambiguity of guidelines from higher authorities; low status and position of gender focal points, which 
negatively affect their standing and influence on decision-makers and society; lack of methodological and 
institutional support from the bodies responsible for implementing gender equality policy in the country (for 
example, Gender Equality Council of the Parliament of Georgia, Inter-Agency Commission, etc.)

Due to the lack of appropriate tools the decisions made by the state often fail to be implemented, for 
example, this was the case with the decision of the Ministry of Finance which stated that a gender-related 
indicator should be one of the indicators in the assessment of gender sensitive programmes. 

One of potentially effective resources has been neglected: the Governor’s/regional administration, which 
proved to be quite effective in coordinating other issues, has been overlooked in the chain of implementation 
of gender policies at the local level. 

Due to insufficient qualification and funding, lack of possibilities for improving methodological capacities, 
Gender Equality Councils, the local institutional tools for gender equality, have not been used in full so far in 
promoting gender budgeting practices at the local level.

Gender Mainstreaming in Local Self-Government
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The recommendations of the study include issues for supporting gender budgeting and gender mainstreaming 
at the local level: as operational responsibilities are spread across the officials at different levels of hierarchy in 
government structures, special attention should be paid to improving their gender competencies (for example, 
gender competencies of personnel from financial and legal departments).

Conducting local studies, including studies on gender issues and examining local self-government budgets 
from a gender perspective are of primary importance. In this regard it is essential to raise the qualification 
of municipality personnel as well as to maintain close contacts and permanent consultations with NGOs 
experienced in this field.

After legitimizing local Gender Equality Councils, definitely a positive event, it is essential to strengthen 
institutional mechanisms for implementation of gender equality in order to ensure that the law is not limited 
to declaratory effect only. For this purpose the gender equality councils should be empowered institutionally 
and methodologically, close communication should be maintained with the Gender Equality Council of the 
Parliament and coordinating function in regional administration bodies should be institutionalized.

The drafts of recent national action plans contain an objective of promoting a platform for cooperation with 
local municipalities, which is hardly achievable without close cooperation with qualified NGO sector, experts, 
international donors and civil society groups. Special attention should be paid to the coordinating function of 
the bodies that bear direct responsibility for implementation of gender sensitive policies at the local level. This 
especially concerns the Ministry of Regional Development and Infrastructure which, unlike other areas of its 
activity, fails to perform the leading role in gender policy issues.

It is desirable to create mechanisms for controlling implementation of decisions made by the state, for 
example, as in the case with the decision of the Ministry of Finance which requires inclusion of gender-related 
assessment indicators among the assessment indicators for gender sensitive programmes. For this purpose, the 
principle of program budgeting should be introduced in the municipalities that have not practiced them yet, 
which would create favorable ground for transition to gender budgeting. 

In the process of applying gender budgeting, involvement of civil society sector, NGOs, private sector, community 
groups, experts and other stakeholders should be ensured. Local NGOs should be allowed to use resources from the 
central or local government budgets and to participate in the implementation of local social policy and promotion of 
new services in order to make state social policy more flexible, efficient and gender-responsive.

i. introduction
“At first glance, the federal budget appears to be a gender-neutral policy instrument. However, government 

spending and tax cuts impact men and women differently because, in general, they occupy different social and 
economic positions” (Isabella Bakker, Professor of Political Science, York University, Canada)

For the countries that have declared their strong aspirations towards integration in European institutions, 
implementation of reforms that would bring them closer to their goals is vitally important. Reforming local 
self-government in the fields of budget decentralization, delegation of authorities to the territorial units, etc. is 
among these reforms. For effective reform of local self-government it is essential to take gender factors into 
consideration, in particular, to apply gender budgeting as one of the tools for implementation of the national 
gender policy.

This study was carried out by Cultural-Humanitarian Fund “Sukhumi” under the project “Learning from 
Visegrad 4 Experience to Advocate for Equal, Inclusive and Democratic Local Governance at the local level”.

ii. research aim and Methodology
Research Aim
The study aims to assess the situation with gender budgeting at the local level in Georgia and expose 

existing challenges in order to make recommendations for advocating promotion of gender mainstreaming in 
local self-governance.

Research Methodology
The study is based the method of desk research: legislation and various documents, surveys, reports related 

to gender equality policy were reviewed and analyzed.
Key Words: Gender budgeting, local self-governance, gender analysis, equality policy, needs assessment, 

gender mainstreaming
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iii. General review
1.gEndEr BudgEting – tHE COnCEPt and its iMPOrtanCE

“Gender budgeting is a modern social technology which enables us to implement the principle of differentiated 
accounting of interests based on social and gender factors in state policy. It implies taking into account gender 
aspects in budgeting decisions. Gender budgeting is a financial tool for implementing policy of equality”1

“Gender budgeting does not imply forming separate budgets for men and women, it is not oriented 
specifically towards either men or women and it does not require increased funding of women’s programs 
only. It is a budget focused on establishing social balance in the society through effective allocation of funds”2

2. tHE PrOCEss OF PrEParing a gEndEr rEsPOnsivE BudgEt

The process of preparing a gender responsive budget has three stages:
1. Gender oriented analyses of the budget
2. Setting priorities for allocation of budget resources with consideration of gender aspects;
3. Including gender equality approaches at all stages of budgeting process.
Nowadays more than 90 countries implement various gender initiatives involving civil society, governments 

and international organizations. The experience of these countries has proved that gender budgeting contributes 
to  improvement of services for citizens, more efficient allocation of budget funds according to the needs of the 
consumers, economic development of territories and more efficient use of resources.

Organizations working on gender equality issues have established a Directorate for Gender Analysis, which 
although unable to offer universal solutions in all cases, can identify the main principles of gender analysis.

The target groups for gender budgeting can be women as well as men, or any other groups (for example, 
persons with disabilities, IDPs, young people, ethnical minorities, single or widowed parents, socially 
vulnerable persons) depending on the types of gender related problems in that particular area.

3. gEndEr BudgEting as a COnditiOn FOr gEndEr MainstrEaMing 

“The European Charter for Equality of Women and Men in Local Life” stresses the importance of 
integration of gender perspective in all activities of local and regional authorities as an indispensable condition 
for promoting equality between men and women.

“The gender perspective must be taken into account in the drafting of policies, methods and instruments 
which affect the daily life of the local population – for example, through the use of “gender mainstreaming” 
and “gender budgeting” techniques. To this end, women’s experiences in local life, including their living and 
working conditions, must be analyzed and taken into account”3

The document defines gender Mainstreaming and gender Budgeting: “Gender Mainstreaming is a 
strategy for making the concerns and experiences of women as well as of men an integral part of the design, 
implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal 
spheres, so that women and men benefit equally, and inequality is not perpetuated.”

“Gender budgeting is an application of gender mainstreaming in the budgetary process. It means a gender-
based assessment of budgets, incorporating a gender perspective at all levels of the budgetary process and 
restructuring revenues and expenditures in order to promote gender equality”.

These mechanisms are oriented towards incorporating interests of different groups of citizens in the process 
of planning and implementation of the state budget.

Beijing Declaration and platform for action (article 346) states that “Governments should make efforts 
to systematically review how women benefit from public sector expenditures and adjust budgets to ensure 
equality of access to public sector expenditures”.

Gender budgeting, as a mechanism of administration, first of all, can be applied in the fields of national 
and local budgets, state insurance funds and, last but not least, state support of social services offered by NGO 
sector, which is often ignored as a part of gender budgeting.

1 Charita Jashi, Gender Budgeting/ Seminar Proceedings Tbilisi, 2004

2 Increasing Women’s Political Participation in Georgia, Collection of expert analysis papers prepared by Netherlands Institute of Multiparty Democ-
racy with the financial support of Canada Fund For Local Initiatives, 2013.

3 Source –“The European Charter for Equality of Women and Men in Local Life”Council	of	European	Municipalities	and	Regions	(CEMR).	http://
www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/charte_egalite_geo.pdf.		Last	accessed	31.08	2017)
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In fact, gender budgeting is an instrument of the government for effective implementation of gender 
approaches in all fields of economic and social life and fair allocation of budget resources not only for men and 
women but also other vulnerable groups of population, such as children, pensioners, etc.

4. rEsPOnsiBility FOr gEndEr BudgEting

In developed democracies gender budgeting is the responsibility of authorities that on their own initiative 
can plan the budget and accept the proposals from civil society. The authorities can make decisions, consult 
with external experts or civil society groups experienced in gender issues. In Europe public sector, women’s 
organizations and social partnership organizations play an important role through contributing to awareness 
raising, promoting women’s increased economic influence and their full involvement in governance. 

Various studies conducted in Georgia have demonstrated that “Unlike other areas and branches of 
government, local government is more advanced when dealing with public participation, since for central 
public institutions there is no single set of regulations about citizen participation”1.

It is believed that activating local budgets through decentralization would contribute to more efficient social 
protection of the citizens as funding social activities from local budgets is less bureaucratic and better targeted.

iv. the study  
legal and Political Framework for Promoting gender Equality in georgia 
Georgia has been an independent state for 26 years. The country has declared the will to build a democratic 

and socially equal society and to support gender equality. However, the ongoing social and political changes 
with nominal involvement of women still cannot ensure full realization of democratic values. At the moment 
gender budgeting can be seen as one of the instruments that are directly related to Georgia’s international 
commitments for ensuring gender equality and improving conditions for women.

Within international community Georgia is considered as a “young democracy”. Georgia ranks 81 in the 
Democracy Index and is classified as “transitional/hybrid regime”2

The Constitution of Georgia and other legislative documents makes provisions for ensuring gender equality 
and inadmissibility of discrimination.

Georgia is a participant of the 1995 Beijing Fourth World Conference on Women and its Platform for 
Action; the country has signed UN Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against 
Women (CEDAW), which still remains the most comprehensive and precise international document for 
development of gender policies in the country.

