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შესავალი

კონფლიქტურიურთიერთობებიმუდმივადწარმოიქმნება
ადამიანთასაქმიანობაშიდაუამრავსხვადასხვაშედეგს იწ-
ვევს.არარსებობსკონფლიქტისწარმოშობისმიზეზებისერ-
თმნიშვნელოვანიდამარტივიგანმარტება.არციმისა,თურა
გავლენასახდენენისინიკონფლიქტისესკალაციაზედარო-
გორგადაიზრდებიანძალადობრივფაზაში.კონფლიქტისდი-
ნამიკაგანპირობებულიამთელირიგირთულისოციალური,
ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ ეკოლოგიური ფაქტორის
ურთიერთკავშირით. კონფლიქტების გააზრებისა და მათი
ეფექტურიმართვისთვისყურადღებაუნდამიექცესუამრავ
კონკრეტულასპექტს,ისეთებს,როგორებიცაა,მაგალითად,
სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუარესება, მოსახ-
ლეობისსიღარიბე,უმუშევრობა,უთანასწორობა,დისკრიმი-
ნაცია,უმცირესობისუფლებებისდარღვევა,საზოგადოების
გარკვეულიჯგუფებისთვისძალაუფლებისჩამორთმევა,სა-
ომარიმოქმედებებისმუქარადასაფრთხისსხვაწყაროების
არსებობა.ამფაქტორებისგარკვეულმაშერწყმამშეიძლება
გამოიწვიოსდაძაბულობა,ძალადობაანშეიარაღებულიკონ-
ფლიქტი.თუმცა,გასათვალისწინებელია,რომ,ჩვეულებრივ,
დაძაბულობის აფეთქებისთვის საჭიროა გარკვეული
პირობებისმომწიფება.იმისათვის,რომარდავუშვათდათა-
ვიდან ავიცილოთ კონფლიქტები, რომელთაც გამოუსწორე-
ბელი ზიანი მოაქვს ადამიანებისთვის, აუცილებელია ძალა-
დობასთანდაკავშირებული კონფლიქტების წინასწარი გაფ-
რთხილებადაპრევენცია.ესარისკონფლიქტებისმართვის
ყველაზეგონივრულიდასასარგებლოსტრატეგია,რადგანაც
მიმართულიაარაწარმოქმნილიკონფლიქტისშეწყვეტისათუ
მოგვარებისკენ,არამედმისიარდაშვებისადააცილებისკენ.
პირველინაბიჯიკონფლიქტებისთავიდანაცილებისკენარის
პროგნოზი,თუროდის,სადდარატომშეიძლებაგაჩნდესესა
თუისკონფლიქტი.
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შესაბამისად, ნებისმიერი პრობლემის მოგვარებისთვის,
პირველრიგში,საჭიროა,გაირკვესმისიარსი,მიზეზები,რა
უნდაგაკეთდესმისიგადაწყვეტისთვისდასაამისოდრამდე-
ნიადრო.მნიშვნელოვანია,გაცნობიერებულიქნასარამხო-
ლოდ ადრეული პრევენციის სისტემის პრაქტიკაში დანერ-
გვისაუცილებლობა,არამედმისიწარმატებისადაეფექტუ-
რობისუზრუნველყოფაც.

ადრეულიგაფრთხილების სისტემა,როგორცწესი, აერ-
თიანებს ინფორმაციის შეგროვებასდა ანალიზს კონფლიქ-
ტისმაპროვოცირებელიფაქტობრივიდაპოტენციურიფაქ-
ტორების შესახებ. ეს ინფორმაცია გამოიყენება კონფლიქ-
ტის დინამიკაზე დასაკვირვებლად, დაძაბულობისა თუ ძა-
ლადობისპროგნოზირებისადაიმკონკრეტულისამოქმედო
სტრატეგიისშემუშავებისთვის,რომელიცმიმართულიაკონ-
ფლიქტებისთავიდანაცილებისადამისიშედეგებისშერბი-
ლებისკენ.