Georgia has also adopted a number of strategic documents related with gender equality, including: 
“European Neighbourhood Policy Action Plan for 2006-2011” and National Action Plans on Women, Peace 
and Security (first adopted in 2011) for implementation of UN Security Council resolutions # 1325, 1820, 
1888, 1889 and 1960. These plans aim to involve women in peace building, conflict resolution and protection 
of conflict-affected population. The draft of 2018-2020 National Action Plan for the Implementation of UN 
Security Council Resolutions on Women, Peace and Security for the first time views local self-government 
as an independent actor in integration of gender perspectives at the local level, which is a positive step 
forward.

It should be noted that gender equality agenda is one of the cornerstones of Georgia-EU relations. 
“Association Agenda between the EU and Georgia” includes an article on “equal treatment” which provides 
directives for enhancing gender equality.

The Law of Georgia on Gender Equality adopted in 2010 defines gender equality as “a part of human 
rights which implies equal rights and duties, responsibilities and equal participation of men and women in all 
spheres of personal and public life”.

Chapter III of the Law is dedicated to establishing institutional mechanisms for monitoring protection of 
gender equality.

The Parliament of Georgia and Gender Equality Council are the principal regulatory bodies in the field 
of gender equality. The latter is a principal body responsible for monitoring the implementation of gender 
equality action plan.

1 Assessment of Citizen Engagement Practices in the Municipalities of Batumi, Kutaisi and Akhaltsikhe, IDFI, Tbilisi, 2017.

2 Participatory budgeting, Georgian Young Lawyers’ Association, 2016, p5
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The Law on Gender Equality also makes provisions for involvement of local self-government bodies in 
protecting and ensuring gender equality. According to article 13 of the Law “Local self-government bodies 
shall develop and carry out activities to ensure detection and elimination of discrimination locally.”1

According to article 14 of the Georgia’s Law on Gender Equality “The Public Defender of Georgia, within 
the scope of his/her authority, shall monitor the protection of gender equality and provide appropriate response 
in cases of violation”, which will be reflected in the periodic reports of the Public Defender on “Women’s 
Rights and Gender Equality”

There is no specific national legislation in Georgia regarding citizens’ involvement “Currently, the 
Constitution of Georgia does not have explicit guarantees for public participation... there are no specific 
indications about the right to participate in the decision-making process“.2

A few years ago the Government of Georgia adopted the “Policy Planning System Reform Strategy: 2015-
2017”,3 in which there is little emphasis on gender attitudes, gender needs and gender budgeting.

The Local Self-Government Code adopted in 2014 contains a chapter which stipulates the obligations of 
municipal public institutions to ensure citizens’ invovement in local self-governance and also defines specific actions 
for that purpose. According to article 85 of the Code, the forms of citizen participation in the exercise of local self-
government shall be: a general Assembly of a settlement; a petition; the council of civil advisors; 
participation in the sessions of the municipality Sakrebulo and the sessions of its commission.

“The changes of July, 2015 to the local self-government code has improved considerably the legislative 
framework for involvement of the society on the local level. As for today legislative framework for citizens’ 
involvement on the the local level is better than the standard on the central level”4.

According to research published by the Council of Europe in 2016, “Georgian local structural units have 
the task of developing policy and strategic documents; however, they do not have dedicated staff for ensuring 
citizens’ engagement. No regular trainings are provided in this regard for local government officials”.5

The study commissioned by the Open Society Georgia Foundation demonstrates that citizen participation 
was relatively low at the time of conducting the survey, with around 20% of the interviewed individuals 
using some forms of public engagement. The highest numbers of active and participating individuals come 
from Tbilisi and rural areas of Georgia. Roughly 12-15% were informed about the budgetary process.6

Gender Budgeting and Georgia
For the purpose of establishing favourable political environment, in 2014 the Parliament of Georgia 

adopted the National Action Plan for the Implementation of Gender Equality Policy. Enhancing gender 
equality at the local self-government level was among its priorities and “taking into consideration the 
gender aspects in local self-government policies” was declared as a strategic goal.7

According to the Progress Report on National Acton Plan of 2014-2016 for the Implementation of Gender 
Equality Policy in Georgia “The provisions, related to the gender budget, have not been fulfilled; according to 
the above provisions, the gender aspects had to be considered in the draft budgets for the state and local self-
governance units (plan: 1.5)”8

After 2012 parliamentary elections, local self-government reform, in which participatory budgeting was 
one of the most important issues, was declared among the priorities of the new government. Participatory 
budgeting can be viewed as a form of gender budgeting as they are based on almost identical principles.

1 The law of Georgia on Gender Equality  http://codex.ge/1070

2 Source - study “Assessment of Citizen Engagement Practices in the Municipalities of Batumi, Kutaisi and Akhaltsikhe”, pp.5,6. 

3 Source – Decree#427 of the Government of Georgia on adoption of “Public Administration Reform Roadmap 2020”and  “Policy Planning System 
Reform Strategy: 2015-2017”19 August, 2015

4 Source - study “Assessment of Citizen Engagement Practices in the Municipalities of Batumi, Kutaisi and Akhaltsikhe”, p.8

5 Civil Participation in Decision Making in the Eastern Partnership Countries, Part 1: Laws and procedures, p66. European Council, Strasbourg, France, May, 2016. 

6 Ibid, p 5

7 Source – Opinions of the Parliamentary Budget Office of Georgia on consideration of gender aspects in the draft law of Georgia “On the 2016 State 
Budget of Georgia”, 2015 p.6	.

8 Implementation of Gender Equality Policy in Georgia “2016 Progress Report on National Acton Plan of 2014-2016 for the 
Implementation of Gender Equality Policy in Georgia”,  2017, Tbilisi http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/69631/Gender_
Equality_NAP_report-2016_GEO_19052017

Gender Mainstreaming in Local Self-Government



269

The budgeting process involves a 2-year cycle which starts 10 months before the fiscal year (March1) by 
preparing a draft budget and lasts till May 1 of the year following the fiscal year when the report on budget 
execution is approved.1

The budgeting process consists of several stages from preparation to its execution and citizens have a 
chance to be involved in and monitor each stage of the process.

In 2013 the gender equality department was established within the Office of the Public Defender which 
prepares reports on women’s rights and gender equality in Georgia based on the assessment of specific socio-
economic indicators. In fact, it can be said that collecting data segregated by gender, is gradually, albeit rather 
slowly, becoming a common practice in Georgia.

Statistical Data – it is noteworthy that National Statistics office of Georgia collects gender statistics.
In order to elaborate national gender equality policy and to promote its implementation, the decree of 

the Parliament of Georgia of 24.01.2014 on “Adoption of the National Acton Plan of 2014-2016 for the 
Implementation of Gender Equality Policy in Georgia” included consideration of gender equality aspects in 
planning the state budget among the measures under the first group of priorities. According to the decree “at the 
stage of planning the state budget, spending institutions should ensure consideration of gender aspects based 
on the specific character of the programmes and in accordance with needs”2.

It should be noted that the decree of 14 August, 2015 of the Minister of Finance on “Adoption of the 
Methodology of Programme Budgeting” was an important step for consideration of gender equality aspects 
in planning the state budget. The decree acknowledged the importance to focus on the identification of 
gender sensitive programs and on the consideration of gender aspects in the evaluation indicators for such 
programmes“.3 Unfortunatelly, this approach was implemented in only a few municipalities.

experience of Gender Budgeting at the local level in Georgia
In the last two decades a number of efforts have been made to implement gender budgeting practices 

in Georgia. These efforts have been initiated, as a rule, by civil society organizations. In most of the cases 
these have been information campaigns and educational events supported by international donor organizations. 
There have been attempts to carry out a gender analysis of the budget and to integrate gender initiatives in the 
budgets and programmes at different levels.

 “Gender Budget Initiative in Georgia” – a component of UNDP and SIDA joint project was the first 
attempt in Georgian reality to perform gender analysis of Georgian state budget, education and social spheres.

It has to be noted that the process of creating institutional basis for ensuring gender equality has been 
carried out at the local level as well.

In particular, establishment of offices of gender issues was initiated in 4 district administrations (Mtskheta, 
Dusheti, Chokhatauri, Akhaltsikhe) under the project “Active Women for Change” implemented by 
“International Centre for Women’s Education and Information” with the support of the British Embassy and 
OSCE. This was the first case of creating a special structure working on gender issues within the local self-
government bodies in Georgia. 

However, in practice the responsibilities of those offices were disproportionate to the status and qualifications 
of the personnel and hardly comprehensible for local self-government authorities. 

Periodically, the Gender Equality Council of the Parliament made certain efforts to integrate gender 
aspects in the state governance at all levels, increase gender responsibility in the process of budgeting and 
take into consideration gender indicators in the budget execution reports. However, these efforts were not been 
supported by the government bodies. Information segregated by gender was not available at the ministries and 
state institutions for a long time.

1 Citizen	Participation	in	Local	Self-Government	Budgeting,	International	Centre	for	Civic	Culture,	Tbilisi,	2010,	p	49.	

2 Source – Opinions of the Parliamentary Budget Office of Georgia on consideration of gender aspects in the draft law of Georgia “On the 2016 State 
Budget of Georgia”, 2015 p.8
http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/54537/2016_%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%
83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E-
1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%90%E1%
83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98
3 Ibid
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However, unlike the central level where the indifference of state officials was evident and hampered 
mainstreaming of the gender budget, work at the municipality level was more successful. The work with 
Rustavi municipality was especially interesting. Based on the European experience and with the support of 
the local self-government several interesting initiatives were implemented by the city municipality. This pilot 
project can still serve as a model for implementing gender mainstreaming at the local level.

So far “gender budgeting initiatives have been supported by international organizations only. The same 
trend continues until today”.1

local Gender councils – Joint effort of civil society and 
local self-government Bodies for Promoting Gender Budgeting 
A women’s NGO - Fund “Sukhumi” has acquired considerable experience in gender budgeting at 

the local level. A project funded by UN Women Fund and US Department of State created a favorable 
ground in 4 municipalities for realizing the importance of gender budgeting, introducing the practice of 
needs assessment, preparing recommendations/programmes for reflecting gender aspects in the budget and 
advocacy. According to the UN Women annual report: “In 2014, Fund Sukhumi, an FGE-assisted grantee, 
invited her to become a member of one of three Gender Advisory Councils in the municipalities of Kutaisi, 
Ozurgeti and Senaki. The councils comprise representatives from local government, NGOs, internally 
displaced people, journalists and community leaders. Members learn about gender mainstreaming and 
gender-responsive budgeting, and collaborate with community members on gender needs assessments and 
policy recommendations to solve pressing local issues. “[As a member of the council] I suddenly realized 
my responsibility,” Some 30 council recommendations have been integrated into local budgets, plans and 
municipal services. Each municipality now has a Gender Action Plan with an allocated budget, which 
increased by as much as 50 percent in 2016 over the previous year. Perhaps most importantly, the national 
Government has amended the Organic Law on Local Self-Government to stipulate the establishment of 
Gender Advisory Councils in every municipality“. 2

The project implemented by Fund “Sukhumi” which established and supported pilot Gender Advisory 
Councils in four districts (Kutaisi, Batumi, Senaki and Ozurgeti) was a clear illustration of the importance and 
benefits of including gender aspects in local policies and practices.

On the basis of the councils, a network of Gender Equality Councils was established which participated 
in reviewing action plan for the implementation of gender legislation and provided recommendations. The 
network succeeded in initiating meetings among the Gender Equality Council of the Parliament and municipal 
Gender Advisory Councils which were highly appreciated as creation of space for constructive dialogue 
between the central and local legislative authorities. The materials of the meetings were reflected in the 2014 
report of the Gender Equality Council of the Parliament3 which highlighted that the aim of creation of the 
councils was “to support establishing institutional mechanisms promoting gender policy, improve social and 
economic conditions and enhance political engagement of women”. According to the report “the meeting 
aimed at exchanging information and experience and improving coordination among Gender Equality Council 
of the Parliament and local Gender Advisory Councils”. The information about gender responsive budget 
initiatives was shared within the network.

The successful practice of Gender Advisory Councils contributed to promoting the final goal of the project, 
adopting legislative changes establishing an institutional mechanism for gender equality, in which Fund 
“Sukhumi” was actively involved together with other partner NGOs.

1 Source	 - Increasing Women’s Political Participation in Georgia, Collection of expert analysis papers	 p.	 122	 http://sapari.ge/wp-content/up-
loads/2016/05/qalta-chartulobis-gazliereba.pdf

2 http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/fge-2016-annual-report_
en.pdf?la=en&vs=3807,	p41.

3 Source	-	http://www.parliament.ge/ge/ajax/downloadFile/44960/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A0%E
1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83
%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%83%9C
%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98_2014,  p 11
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local institutional Mechanism of Gender equality 
as a tool for implementing Gender Budgeting 
A working group of local NGOs and experts supported by OXFAM designed a legislative initiative which was 

adopted in April 2017 and made it obligatory to establish an institutionalized unit for gender equality at the local level. 
As of today, more than 30 Gender Equality Councils operate in local self-governments of Georgia. According to their 
regulations, they bear the responsibility for promoting gender budgeting and taking measures for its implementation. 
Some of them have developed a gender strategy which sets gender budgeting as a strategic priority. According to the 
decree on “Adopting Gender Strategy for the Municipality of Tbilisi”1 the priorities of the strategy include:  a) gender 
budgeting “which implies planning gender responsive municipal budget reflecting needs of gender groups” 

Gender Equality Councils created in local municipalities work on the action plans which include gender 
budgeting as the most important component: “Gender budgeting: Analysis of social programmes and developing 
recommendations in the process of planning the budget of local self-government units; To be implemented by 
Municipality Gamgeoba and Municipality Sakrebulo”. However, in all fairness, they are not fully aware of the 
idea of gender budgeting; many of them still think that a gender neutral budget “reflects everyone’s interests 
equally” and they fail to understand gender differences and importance of gender needs assessment.

Women’s groups always stress the role of gender equality councils in promoting gender budgeting at 
the local level which was reflected in conducted studies: “Supporting the principle of gender budgeting and 
implementation of programs based on research should become cornerstones of the activities of the councils”.2

Civic Engagement of the Project “Women for Equality, Peace and Development” in the Process of 
Gender Budgeting

Other local NGOs have carried out activities to promote gender budgeting. In 2013-2015 UN Women 
implemented a project in Samegrelo, Imereti, Lower Kartli and Shida Kartli regions funded by the Embassy 
of Norway. OXFAM and UNDP funded a project in 11 municipalities of Georgia implemented by UN Women 
and its partner organizations – Women’s Information Centre and Fund “Taso”. The project objectives included 
bringing services closer to people (One-Stop-Shop) and making local planning and budgeting more gender 
sensitive (Gender Responsive Working Groups), to creating conditions for more gender equal communities 
(Local Gender Equality Councils). 

Community committees for gender sensitive budgeting were established (Zugdidi, Sachkhere, Marneuli, 
Gori, Tetritskaro municipalities). According to the project participants “the Gender Budget Committee 
is extremely useful to us: their advocacy led to many positive changes in our community”.3 International 
organizations and the Gender equality Council of the Parliament gave high praise to the project for promoting 
gender issues in the process of planning and implementing the budget.

Participatory Budgeting as a Type of Gender Responsive Budgeting
Participatory budgeting is another example of a process promoting gender budgeting which has been 

implemented in 11 districts of Georgia in recent years. It has created an excellent precedent of civil engagement 
and democratic governance, which are also principles of gender budgeting. However, although the majority 
of the projects implemented in the municipalities are gender-oriented, gender markers were not used in the 
selection process and unlike Eropean practices, gender characteristics of the participants and other social 
statistical data were not studied.

This issue is emphasized in the study “Participatory Budgeting”. It recommends the “inclusion of gender 
responsive budget elements” in the process of participatory budgeting: “It is important to pay more attention to 
reflecting principles of gender equality in the national policy documents and in local budgeting decisions. More 
resources should be dedicated to promotion of the methodology of gender budgeting and its implementation 
at local levels”4.

1 	2017-2020	Decree	of	Municipality	Sakrebulo,	03/02/2017,webpage,	07/02/2017
Registration	code	 010260040.35.101.016363.

2 Study	of	Women’s	Needs	 in	Imereti	Region,	commissioned	by	“Local	Democracy	Agency	–	Georgia”	2017	 ,	carried	out	by	Women’s	Fund	
“Sukhumi”,	p	56.		https://issuu.com/nino5/docs/____________________________________dc5b9cdd9b3f69, 
3 Internet article “Gender Sensitive Local Governments” http://georgia.unwomen.org/ka/news/stories/2015/10/gender-sensitive-local-governments

4 Study	“Participatory	Budgeting”.		
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Social Inclusion Projects for Promoting Long-term Social Services
Gender budgeting requires allocation of resources according to the needs of vulnerable groups which 

requires qualified study of the needs and prioritization of identified problems, active involvement of citizens’ 
groups in introduction of long-term local services. In this respect remarkable outcomes were achieved by 
international organization “People In Need” in partnership with local NGOs (“Tanaziari”, “Fund Sukhumi”, 
“Centre Abkhazeti”, “Tkibuli Development Fund”).

Local social strategies and action plans promote social inclusion of vulnerable groups, services tailored 
to the identified needs, governance based on transparency, accountability and active involvement of citizens, 
creation of local database and monitoring of budget programmes, including monitoring using gender markers. 
They follow the general principles of gender budgeting and by initiating issues of social justice, care for 
vulnerable groups, development of long-term services and needs-based allocation of resources they greatly 
contribute to gender mainstreaming at the local level.

A remarkable case of gender mainstreaming was demonstrated by a NNLE of Terjola Municipality working 
on the issues of youth. By submitting proposals which are based on needs assessment, gender analysis of 
implemented budgetary programmes and studying their impact it creates the precedent of applying gender 
budgeting elements in the municipality. The youth is a part of gender agenda; responding to their needs and 
using their resources is important for social and economic development of the region and for promotion of 
gender perspective.

It is believed that gender analysis of the budget based on gender aspects is crucial in the process of gender 
budgeting.

Unfortunately, there is very little practice of budget gender analysis in Georgia. According to the rare 
studies that do exist “the local budget does not offer gender-specific breakdown of the budget for programmes 
in the social sphere, gender indicators are not identified within its format”1.

There have been attempts of gender analysis by local civil society organizations and their efforts are 
highly appreciated by experts as they allow the municipalities to receive information needed for implementing 
gender budgeting principles in the conditions of scarce material and methodological resources. “The budgeting 
processes in the municipalities need to incorporate elements of gender analysis. Such an approach will 
contribute to the structural improvement of local budgets by ensuring fairness in funding the priorities of 
women and men and different groups of the society”2.

The efforts of women’s NGO Fund “Sukhumi” have contributed to practicing gender analysis of budgets 
at the local levels. With participation of the local authorities, experts and civil society representatives gender 
analyses were carried out for Kutaisi, Batumi, Ozurgeti, Senaki local budgets in order to identify how they 
responded to the different needs of men and women, how they focused on the improvement of conditions of 
vulnerable groups. 