შეგროვებული, დამუშავებული და გაანალიზებული მო-
ნაცემები საბოლოო ჯამში წარედგინება იმ სუბიექტებს,
რომელთაც ხელეწიფება არსებულ პრობლემაზე რეაგირე-
ბა - იქნება ეს მთავრობა თუ სამოქალაქო საზოგადოება.
თუმცა, კონფლიქტების ადრეული გაფრთხილების სისტე-
მის წარმატება და ეფექტიანობა დიდადაა დამოკიდებული,
ერთი მხრივ, თემის/ადგილობრივი მოსახლეობის (ქალები
დამამაკაცები)უშუალომონაწილეობისუზრუნველყოფაზე
მისიგანვითარებისყველაეტაპზედა,მეორემხრივ,იმაზე,
თურამდენადინტეგრირებულიაგენდერულიპერსპექტივე-
ბიდამიდგომებიშემუშავებისადაგანვითარებისპროცესში.

პრაქტიკაადასტურებს,რომმოსახლეობასდათემსადგი-
ლებზეუფრომეტადმიუწვდებახელიარსებულპრობლემებ-
თანდაკავშირებითუტყუარდარეალურინფორმაციაზედა
უფროღრმადერკვევაკონფლიქტებისდინამიკაში.შესაბა-
მისად,მნიშვნელოვანიაადგილობრივითემისგანხილვაარა
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მხოლოდროგორცინფორმაციისმიღებისწყაროდ,არამედ
მისიჩართვაინფორმაციისშეგროვების,გარკვეულწილად-
მიღებული მონაცემების ანალიზისდა პრობლემაზერეაგი-
რებისთვის კონკრეტული რეკომენდაციების შემუშავების
პროცესში. ადრეული გაფრთხილების სისტემა, რომელიც
იგებაკონფლიქტისშედეგადდაზარალებულთადაარასტა-
ბილურგარემოში მცხოვრებთა მონაწილეობის გარეშე, სა-
დაცმოსახლეობასარგანიხილავენსოციალურიცვლილებე-
ბისმთავარძრავად,ვერშეძლებსკონფლიქტებისთავიდან
აცილებას და ვერ მიაღწევს მდგრად პოზიტიურ ცვლილე-
ბებსგრძელვადიანპერსპექტივაში.

ამასგარდა,მნიშვნელოვანია,რომთემშიმცხოვრებიქა-
ლებიდამამაკაცებიერთნაირადუსაფრთხოდგრძნობდნენ
თავსდაჰქონდეთგანვითარებისთვისხელსაყრელიგარემოს
შექმნაშიუშუალომონაწილეობისთანაბარიშესაძლებლობე-
ბი.

სანამ ქალებიუსაფრთხოდარ არიანთავიანთსახლებსა
დათემებში,სანამსაფრთხეექმნებამათიდამომავალითა-
ობისგანვითარებას,შეუძლებელიაირწმუნომდგრადიმშვი-
დობის. როცა ქალები უსაფრთხოდ გრძნობენ თავს, როცა
მათ შეუძლიათ მობილიზება და წინააღმდეგობების გარე-
შე გაერთიანება თავიანთი უფლებების უზრუნველყოფისა
დამშვიდობისმიღწევისთვის -გრძელვადიანიდამდგრადი
მშვიდობისშექმნაცრეალურიხდება.

სამწუხაროდ,გამოცდილებაადასტურებს,რომკონფლიქ-
ტების ანალიზი, მათ შორის ადრეული პრევენცია, ტრა-
დიციულად, არ ითვალისწინებს ქალთა უფლებებს და მათ
გენდერულ თავისებურებებს. მინიმალურია ქალთა მონა-
წილეობა მათივე უსაფრთხოებისთვის არსებულირისკების
იდენტიფიცირებისდააგრეთვეამრისკებისაცილებისთვის
აუცილებელი ზომების შემუშავების პროცესში. ადრეუ-
ლი გაფრთხილების სისტემის შემუშავებისა და დანერგვის
დროს,როგორცწესი,ნაკლებიყურადღებაექცევასტრუქ-
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ტურულთუ კონფლიქტურ-სპეციფიკურ განსხვავებებს ქა-
ლებისადამამაკაცებისსიტუაციებსშორის.მაგალითად,არ
ხდებაგანსხვავებულისაფრთხეებისაღქმის,მოწყვლადობის
ხარისხის,განსხვავებულიგამოცდილებისდაქალებსადამა-
მაკაცებზეკონფლიქტისზეგავლენისგათვალისწინება.