Municipal documents on social priorities demonstrate that gender budgeting at the local level still remains 
mainly an empty rhetoric as they do not reflect gender sensitive issues and fail to provide mechanisms for reducing 
gender disproportion. Moreover, they do not even use the term “gender” while the regulations adopted by municipal 
gender equality councils, gender policies and action plans declare gender budgeting as a local priority.

The current situation with gender budgeting, future prospects and in general, challenges related to gender 
equality policy implementation at the local level were among the topics of the series of meetings organized 
by Fund “Sukhumi” in 2017 with participation of local authorities responsible for gender policies, Sakrebulo 
members and local NGOs. (Representatives of 21 municipalities, civil activists and experts, approximately 
151 participants in total, took part in the series of meetings). The following drawbacks in implementation 
of gender policies were identified: little coordination and insufficient institutional development; neglecting 
importance of information exchange and experience sharing; lack of consultations with experienced NGOs; 
topic remaining unpopular with local officials; practice when gender mainstreaming depends on the will of 
local authorities only while local gender advisors bear high responsibility incompatible with their low status 
and have ambiguous mandate for administering gender issues.

State Support for Provision of Social Services by NGOs as Part of Gender Budgeting
Alongside with local self-government, civil society groups, private sector and of course, NGOs can be 

viewed as important actors in the process of implementation of gender budgeting as they possess sufficient 

1 Source – Gender Analysis of Zugdidi Municipality Budget for  2015, Mikheil Tokmazishvili, p.20

2  Study: Integrating gender needs of Kutaisi, Senaki, Ozurgeti civil groups in local budgets, Cultural-humanitarian fund “Sukhumi”, June, 2015 
http://fsokhumi.ge/images/2016/28.01-28.02/Publik/Down/GE.PDF
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qualifications and resources to offer adequate social services to the population and even to provide services 
locally that cannot be provided by the local self-government due to a variety of reasons. Unfortunately, this is 
not the attitude we observe in reality.

Outsourcing of social services is not a common practice in Georgia, although this would mean effective 
use of resources and time by contracting out services to other suppliers, in this case, to qualified NGOs. 
Practice of outsourcing certain services by government to NGOs, for example, needs assessments, consultation 
services, supporting small entrepreneurship, etc., can be observed, as mentioned above, in its rudimentary 
form only in some municipalities. For example, local budget of Zugdidi municipality contains a special article 
allowing local NGOs to participate in grants competitions and implement various social programmes targeting 
vulnerable population. Despite considerable efforts from local NGOs, they have very limited access to the 
local or central budget resources for implementation of social policies, which indicates the inefficiency of state 
social policy. 

v. findings and General recommendations
findings
Despite the considerable progress in gender equality legislation and policy development in Georgia, 

challenges related to their implementation and their impact on the society still remain.
There is a number of policies and laws containing provisions related to gender equality but most of them have 

not been implemented; there is a lack of clear delegation of authorities and roles for their implementation; gender 
equality provisions are not supported with time-bound objectives, baseline and performance indicators; no tools for 
monitoring and reporting are provided; there is a lack of budget funding and over-dependence on donor funding.

Despite some progress in recent years, data collection and processing are still not segregated by gender in 
many municipalities.

It is remarkable that in many municipalities gender problems are linked with social rather than economic 
problems. In budget concept economic issues are presented as of minor importance  as confirmed by limited 
resources allocated to these issues, ambiguous economic policies and ignoring gender issues in the documents 
of municipal priorities. Importance of implementation of long-term socio-economic programmes based on 
the identified gender needs of the population, which is an important component of gender budgeting, is not 
understood in full.

Gender issues are mainly integrated in family social protection programmes which lack orientation towards 
specific goals. The format of the budget requires serious improvement in terms of clarifying gender indicators so 
as to make it more understandable from gender perspective. This is easier in the case of programme budgeting 
which is practiced by only a few municipalities, but even if this tool is applied, ambiguous goals and objectives 
and indicators are the common drawback.

Although everyone agrees that gender-disaggregated data is essential in gender budgeting, it is available 
only in very few cases. The municipalities do not fully realize the importance of the data disaggregated by sex 
or other social factors.

Some of the gender equality councils have substantial potential and they can play an important role in 
promoting gender budgeting; some of them try to deal with the challenges by collaboration with partner NGOs. 
The main challenges for these institutions are related to insufficient financial and methodological resources for 
performing their functions. There are no legally or politically binding regulations to provide financial resources 
for the councils and it depends solely on the will of local authorities.

As for the NGOs interested in this topic, the majority of them rely on international donor funding.

it is evident that large-scale gender budgeting practices are implemented at a slow pace because the 
local self-government authorities do not view gender budgeting as an effective tool for institutionalization of 
gender aspects in the budgets, which would focus on gender inequality problems. They do not see its potential 
for initiating positive changes in legislation and policy by making them gender-responsive.

There is still no awareness that implementation of gender budgeting at the local level would strengthen 
the civil society and  involve them more in administration processes, although all agree on the importance of 
involving the local social groups in self-governance. In other words, gender budgeting is not viewed as an 
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instrument for reducing inequalities and fair allocation of the resources in the society. Still there is a lot of talk 
about gender budgeting but fewer real activities.

One of the challenges for gender budgeting is related to the lack of impact assessment of local programmes 
which would provide a basis for prioritization of problems, rational use of resources, fair allocation of the 
funds and achieving social balance. 

recommendations
Based on the study the following recommendations can be outlined for implementation of gender 

budgeting locally as a prerequisite for gender mainstreaming:
— For the implementation of gender budgeting, the impact on men and women of any activity, at all levels - 

legislative, policy or programme - and in all fields, should be assessed. While implementing gender budgeting, 
the experts should focus on reducing gender inequality and on studying the reasons for these inequalities and 
disproportions; 

— Equal engagement of men and women and different gender groups in local self-governance on the 
different stages of gender budgeting is a prerequisite for the success of gender budgeting. Therefore, specific 
activities and policies for maintaining gender balance should be implemented;

— Civil engagement can be viewed as a prerequisite to gender budgeting. This is true for all stages of 
gender budgeting: planning, implementation and reporting. The mechanisms of civil engagement should 
obtain strong state support.

— According to the current legislation the local self-government is authorized to spend 1% of salary 
funds on educational activities aiming at improving the skills of local officials. The local self-government is 
recommended to spend part of these funds on developing gender competences of the local officials, including 
in the issues related to gender budgeting;

— As officials of different levels in state organizational structure are responsible for operations in different 
fields (for example, financial, legal departments), special attention should be paid to building their gender 
competencies; 

— Implementation of needs assessment, study of local self-government budget in terms of the gender-
responsiveness of the draft budget is of primary importance; it is essential to maintain close links and regular 
consultations with qualified NGOs and experts;

— Municipal and village local self-governments should support gender advisors or gender focal points and 
promote their initiatives related to gender equality. The advisors should try to increase gender policy awareness 
of the society in order to ensure their involvement in locally implemented programmes, gender budgeting, 
prioritizing the issues, etc.;

— After legitimizing local Gender Equality Councils, definitely a positive event, it is essential to 
strengthen institutional mechanisms for implementing gender equality in order to ensure that the law has 
more than only a declaratory effect. For this purpose the Gender Equality Councils should be empowered 
institutionally and methodologically, close communication should be maintained with the Gender 
Equality Council of the Parliament and coordinating function in regional administration bodies should be 
institutionalized; 

— Recent national action plans set an objective of promoting a platform for cooperation with local 
municipalities, which is hardly achievable without close cooperation with qualified NGO sector, experts, 
international donors and civil society groups. Special attention should be paid to the coordination function 
of the bodies that bear direct responsibility for the implementation of gender sensitive policies at the local 
level, especially to the Ministry of Regional Development and Infrastructure which, unlike in other areas of its 
activity, fails to perform the leading role in gender policy issues; 

— It is advisable to revise budgeting procedures. The timeframe for publishing the draft budget for public 
discussion should be set. Also the budget code should make provisions for public involvement in developing 
the document of priorities. It should reflect gender aspects, as the means of reflecting interests of vulnerable 
groups of the population, with more confidence.

— It is desirable to create mechanisms for controlling implementation of decisions made by the state, as 
in the case with the decision of the Ministry of Finance which stated that a gender-related indicator should 
be one of the indicators in the assessment of gender sensitive programmes. For this purpose, the principle 
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of programme budgeting should be introduced in the municipalities that have not practiced them yet, which 
would create favorable ground for transition to gender budgeting. 

— The local NGOs should be allowed to use the resources of the central or local government budgets and 
to participate in the implementation of local social policy in order to make state social policy more efficient

— The local self-government should use its resources to create gender disaggregated data base that would 
include demographic data, information on the qualifications and education of the unemployed, workforce 
demand, other types of social information, etc. Gender analysis of the budget in municipalities will become 
feasible only after collection and systematization of primary gender data and developing gender database 
which will lay the foundation for creating gender-responsive budget mechanisms and tools.
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Gender equality in GeorGia: a revieW of coMMitMents and 
ProGress under the eu-GeorGia association aGreeMent 

introduction 
In June 2014 the EU and Georgia signed an Association Agreement to significantly deepen political and economic 

ties. The EU-Georgia Association Agenda for 2014-2016 was developed to facilitate implementation of the Association 
Agreement/Deep and Comprehensive Free Trade Agreement. As part of these agreements, Georgia pledged to ensure 
gender equality and equal treatment in political, social and economic life as a crucial feature for building a democratic 
society and an essential precondition for equitable and inclusive sustainable development. The Association Agreement is 
a binding legal instrument which reaffirms the European identity of Georgia and its strategic policy priority to develop 
closer ties with the EU. It promotes people-to-people communication and cooperation and sets the European values and 
standards that need to be integrated into daily social, political and economic life. 

The signing of the Association Agreement was an important milestone in Georgia’s ongoing integration 
with Europe that started with the collapse of the Soviet Union. EU integration has been on the top of the 
agenda for the government of Georgia ever since. There is a broad support to the EU integration among the 
Georgian population. According to a recent NDI poll, 80 percent of the population supports Georgia’s EU 
integration which shows increasing trend compared to 72 percent in 2016.1 It is notable that despite bitter 
rivalries and numerous disagreements between the ruling party and the opposition, the EU integration has 
remained a dominant foreign policy priority, on which all major political forces in Georgia have a consensus. 

Georgia’s approximation with Europe is not without its difficulties. After the signing of the Association Agreement, 
which was one of the major achievements in Georgia’s Euro-Atlantic aspirations, there is much to be done to move 
toward the important stage of proper implementation of the agreement. This requires the commitment of the government 
to plan and undertake comprehensive reforms in different sectors to comply with the European standards. 

Georgian officials have been vocal in their assurances of adherence to a timely implementation of measures 
for the approximation of Georgian legislation with the European standards. The government committed to 
undertake significant reforms aimed at establishing a framework for the implementation of obligations under 
the Association Agreement, reflected in the EU-Georgia National Action Plans (NAPs).

This paper explores the on-going processes, challenges and achievements fulfilled through the 
implementation of the Agenda and National Action Plans pertaining to the gender equality and equal treatment 
clause of the agreement. Three major directions under this topic will be studied:
l Enhancing gender equality and ensuring equal treatment for women and men in social, political and 

economic life; 
l Approximating the European standards as regards to health and safety rules, rules on the protection 

of maternity, reconciliation of parental and professional responsibilities as envisaged by the Association 
Agreement;
l Strengthening the implementation of legislation against domestic violence, including awareness-raising 

of the general population and of specific professional groups, such as the police, in particular in rural and 
minority areas; increasing the access of victims to counseling services and shelters.

1 Press Release, NDI Poll: Georgian increasingly support EU and Euro-Atlantic Aspiration, May, 2017 available at  https://www.ndi.
org/sites/default/files/NDI%20poll%20press%20release_April%202017_Foreign%20Affairs_ENG.pdf
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Methodology
The paper aims to offer an alternative analysis of implementation of the Association Agreement regarding 

the issue of Equal treatment. The intention is to reveal the progress achieved in planning, implementing and 
enforcing provisions of the agreement in this area. Furthermore, the paper attempts to identify challenges and 
discrepancies in the Action Plan.

Equal treatment is a new direction in EU-Georgia relations. Unlike other sections of the Association 
Agreement that had been topics for discussions and implementation under the European Neighbourhood 
Policy (ENP), the Government of Georgia (GoG) elaborated the NAP activities focusing on equal treatment 
for the first time. For this reason, an assessment of the content of the NAPs is in itself important in addition to 
the assessment of the implementation process.

The Association Agenda outlines three major directions under the equal treatment section:
1) Enhancement of gender equality in social, political and economic life;
2) Approximation of health and safety regulations to European standards;
3) Strengthening the implementation of legislation regarding domestic violence, awareness-raising and 

increased access of victims to counseling.
With respect to these three directions, the paper aims to provide a brief overview of the context and 

women’s political, economic and social situation in Georgia; review the 2016-2017 action plans, assess the 
overall quality and determine whether the activities match the relevant goals set out in the Association Agenda; 
and assess the implementation of the action plans in selected specific areas. Finally, the paper draws policy 
recommendations for the national and international actors.

This report is based on review of political and legal documents, official reports on implementation of the 
NAPs, other analytical papers compiled by international and domestic organizations, as well as news articles. 
Thus, the report represents an alternative source of information regarding the process of implementation of the 
EU-Georgia Association Agreement in the above-mentioned three directions. 

chapter 1.Women in social, Political and economic life in Georgia
Georgia’s post-independence transition was characterized by sharp economic decline, destroyed industry, 

massive unemployment and a series of ethnic conflicts that had an enormous impact on women. These social, 
economic and political upheavals also affected the traditional role of women and men in the society. Women 
have challenged the existing cultural and social perceptions of their role as the stay-at-home housewives taking 
up the burden that once belonged to men. They became responsible for material well-being of their families. 
However, drastically decreasing social benefits and the collapsing state-run system of family and childcare 
support has disproportionately affected women. The increasingly hands-off state policies toward the family 
have not been countered with an increase in male support in the home. Women have been forced to carry a 
double burden on their shoulders. While continuing working in social and private sectors, women remain 
the main caretakers at home. Such traditional practices and attitudes leave little room for women to actively 
engage and advance in political life of the country.

Strengthening of the women’s organizations and movements, and subsequent enhancement of women’s 
leadership capacity in Georgia inspired many leader women to get involved more actively in politics. But 
women’s aspirations have not always translated into equal representation in political leadership positions. 
Nowadays, women’s participation in politics and decision-making positions remains disproportionately low 
and does not correspond to their leadership potential and intellectual capacity. 

There is much to be done to ensure stronger mainstreaming of gender issues, greater consistency across 
policy areas, improve awareness of gender perspectives.  

The last two decades were crucial and pivotal for changing women’s status in terms of creating legislative 
and institutional frameworks for gender equality. The Constitution of Georgia guarantees equal rights to women 
and men. In 1995, Georgia adopted the Beijing Platform for Action and the Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women. 

As a signatory of the Millennium Development Goals, Georgia committed to take measures to achieve 
Goal 3 “promoting gender equality and empowering women” by 2015 and developed a strategic plan for its 
fulfillment. 
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Establishment of the Gender Equality Council at the Parliament in 2004, which after adoption of the Law 
on Gender Equality in 2010 became a permanent body on gender equality, was a significant step toward greater 
equality in Georgia. Most importantly, in May 2014, the Law of Georgia on the Elimination of All Forms 
of Discrimination came into force, moving Georgia’s antidiscrimination framework closer to international 
standards.

Furthermore, in May 2017 Georgia ratified the Council of Europe Convention on Preventing and Combating 
Violence against Women and Domestic Violence (the Istanbul Convention), pledging to establish one or more 
official bodies responsible for the co-ordination, implementation, monitoring and evaluation of policies and 
measures to prevent and combat all forms of violence covered by the convention. This led to establishment 
of Inter-Agency Commission on Gender Equality, Violence against Women and Domestic Violence at the 
Government of Georgia in June 2017. It serves as the local coordinating body as defined in the Istanbul 
Convention. In addition, it is mandated to develop relevant national action plans1, ensuring coordination and 
monitoring of their implementation. Consequently, significant changes were made in the “Law of Georgia 
on Gender Equality” and the Local Self-Government Code in April 2016. According to these changes, the 
mechanisms for gender mainstreaming in local municipalities have been established in the form of Gender 
Equality Councils in each Sakrebulo (city councils) and appointed staff responsible for gender equality at 
Mayor’s/Local Administration offices (Gamgeoba) by Gamgebeli (head of city administration/Mayor). 
However, passing laws and policies alone does not ensure substantive gender equality or even equity and respect 
for women’s human rights. The enforcement and actual implementation of the existing laws is problematic and 
necessitates very consistent, purposeful, result- oriented and complex actions from all stakeholders.   

Despite efforts to strengthen legislation and raise awareness, gender inequality remains an entrenched 
reality in political, economic and social life.2 Georgia is ranked 76th out of 188 countries in the Gender 
Inequality Index (GII)3. In 2017, Georgia ranked 94th with a score of 0.679 among 144 countries in the World 
Economic Forum’s Global Gender Gap Index.4According to the Global Gender Index Georgia ranks 114th by 
women’s political participation and 117th by women’s representation in the Parliament of 144 countries.

Women are underrepresented in politics and decision-making positions. As a result of 2016 Parliamentary 
elections only 15% of MPs are women, a slightly increased ratio from 11.6% in 2012.  As to the women’s 
representation in the executive branch, there are currently only two women ministers in the Cabinet5 out 
of 14 ministers i.e. just 14.3%, a decrease compared to the last few years. From 2011 to 2012, the number 
of women ministers did not exceed 16% (three women ministers), in 2013 the number of women ministers 
reached 21%, which again decreased to 16% in 2014. As a result of 2017 Local Self-Government elections, 
only 13% of women have been elected, which shows that the number has insignificantly increased from 11.6% 
in 2014. There is no woman mayor in the five self-governing cities6 across the country, although 11 (22.92%) 
women were nominated out of 48 total mayoral candidates. Only one woman serves as mayor (Ninotsminda 
(Samtskhe-Javakheti) out of existing 59 self-governing communities7. The situation has considerably improved 
in terms of women chairs in local city councils (Sakrebulo). According to recent data there are currently 5 
women chairs (Terjola, Tkibuli, Kharagauli (Imereti Region), Gori (Shida Kartli), Akhmeta (Kakheti Region)) 
compared to none in 2014. 