შედეგად,ქალთაშეხედულებადამიდგომაპრაქტიკულად
არარისინტეგრირებულიინფორმაციისშეგროვებაში,და-
გეგმვასადაადრეულიგაფრთხილებისსისტემისშემუშავე-
ბაში.ხოლოროდესაცქალებიარარიანჩართულებიადრე-
ულიპრევენციის სისტემის  პროცესში, მათი მონაწილეობა
კონფლიქტებისთავიდანაცილებასადაპოსტკონფლიქტურ
აღდგენაში საგრძნობლად შეზღუდულია. არსებობს რისკი,
რომადრეულიგაფრთხილებისსისტემამშესაძლოაადეკვა-
ტურადვერიწინასწარმეტყველოსდააიცილოსკონფლიქტი.
გენდერულიასპექტიდაქალთადამამაკაცთაგანსხვავებუ-
ლობის სპეციფიკა ხშირად იგნორირებულია კონფლიქტის
თავიდან აცილებისკენ მიმართულმოქმედებებში,რაც,რა-
საკვირველია,დაკავშირებულიაქალთამიმართუკვეარსე-
ბულდისკრიმინაციულპრაქტიკასთან.

ქალთა მოსაზრებების ინტეგრაცია და გენდერული თა-
ვისებურებების გათვალისწინება ადრეული გაფრთხილების
სისტემისყველაეტაპზეწარმოადგენსარამხოლოდსახელ-
მწიფოების ვალდებულებას - რათა უზრუნველყოს ადამია-
ნისუფლებების სფეროში საერთაშორისოსტანდარტებთან
შესაბამისობა,არამედაუცილებლობას,რომუკეთიქნასგა-
გებულიკონფლიქტისმიზეზები, შედეგები,რაცხელსშეუ-
წყობს სათანადოდა ეფექტიანიზომების შემუშავებას კონ-
ფლიქტებისადაკრიზისებისშერბილებისთუთავიდანაცი-
ლებისთვის.

ადრეულიგაფრთხილების  სისტემაშიგენდერულისაკი-
თხების ინტეგრირებისთვის მამაკაცებსა და ქალებს უნდა
ჰქონდეთ შესაძლებლობა, არა მარტო აცნობონ  თავიანთი
სიტუაციაუსაფრთხოებისკუთხით,არამედუნდაშეეძლოთ
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უშუალო მონაწილეობის მიღება არსებული საფრთხეე-
ბის ანალიზშიდა იმის განხილვა,თურა გავლენის მოხდე-
ნა შეუძლია რისკებს მათ ცხოვრებაზე. ასევე მნიშვნელო-
ვანია, აიგოს კავშირი პრობლემის ძირითად მიზეზებსა და
გენდერულუთანასწორობაზემათგავლენასშორის.ხშირად
სწორედსაზოგადოებაში არსებულიუთანასწორობა იწვევს
კონფლიქტებს.ამისგათვალისწინებაცაუცილებელიაიმმო-
ნაცემთა ანალიზისდროს,რომლებიც იკრიბება პრევენცი-
ისთვის სათანადო რეკომენდაციების ფორმულირებისა და
შემუშავებისმიზნით.

საქართველოსთვის ადრეული გაფრთხილების სისტემის
დანერგვასულუფროდაუფროაქტუალურიხდება.ქვეყანა-
შიორიმოუგვარებელიდაგაყინულიკონფლიქტის,საკმაოდ
რთულიშიდაპოლიტიკურიდასოციალურიფონის,უმუშევ-
რობის მაღალიდონის პირობებში,რაცუშუალო გავლენას
ახდენსმოსახლეობისფსიქოემოციურიმდგომარეობისგაუ-
არესებაზედახელსუწყობსდაძაბულობისზრდას,დამატე-
ბითისაფრთხეებიექმნებამშვიდობასადასტაბილურობას.
ამ კონტექსტში მეტად მნიშვნელოვანია არსებული პრობ-
ლემების, მათიწარმოშობისფაქტორებისდამიზეზებისდა
კონფლიქტის ესკალაციის ტენდენციების საგულდაგულოდ
შესწავლაროგორცეროვნულ,ისეთემისდონეზე.ამისთვის
საჭიროაეფექტიანიმექანიზმისშექმნა:ინფორმაციისუწყ-
ვეტიშეგროვებისდაანალიზისდაპოტენციურიკონფლიქ-
ტებისდაუშვებლობისთვისრეაგირებისსათანადოზომების
შემუშავებისმიზნით,რაცშემდგომშიმიეწოდებაპოლიტიკის
განმსაზღვრელპირებსროგორცადგილებზე,ისეეროვნულ
დონეზე.

ამსტატიისმიზანია-დაინტერესებულპირებს,მათშორის
საქართველოსსამოქალაქოსაზოგადოებისდაადგილობრი-
ვი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს, წარედგინოს
კონფლიქტებისადრეულიგაფრთხილებისსისტემისმოკლე
მიმოხილვადაეტაპები.ამასგარდა,მასშიგანხილულიათემ-
7
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თა ჩართვის და გენდერული ასპექტების გათვალისწინების
მნიშვნელობამისიგანვითარებისყველაეტაპზედაისიც,თუ
როგორშეუძლიაგენდერულიპრობლემატიკისინტეგრაცი-
ასადრეულიგაფრთხილებისსისტემისეფექტიანობისგაუმ-
ჯობესების ხელშეწყობა. სტატიაში ასევე განზოგადებულია
ფონდი„სოხუმის“მიერდასავლეთსაქართველოსკონფლიქ-
ტურადმგრძნობიარე რეგიონებში (ქუთაისი და წყალტუ-
ბო იმერეთისრეგიონში და კონფლიქტის გამყოფ ზოლთან
მდებარე  სოფლები ხურჩადა კოკი - სამეგრელოსრეგიო-
ნისზუგდიდისმუნიციპალიტეტში)ჩატარებულიგამოკითხ-
ვის შედეგები1. გამოკითხვის მიზანი იყო იმ პრობლემების
შესწავლა,რომელთაცთემშიდაძაბულობისადა კონფლიქ-
ტებისგამოწვევაშეუძლიათ.სტატიაშიაგრეთვემოყვანილია
პრობლემებისმოგვარებისადასაზოგადოებაშიდაძაბულო-
ბის პრევენციის კონკრეტული მაგალითები ფონდი „სოხუ-
მის“წარმატებულიპრაქტიკიდან.მიღებულიგამოცდილება
დაგაკვეთილებიხელსშეუწყობსკონფლიქტებისადრეული
გაფრთხილების უფრომასშტაბურისისტემისშემუშავებას
დაგააძლიერებსთემთა,მათშორისქალებისადასამოქალა-
ქოსაზოგადოების,ზემოქმედებასხელისუფლებისოფიცია-
ლურსტრუქტურებზე.

1 რეგიონები, სადაც დიდი კონცენტრაციაა დევნილებისა და იმ
მოსახლეობის,რომელსაცშეეხოკონფლიქტი.
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პირველინაწილი

კავშირიგენდერსადაკონფლიქტებისადრეული
გაფრთხილებისგენდერულადორიენტირებულ 

სისტემასშორისდაქალებისჩართვისმნიშვნელობა
მისიგანვითარებისყველაეტაპზე

დღეისათვის კონფლიქტების მოგვარებისა და მშვიდო-
ბისშენებისპროცესში,აგრეთვეკონფლიქტებისადრეული
გაფრთხილების სისტემის შემუშავების ეტაპებზე მნიშვნე-
ლოვანწილადიგნორირებულიაგენდერულისაკითხები,მი-
უხედავადიმისა,რომარსებობსუამრავისაერთაშორისოდა
ეროვნული დოკუმენტი, რომელიც ავალდებულებს სახელ-
მწიფოებს,ჩართონქალებიდააამაღლონმათიროლიკონ-
ფლიქტებისდარეგულირების,მშვიდობისადაუსაფრთხოე-
ბისშენარჩუნებისკუთხითგადაწყვეტილებისმიღების ყვე-
ლადონეზე.