1 National Action Plan on the Implementation of the UN Security Council resolutions on Women, Peace and Security, and the 
National Action Plan on the Measures to be Implemented for Combating Violence against Women and Domestic Violence and 
Protection of Victims/Survivors
2 European Commission, Joint Staff Working Document, Association Implementation Report on Georgia, Brussels, 09.11.2017, page 
3. available at http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14200-2017-INIT/en/pdf
3 Human Development Report 2016, UNDP, available at http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_h0uman_development_report.
pdf; The GII reflects gender-based inequalities in three dimensions—reproductive health, empowerment, and economic activity.
4 The Global Gender Gap Report, World Economic Forum, 2017, available at http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf; 
The Index of the Global Gender Gap Report ranks countries according to their gender gaps on economic, political, education, and 
health criteria. Scores can be interpreted as the percentage of the inequality between women and men that has been closed.
5 Minister of Reconciliation and Civic Equality; Minister of Justice.
6 Self-governing cities are: Tbilisi, Rustavi (Kvemo Kartli region), Kutaisi (Imereti Region), Poti (Samegrelo Region), Batumi (Adjara region).
7 Self-governing communities are: Sagarejo, Gurjaani, Sighnaghi, Dedoplistskaro, Lagodekhi, Kvareli, Telavi, Akhmeta, Tianeti, Garda-
bani, Marneuli, Bolnisi, Dmanisi, Tsalka, Tetritskaro, Mtskheta, Dusheti, Kazbegi, Kaspi, Gori, Kareli, Khashuri, Borjomi, Akhaltsikhe, 
Adigeni, Aspindza, Akhalkalaki, Ninotsminda, Oni, Ambrolauri, Tsageri, Lentekhi, Mestia, Kharagauli, Terjola, Sachkhere, Zestaponi, 
Baghdati, Vani, Samtredia, Khoni, Chiatura, Tkibuli, Tskaltubo, Ozurgeti, Lanchkhuti, Chokhatauri, Abasha, Senaki, Martvili, Khobi, 
Zugdidi, Tsalenjikha, Chkhorotsku, Keda, Kobuleti, Shuakhevi, Khelvachauri, Khulo.
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According to the Global Gender Gap Report in 2017, the share of women among legislators, senior officials 
and managers in Georgia is only 34%.1

In the labour market, the rate of employed women is 53% against 67% for men.2 This is despite the fact 
that the enrolment rates in primary, secondary and higher education are practically equal for both genders 
or in some cases exceeded by women (for instance, women make up 55% of students in higher education 
institutions, while men – 45%)3. This proves that women have much less opportunity for realisation of their 
educational potential than men.

Persisting gender stereotypes, cultural and traditional attitudes within the society have significant impact 
on women’s and men’s position and role at every stage of their life. Different models of upbringing of boys 
and girls, gender-stereotypical expectations and the role society chooses to assign them, further reflects in 
the gender-segregated position of women in the society. According to the findings of the 2013 UNDP gender 
perception report on Georgia, 66% of the respondents share the idea that “it is always better when a man works 
and a woman is at home” and79% think that “woman should prioritise her family over her career.” Only 11% 
of the interviewed believe that “women should be equally contributing to the family welfare”.4 Such attitudes 
toward women largely contribute to women’s subordinated position in the society.

Furthermore, woman’s ability to be more active and involved in politics or get decent jobs is closely 
correlated with the division of the workload within the family. Women more often than men have to choose 
between their careers and family lives. They bear  disproportionate responsibility for unpaid care work 
(cleaning house, cooking, taking care of a sick family member, taking care of children etc.), which negatively 
affects their career development and empowerment in the society. 

A variety of statistical and research data shows that the labour market in Georgia is characterised by 
high gender inequality, in terms of labour force participation and employment rate, gender-based employment 
segregation, and disparities in the average salaries. According to official statistics, in 2014, the average monthly 
nominal salary equalled GEL 1074 for men and GEL 693 for women (approximately 37% less).5

Some occupations are traditionally perceived as “male” or “female”, which leads to horizontal segregation. 
Available data shows that gender disparity in labour division by types of activities is more significant in 
education, healthcare, and social services. For instance, according to 2014 national statistics, women constitute 
over 85% of employees in the education, 72.5 % in healthcare and social assistance sector and 61% in hotels 
and restaurants. At the same time women are lesser represented in so called “masculine” occupations, namely, 
in construction – 6.5%, manufacturing – 26.7%, and in the real estate market – 32%.6

Domestic violence continues to be a persistent problem for women in Georgia, and is frequently raised 
as a concern by women’s organizations, together with reproductive and sexual health concerns.  According to 
the statistics in 2017 by the Ministry of Internal Affairs of Georgia (MIA), out of 2,638 officially registered 
victims of domestic violence 87.3% are women. As per data provided by MIA, they issued 3,137 restrictive 
orders on domestic violence which is higher than in previous years: The data of restrictive orders since 2013 is 
as follows: 2013 – 227 orders, 2014 – 817, 2015 – 2.598, 2016 – 2.877 and 2017 [as of October] – 3.137.7 The 
law enforcement agencies claim that increase of statistics is due to victims’ higher application to the police, 
rather than increase in the number of cases themselves. This could be attributed to active awareness-raising 
campaign undertaken by the Government and civil society organizations, which has substantially altered 
public perceptions of domestic violence, whereas in 2009, 78.3% of the population thought that domestic 
violence was a “family” matter,8 victims or their relatives were reluctant to report it to the relevant agencies, 

1  The Global Gender Gap Report, 2017, World Economic Forum, page 158, available at http://www3.weforum.org/docs/WEF_
GGGR_2017.pdf
2 National Statistics Office of Georgia, Women and Men in Georgia, Statistical Publication, 2017, page 47. available at http://www.
geostat.ge/cms/site_images/_files/english/health/W&M%20in%20ENG_2017.pdf
3  Ibid, page 29
4  UNDP/ACT, “Public Perception Study on Gender Equality in Politics and Business”, 2013, page 79.
5 National Statistics Office of Georgia, Women and Men in Georgia, Statistical Publication, 2017, page 58. available at http://www.
geostat.ge/cms/site_images/_files/english/health/W&M%20in%20ENG_2017.pdf
6 National Statistics Office of Georgia, Women and Men in Georgia, Statistical Publication, 2013, page 15.
7 Georgia Today, (Online Newsletter), 2017 Statistics for Georgia: 22 Cases of Femicide, available at http://georgiatoday.
ge/news/8343/2017-Statistics-for-Georgia%3A-22-Cases-of-Femicide
8  National research on domestic violence against women in Georgia, ACT Research and the Centre for Social Science at the I. Javakh-
ishvili Tbilisi State University, 2010 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/AdvanceVersions/GeorgiaAnnexX.pdf
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even in quite extreme cases. This attitude has significantly changed over the past few years. According to a 
UN Women study on the perceptions of Violence against Women and Domestic Violence in Tbilisi, Kakheti 
and Samegrelo-Zemo Svaneti (2013), only 25 per cent now believe that domestic violence is a family matter, 
while 69 per cent believe domestic violence is a crime.1 This attitude is reflected in increased number of people 
appealing to law enforcement bodies with domestic violence problems.

The most severe form of violence against women has significantly increased in recent years in Georgia. 
According to the ombudsman data, in 2017 during 9 months, 22 women were killed in Georgia, out of which 
13 were identified as crimes based on domestic violence.2 The stories released by the media about the victims 
confirm that femicide is usually the corollary of previous violence against women i.e. they are not isolated 
violent incidents. This underlines the significant role that police should play in protecting women, preventing 
violence and femicide. In May 2016, Georgia’s Republican Party initiated an amendment to the Criminal 
Code and proposed to define “femicide” as a premeditated murder of a woman based on her gender and 
set punishment for femicide as a particularly severe crime. However, the human rights committee in the 
Parliament rejected this proposal. 

No simple solution is enough to address gender inequality and gender violence in Georgia, especially 
in the country where gender discrimination is deeply rooted in cultural and social norms and practices and 
further coupled with poor social, economic situation and service delivery. In order to bridge the gender gap, 
it is very important to consolidate actions and response of all stakeholders including government authorities, 
relevant donor organizations, the private sector and civil society organizations to strengthen the supply of and 
demand for effective policies and programs favouring women’s access to politics, decision-making positions 
and labour market. 

chapter 2: national action Plans
2.1. activities envisaged in naPs
The Association Agenda envisages three major directions under the section on equal treatment: 1. 

Enhancement of gender equality in social, political and economic life; 2. Approximation of health and safety 
rules to European standards; 3. Strengthening the implementation of legislation regarding domestic violence, 
awareness-raising and increased access of victims to counseling. Consequently, the National Action Plans for 
the Implementation of the Association Agreement and Association Agenda (Agenda NAP) were developed 
first in 2014 and each of the following years (2015, 2016, 2017). 

Despite the fact that the Agenda sets out quite ambitious goals, the thorough examination of Agenda NAPs, 
has revealed some deficiencies in activities planned to achieve intended goals under the “Equal Treatment” 
clause.  

There is a considerable mismatch between the commitments under the Association Agenda and corresponding 
activities listed in the National Action Plans. It is therefore questionable whether the implementation of 
these activities, even if done in a comprehensive way, could lead to achieving the set goals. Even though the 
primary goal of the Agenda is enhancement of gender equality in social, political, economic life, there are no 
sufficient activities envisaged and effective mechanisms suggested for its fulfillment. The activities are limited 
to elaboration of Gender Equality Strategy at the Ministry of Defense (MoD), assessment of its implementation 
(2014, 2015, 2016, 2017 NAPs); capacity building of MoD staff on gender equality, strengthening gender 
advisors’ capacity, and active involvement of ministry in elaboration of UNSCR 1325 NAP.

It is worth mentioning that all main aspects of gender equality in social, economic and political life were 
covered in the 2014-2016 National Action Plan for Implementation of Georgian Law on Gender Equality 
(Gender Equality NAP). It would be more realistic to achieve the set goals if the Government of Georgia 
committed itself to support implementation of Gender Equality NAP under the Agenda NAP.  Nowadays, the 
activities to enhance gender equality in Georgia under Agenda NAP are limited to MoD being responsible for 
elaboration of its own Gender Equality Strategy and its implementation. 2017 NAP makes no reference to 

1 Nana Sumbadze, “Study of the Perceptions and Attitudes Towards Violence Against Women and Domestic Violence in Tbilisi, Kakheti 
and Samegrelo-ZemoSvaneti Regions of Georgia” 2013,  available at http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20georgia/
attachments/publications/2014/english-study%20unjp.pdf?la=en&vs=4908
2 Netgazeti, (online newsletter), 2017 წელს	მოკლული	ქალები – სტატისტიკა	და	ჩავარდნილი	კანონპროექტი. 
Available in Georgian at  http://netgazeti.ge/news/236199/
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women’s political and economic empowerment at all. There are specific measures on how to create favorable 
environment and effective mechanism for women’s promotion and equal engagement in the labour market and 
political decision-making. Even though 2017 NAP contains activities to promote employment of population 
through organizing employment forums, piloting new forms of career orientation and counseling for population, 
these activities are general for the whole population and do not address gender-specific barriers and constraints 
that women face in accessing the labour market.  