საერთაშორისო სამართალი არა მხოლოდ ხაზს უსვამს
და მოუწოდებს ქალთა თანაბარი მონაწილეობისკენ კონ-
ფლიქტების ადრეული პრევენციის და მათზე რეაგირების
სისტემის დანერგვისა და განხორციელების პროცესში,
არამედ ნიადაგს ქმნის გენდერული ინდიკატორებისა და
ანალიზის შემუშავებისთვის. გაეროს კონვენციაში „ქალ-
თა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის
შესახებ“ ნათქვამია,რომ „ქალთა მიმართდისკრიმინაცია
არღვევსთანასწორობისადაადამიანისღირსებისპატივის-
ცემის პრინციპებს (და) აბრკოლებს მამაკაცის თანაბრად
ქალისმონაწილეობასთავისიქვეყნისპოლიტიკურ,ეკონო-
მიკურ,სოციალურდაკულტურულცხოვრებაში“2.პეკინის
დეკლარაციაშიდასამოქმედოპლატფორმაშიაღნიშნულია,

2 კონვენცია „ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის
აღმოფხვრის შესახებ“, გაეროს უშიშროების საბჭო, ხელმისაწვ-
დომია:http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi9.pdf
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რომ„(ქალთა)სრულმონაწილეობასგადაწყვეტილებისმი-
ღების პროცესში, კონფლიქტების თავიდან აცილებასა და
მოგვარებაში და სხვა სამშვიდობო ინიციატივებში დიდი
მნიშვნელობაენიჭებამდგრადიდაგრძელვადიანიმშვიდო-
ბისგანხორციელებისათვის“,რაცასევეასახულიაგაეროს
უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325-ში „ქალები, მშვი-
დობადაუსაფრთხოება“.მასშიხაზგასმულიაქალთამნიშ-
ვნელოვანი როლი კონფლიქტების თავიდან აცილებასა და
მოგვარებაში,მშვიდობისშენებაში,ასევე-ქალთათანაბა-
რიდასრულიმონაწილეობისაუცილებლობაკონფლიქტე-
ბისთავიდანაცილებასადამოგვარებასთანდაკავშირებუ-
ლიგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესში.ეუთომ,თავის
მხრივ,ასევედაადასტურა,რომემხრობაროგორცპეკინის
პლატფორმას, ასევერეზოლუცია1325-ს,როცა ამდოკუ-
მენტებზე მიუთითა ეუთოს მინისტრთა საბჭოს №14/05
გადაწყვეტილებაში „ქალთა როლი კონფლიქტების თავი-
დანაცილებაში,კრიზისებისრეგულირებასადაპოსტკონ-
ფლიქტურაღდგენაში“დაასევეეუთოსმინისტრთასაბჭოს
№14/04 გადაწყვეტილებაში გენდერული თანასწორობის
ხელშესაწყობად ეუთოს 2004 წლის სამოქმედო გეგმის მი-
ღებასთანდაკავშირებით-სადაცქალთაჩართვაკონფლიქ-
ტებისთავიდანაცილებისპროცესშიპრიორიტეტულსაკი-
თხადააგანსაზღვრული.

ქალთა ჩართვის მნიშვნელობა კონფლიქტების თავიდან
აცილების,მართვისდამოგვარებისყველაეტაპზეხაზგას-
მულია რეზოლუცია 1325-ის შესრულების საქართველოს
2018-2020წლებისეროვნულგეგმაშიც.ამსამოქმედოგეგ-
მისთანახმად, საქართველო იღებს ვალდებულებას, ადრე-
ული გაფრთხილების გენდერულად მგრძნობიარე სისტე-
მის შესახებ შეიმუშაოს ნორმატიული დოკუმენტი, აგრეთ-
ვე შეაგროვოს მონაცემები და გააკეთოს კონფლიქტით
დაზარალებული მოსახლეობის, მათ შორის დევნილების,
განსაკუთრებით კი გამყოფ ხაზთან მცხოვრები ადამიანე-
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ბისსაჭიროებებისშეფასება(მიზანი3)3.კონკრეტულიმოქ-
მედებების შემსრულებლები არიან სამინისტროები და სა-
ხელმწიფოუწყებები, მაშინროცა სამოქალაქო საზოგადო-
ებადასხვადაინტერესებულიპირებიმნიშვნელოვანროლს
შეასრულებენ დამხმარე სუბიექტების სახით. სამოქმედო
გეგმაშისიახლეაის,რომმასშიპირველადააგანსაზღვრუ-
ლი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისროლი. მათ,თავი-
ანთიკომპეტენციისფარგლებში,მნიშვნელოვანიროლიუნ-
და ითამაშონ  გეგმაში გაწერილი მიზნების მიღწევისთვის.
მაგრამ, სამწუხაროდ, დღეისათვის საქართველოში არ მი-
იღება არანაირი ქმედითი ზომა კონფლიქტების ადრეული
გაფრთხილებისსისტემისშექმნისთვის.