According to the Association Agenda, Georgia is required to approximate health and safety rules to 
European standards, as regards to 1) health and safety rules; 2) rules of the protection of maternity; 3) rules 
on the reconciliation of parental and professional responsibilities.1 However, none of the NAPs so far, contained 
any activities related to the protection of maternity, reconciliation of parental and professional responsibilities 
with regard to equal treatment of men and women. As for the health and safety rules, under the 2017 NAP, 
the Ministry of Labour, Health and Social Affairs takes responsibility to strengthen the mechanism for proper 
inspection of working conditions in general, which could address the undertaken requirement. 

It should also be noted that different parts of the Action Plans vary in terms of details and number of the 
activities to be undertaken. For instance, the Action Plans are quite limited and brief when it comes to specific 
measures to achieve gender equality, although relatively broad when it comes to violence against women. It is 
obvious that considerably more attention is paid to domestic violence issues in the NAPs. On the one hand, 
it is understandable that, given the devastating effect violence has on women, efforts have mainly focused on 
improving legislation on gender violence, awareness-raising, responses and services for survivors. However, 
on the other hand, the proper state response to this social crime necessitates more holistic approach, meaning 
that it should be addressed through focusing on its root and structural causes i.e. existing gender discrimination 
and inequalities. Therefore, it is very important that NAP equally focus on promotion of gender equality, 
ensuring women’s economic autonomy and security, and increasing women’s participation and decision-
making powers—in the home and relationships, as well as in public life and politics. Thus, activities outlined 
in the NAPs need to be sufficiently directed at gender inequality and discrimination persisting in our country 
and should envisage specific and realistic measures and mechanisms for overcoming given problems.    

There are various activities aimed at combating domestic violence in the NAPs, including strengthening 
the legislations against domestic violence, strengthening mechanisms to combat domestic violence and protect 
the victims; capacity building and trainings on gender violence, including domestic violence for relevant 
professionals such as police, judges, prosecutors, teachers, staff of shelters and crisis centres; raising awareness 
among general population  on domestic violence including IDPs, national minorities, population from rural 
areas; improving access of victims to counseling services and shelters and their protection. 

Despite the fact that the 2017 NAP covers multiple activities aimed at awareness-raising on issues related to 
domestic violence, the list of agencies responsible for this important component is not complete. The Ministry 
of Education and Science (MES), which is supposed to be the main actor in defining the education policy, and 
educating society is not sufficiently presented in the NAP. It is strongly advisable to increase MES’ role in the 
NAP among other implementers, especially in the awareness-raising component. 

In addition, one of the significant problems with examined action plans is the absence of clear quantitative 
and qualitative indicators, target numbers or expected outputs to enable civil society or other stakeholders to 
monitor implementation of the action plans and assess the progress. There is no requirement for implementing 
agencies to conduct an assessment of the efficiency of activities undertaken under NAPs (for instance, 
assessment of the training conducted, etc.)

2.2. Progress in implementation of the Planned activities
The Government of Georgia has taken some steps towards implementation of the activities listed in the 

Agenda NAP and some very important tasks have actually been achieved. However, there are no specific 
reports prepared by the state to analyze the impact of the undertaken reforms and activities apart from number 
and description of activities undertaken within the Action Plan.

1 EU-Georgia Association Agreement and Association Agenda 2014-2016, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/as-
sociationagenda_2014_en.pdf
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Enhancing Gender Equality under the NAPs of Association Agenda
As it was planned, the MoD developed and on December 29, 2014 adopted the Gender Equality Strategy 

outlining the goal and the scope of the strategy, defining the gender equality, discrimination and sexual 
violence and describing the actions required to achieve gender equality within Ministry. For that purpose 
MoD adopted an Action Plan in 2016 on implementation of the strategy. By its Action Plan MoD committed 
to raise capacity and awareness of the Ministry’s staff on gender equality, to strengthen institutionalization of 
gender advisor, promote women’s increased involvement in the army and ensure equal recruitment of men and 
women in the MoD structure. In addition, it took responsibility to undertake gender assessment studying the 
situation of women in the MoD, providing trainings to military officials on gender issues etc. According to the 
periodic reports on implementation of the NAPs, numerous planned activities have been carried out, in terms 
of conducting trainings and seminars with gender advisors, staff and other personnel of the Ministry on gender 
equality, UNSCR 1325, gender violence issues. 

Even though a monitoring group was formed to study gender discrimination cases, neither the state report 
on the implementation of the Association Agenda nor MoD official documents contains any information about 
gender gap assessment within the Ministry.

MoD is a very active participant of the discussion on elaboration of the UNSCR 1325 Action Plan, as 
well as one of the main implementing partners among other government agencies. However, it is strongly 
advisable that the relevant state agencies responsible for proper fulfillment of the Association Agreement and 
Agenda, including MoD, Ministry of Foreign Affairs (MFA) and the State Minister of Georgia on European 
and Euro-Atlantic Integration are also actively involved in elaboration and implementation of the Action Plan 
for Gender Equality Law of Georgia.  

Strengthening the implementation of legislation regarding domestic violence
In 2017, Georgia undertook significant steps in improving the legal and institutional framework to combat 

domestic violence. The most important step was ratification of the Council of Europe Convention on Preventing 
and Combating Violence against Women and Domestic Violence (hereinafter, the Istanbul Convention) in 
May, 2017, which entered into force in September, 2017.

The Convention is aimed at taking measures to prevent human rights violation, violence against women, 
protecting the victims and prosecuting the perpetrators. In the framework of the Harmonization of the 
Convention, significant legislative amendments have been developed and integrated in 25different legislative 
acts. The Government of Georgia approved a package of legislative amendments on 24 January, 2017 which 
were adopted by the Parliament of Georgia in May, 2017. Relevant government agencies, international and local 
NGOs and international organizations were involved in preliminary discussion of the legislative amendments 
and changes.

Amendments have been reflected in the Law of Georgia on Elimination of Domestic Violence, Protection 
and Support of Victims of Domestic Violence. By the new amendments the scope of the law has been expanded 
and it now deals not only with domestic problems, but covers problems related to violence against women in 
general. The title of the law was reformulated accordingly, and Violence against women has been added to 
domestic violence in the title (“Elimination of violence against women and/or domestic violence, protection 
and support of victims of violence.”. The amended law defined the term violence against women in Article 
31,  as “any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual, psychological 
or economic harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of 
liberty, whether occurring in public or in private life.”1

The changes have affected restraining and protective orders which apply now to all forms of violence 
against women. Article 10 states: “To ensure prompt response to violence against women and/or domestic 
violence cases, the authorized body, in order to ensure protection of the victim and to restrain certain actions 
of the abuser, may issue a restraining or protective order as a temporary measure”.2 According to the changes 
restraining order enters into force upon its issuance by the police (Article 10, 36 ) without obligation to submit 
it to the court, as it was in the previous version of the law. 

Moreover, the new amendments have expanded the scope of services to the victim of domestic violence. 
Women victims of any violence are entitled to receive 30 days of vacation to stay at shelter or crisis center 

1 Consolidated version of the Law of Georgia on “Elimination of violence against women and/or domestic violence, 
protection and support of victims of violence. “Available in Georgian at https://matsne.gov.ge/ka/document/view/26422
2 ibid.
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during a year, where she can get legal advice, primary and emergency medical and psychological assistance 
(Article 17, 1).

Changes have been introduced into the Criminal code which criminalize female genital mutilation and 
female sterilization. These crimes against women became punishable by imprisonment from two to four 
years (Article 1332, 1, 2)1. The list of aggravating circumstances related to gender-based violence has also 
been expanded. Teachers, attorneys and doctors are no longer restricted to provide relevant authorities with 
information about possible violence against women (including domestic violence), despite their professional 
confidentiality obligations. According to the changes in Imprisonment Code, the victim of violence should be 
notified by police about release of the perpetrator three months prior. 

In May 2017, in addition to legislative amendments the new institutional mechanism was established at the 
Government of Georgia in the form of Inter-Agency Commission in Gender Equality, Violence against Women 
and Domestic Violence. The newly established commission, along with other rights and responsibilities serves 
as the local body responsible for the co-ordination, implementation, monitoring and evaluation of policies and 
measures to prevent and combat all forms of violence covered by the convention as is required in article 10 of 
the Istanbul Convention. The Inter-Agency Commission took responsibility to develop relevant local action 
plans, ensure coordination and monitor their implementation. The Charter of the Inter-agency Commission 
was developed with active participation from various UN agencies. The Commission is also responsible for 
promoting and conducting awareness-raising campaigns and programs to increase awareness and understanding 
among the general public on all forms of violence against women and girls, including domestic violence. This 
responds directly to the commitments undertaken by the Government of Georgia under the Association Agenda 
in preventing and combating violence against women and domestic violence. 

The legislative amendments and establishment of an institutional mechanism were important steps towards 
harmonizing the Georgian legislation with the Istanbul Convention and approximating the national regulations 
and standards to those of the EU. 

 Awareness raising among the general public and professional groups
According to the 2017 state report on implementation of the NAP covering the first six months, numerous 

awareness-raising activities have been undertaken in different cities and towns of Georgia to raise awareness of 
the population and specific professional groups such as police officers, judges, prosecutors, lawyers, teachers, 
shelter and crisis group workers on issues related to violence against women and on existing legal instruments 
for protection of victims and response to violence.2

A 3.5-5 hour training module was developed by the High School of Justice. The module covers the issues 
about the legal instruments against violence/domestic violence against women. 30 lawyers have done ToT on 
legal and psychological aspects of gender-based violence and now further conduct trainings with interested 
groups of people. During May-June 2017, 20 trainings were conducted with 269 participants (out which 240 
are women). It was planned to conduct 74 trainings with national minority groups, and representatives of local 
government3 in different regions of Georgia. Unfortunately, there is no information available in the state report 
about the progress.

As per available data, over 350 representatives of MIA - policemen (#20.1.) over 222 prosecutors (#20.5 
and #31.1), 17 judges (#29.1), 43 crisis center and shelter staff (#20.4), 4 hotline operators have undergone 
trainings on domestic violence and discrimination issues during 6 months in 2017 (#20.4.). Information 
meetings for school students in 4 towns (Rustavi, Nikozi (Gori), Mtskheta, Martkopi) were also conducted 
involving 180 participants (#20.7). Over 70 national minority school students took part in the information 
meetings dedicated to domestic violence issues in Sartichala, Rustavi, Samtskhe-Javakheti and Kobuleti 
(#20.7). During the awareness-raising campaign, 50,000 copies of brochures providing basic information 
about domestic violence in 4 languages (Georgian, Russian, Azerbaijani and Armenian) were published and 
disseminated. 300 calendars reflecting messages against domestic violence and the number of the nation-
wide domestic violence hotline (116 006) were also published. Implementation report states that it is planned 
to conduct a country-wide media campaign, involving TV outlets, printed and online news media to raise 

1 The Georgian Criminal Code, New version 2017, available in Georgian at https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426
2 The office of the State Minister of Georgia on European Integration  and Euro-Atlantic Integration, EU Georgia Association Agree-
ment, 6-month report of the 2017 Action Plan implementation of the Association Agreement and Association Agenda, available in 
Georgian at  http://www.eu-nato.gov.ge/ge/eu/association-agreement
3 Ibid, #21.2
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awareness of population about domestic violence, the legal instruments that respond to violence and protect 
victims throughout country (#20.7). 

In order to raise awareness of school students about domestic violence issues, MIA in partnership with the 
Ministry of Education and Science of Georgia and PH INTERNATIONAL implemented a “Legal Development 
Program” at Georgian public schools. The program was implemented throughout the academic year 2017 and 
aimed at teaching ‘legal culture’ to 9th graders. During the first quarter of 2017, the lessons on domestic 
violence were conducted at 40 public schools. The lessons were carried out jointly by the specifically trained 
district police officers and school teachers (#20.8).

increased access of victims to counselling
access to services, such as shelters and crisis centres for victims/survivors of domestic violence is an 

important part of addressing the problem of domestic violence. until 2016, three state shelters operated 
in georgia, including in Tbilisi, Gori (Shida-Kartli Region) and Kutaisi (Imereti, West Georgia). a fourth was 
opened in april 2016 in kakheti region, in eastern georgia. The first state-run crisis center was established 
in September 2016 in Tbilisi.  The crisis center can accommodate alleged victims of domestic violence until 
the official domestic violence victim status is granted that entitles the beneficiaries to be transferred to the 
state-run shelters. The victims not willing/needing to be placed in a crisis center or shelter can visit the center 
for other services such as psycho-social rehabilitation, legal aid, first aid/emergency medical assistance during 
the working days. The crisis center has capacity to accommodate 18 persons at a time, including children and 
persons with special needs (disabilities).

According to the state report on implementation of the action plan, during the first 6 months of the reporting 
period, shelters served over 192 victims of violence (adults and minors) out of which 136 were female. 134 
victims received psychological counselling, 80 got medical service, and 64 were rendered legal advice. The 
crisis center served 52 victims, out of which 32 presumably were victims of domestic violence. 44 persons 
received counselling with a psychologist, 9 underwent medical treatment and 33 were provided with legal 
advice (#20.9).

Despite the fact that services are very important and provide significant assistance and support to victims 
of gender-based violence, all of them are located in the cities, which makes it difficult for women residing in 
rural areas to access them. Therefore, it is crucial to increase the number and geographical coverage of such 
services for the victims of gender-based violence. 

The report on action plan implementation states that during the 6-month reporting period in 2017, 734 
persons used the domestic violence hotline service, out of which 608 are women. From February 2017, the 
hotline service offered counselling not only on domestic violence but on sexual violence in general. From 
March 2017, in addition to Georgian (#20.10), the hotline provides consultation in 7 additional languages 
(English, Russian, Turkish, Azerbaijani, Armenian, Arab, and Persian).

It is obvious that all undertaken activities under 2017 action plan were very important. However, in the 
long run, the state will be assessed according to the specific positive results reached and the impact rather than 
number of activities conducted and people involved. For the time being the state reports are mainly providing 
numerical details on steps undertaken in relation to each activity planned within the action plan, and lacks 
analysis of the impact and positive changes as a result of the actions. 

conclusions and recommendations
Some significant progress has been made by the Government of Georgia in its efforts to improve legal 

and institutional frameworks to bridge the gender gap in political engagement and fight against gender-based 
violence. However, improved legislative frameworks are not always translated into actual implementation 
and do not always yield desirable changes and results. Therefore, it is crucial for Georgia to direct its actions 
towards practical, consistent and result-oriented activities that would facilitate gender mainstreaming and most 
effectively lead to positive gender equality outcomes. 

The thorough examination of the 2017 National Action Plan demonstrates that equal treatment section of 
the Association Agenda was not given the necessary attention and was not among the priority areas during 
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the elaboration of the National Action Plans. There are no activities envisaged in the Agenda NAP 2017 to 
address the issue of approximation of health and safety rules to the European standards, as is required in 
the Association Agenda. Only limited activities are planned to enhance gender equality in social, political 
and economic life, which represents the fundamental statement of the Agenda. Measures to enhance gender 
equality from the first and following NAPs were mainly limited to elaboration of gender equality strategy 
at the Ministry of Defense (MoD); assessment of their implementation (2014, 2015, 2016, 2017 NAPs); 
capacity building of MoD staff on gender equality, strengthening gender advisors’ capacity, and active 
involvement of the MoD in elaboration of the UNSCR 1325 NAP. There were no activities envisaged to 
ensure gender equality in politics, or to promote economic empowerment of women or bridge gender gap 
in the labour market.   

The Action Plan is quite brief when it comes to specific actions to achieve gender equality, although 
it is relatively broad in addressing domestic violence, which is partially positive. However, it should be 
acknowledged that an efficient way to combat domestic violence is to address the structural causes of this 
phenomenon i.e. gender inequality and discrimination in politics, labour market, family. Without proper actions 
to ensure women’s economic autonomy and security, and effective measure to promote women’s participation 
and decision-making powers in public life and politics, as well as in the families and relationships, it would 
be impossible to effectively fight and eliminate domestic violence. Therefore, equal attention and parallel 
interventions are needed for gender equality and domestic violence issues. 

In addition, it is difficult to track and assess the progress achieved as the Agenda NAPs lack indicators, 
target numbers and detailed timeframe for implementation of the activities. 

The NAP implementation reports provided by the state lack impact analysis of the undertaken activities, 
which is crucial for revising the activities and their implementation modalities in the light of the lessons 
learned, challenges identified and good practices established during the implementation process.

Based on the above analysis, the report suggests the following recommendations:
 Improving the technical content of the National Action Plan
— Elaborate measurable indicators, outputs and/or target numbers for each activity planned with 

implementation timeframes;
— Develop impact analysis of implemented activities envisaged in NAP;
— Ensure that the implementation of the Association Agenda is subject to proper internal and external 

monitoring;
Elaborate activities which correspond to the overall objectives set out in the Association Agreement and 

the Association Agenda.
 Consider in future NAPs all necessary measures to ensure gender equality  in social, political and 

economic life;
— formulate and adopt, in cooperation with women’s organizations, a new National Plan of Action which 

should provide a comprehensive approach to gender equality with clear targets and benchmarks as well as 
sufficient financial resources for the implementation of the Plan;

— Adopt and implement temporary special measures, including quotas, aimed at the achievement of 
substantive gender equality in areas where women are underrepresented or disadvantaged, particularly at 
high levels of decision-making, the electoral process, and in the composition of the parliament and local city 
councils;

— Give more attention to gender mainstreaming in local government and promoting gender-responsive 
budgeting; 

— Ensure effective collection of relevant gender-disaggregated statistics across the sectors and sub-sectors 
of the economy, to get a clear and continuous tracking of key gender indicators, including wage gaps;

— Address gender stereotypes limiting women and girls’ choices in education, careers, etc.; 
— Develop awareness-raising programs and indicators to promote more equitable sharing of unpaid care 

responsibilities between women and men;
— Focus on engagement of men and boys in women’s economic empowerment, especially in relation to 

sharing of unpaid work and equitable household decision-making. 
— Awareness and protection of labour rights through enforcement of the ILO conventions and legally 

binding codes of conduct;
— Address unemployment of women through focus on skills-building, training/re-training and 

entrepreneurship; 
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— Support targeted training and skill-development for women, including unemployed women/girls, in 
computers, IT, financial literacy, and other areas where knowledge and skills are needed to enter the employment 
market or advance in existing jobs;  
 Develop activities to ensure approximation of health and safety rules to the European Union standards, 

including activities related to the protection of maternity, reconciliation of parental and professional 
responsibilities with regard to equal treatment of men and women;
 Enhance the capacity of civil society organisations to monitor the implementation of the Association 

Agenda and to hold the government and the EU accountable for their commitments on gender equality. Provide 
assistance in establishing gender-inclusive consultation mechanisms ensuring that women’s groups (civil 
society, business sector, gender experts) have equal opportunity to provide regular input into elaboration of 
the NAP.
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