მოსახლეობისპრობლემებისგენდერულიანალიზიშეიძლე-
ბადაეხმაროსმათიწარმოშობისმიზეზებისგამოვლენაში,ამ
პროცესშიქალთააქტიურიჩართვაკიაღნიშნულიპროცესის
ეფექტიანობასუზრუნველყოფს.ქალებიხშირადმეტადღირე-
ბულდამნიშვნელოვანინფორმაციასფლობენთავიანთთემებ-
შიარსებულპრობლემებზე,კონფლიქტებსათუკონფლიქტის
საშიშროებებზე, მაგალითად, გააჩნიათ ინფორმაცია ქალთა
უფლებებისუზრუნველყოფისადათავისუფლების ხარისხზე,
ან გენდერული ძალადობის მასშტაბებზე ოჯახში და განსა-
კუთრებით-მამაკაცისქცევაზეოჯახშიდამისფარგლებსგა-
რეთ.საგულისხმოა,რომსწორედქალთამიმართოჯახშიდა
მისფარგლებსგარეთძალადობისმასშტაბებისზრდაარცთუ
იშვიათადასახავსმთელსაზოგადოებაშიდაძაბულობისადააგ-
რესიისმატებას.ამკონკრეტულიპრობლემებისგამოვლენით
შეიძლებამომავალიკრიზისებისადაკონფლიქტებისპროგნო-
ზირება.

3ქალებზე,მშვიდობასადაუსაფრთხოებაზეგაეროსუშიშროებისსაბჭოს
რეზოლუციების განხორციელების 2018–2020 წლების საქართველოს
ეროვნულისამოქმედოგეგმა,2018ხელმისაწვდომია:
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20georgia/attachments/
publications/2018/the%202018-2020%20national%20action%20plan%20of%20
georgia%20geo.pdf?la=en&vs=1043 
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ქალთა ჩართვამ ინფორმაციის შეგროვების პროცეს-
ში შეიძლება აამაღლოს მიღებული მონაცემების ხარის-
ხი. ისინი საზოგადოებაში სოციალიზაციას მამაკაცებისგან
განსხვავებულადახდენენდა,შესაბამისად,შეუძლიათსხვაგ-
ვარად აღიქვან პრობლემა, რაც ქალთა ხედვას არსებულ
პრობლემებზეფასდაუდებელს ხდის. გარდა ამისა, ბევრად
მაღალია ინტერვიუერი ქალისადმი ქალი-რესპონდენტის
ნდობადაგულახდილობაპრობლემისდაუსაფრთხოებისსა-
შიშროებების შესახებ ინფორმაციის გაცვლისას. როგორც
შედეგი, ქალებს შეუძლიათ სხვადასხვა შეკითხვის დასმა,
გენდერულადსპეციფიკურიასპექტებისგათვალისწინებით,
რაცუზრუნველყოფსმრავალმხრივიინფორმაციისშეგრო-
ვებასდაყველაზეეფექტიანიზომებისშემუშავებასპრობლე-
მებისთუშესაძლოკონფლიქტებისთავიდანასაცილებლად.

გენდერულიასპექტებისინტეგრაციისაუცილებლობამო-
ნაცემთაშეგროვებასადაანალიზშიაიხსნებაშემდეგიმიზე-
ზებით:
 გენდერული ასპექტები ასახავენ მამაკაცებისადა ქალე-
ბისსხვადასხვასაჭიროებასდაინტერესს,რადგანისინი
სხვადასხვაგვარად აღიქვამენ უსაფრთხოებას და საფ-
რთხეებს.შესაბამისად,საკითხზესხვადასხვაშეხედულე-
ბა შეიძლება განსაკუთრებულად სასარგებლო იყოს ად-
რეულიგაფრთხილებისსისტემისთვის,არსებულსიტუა-
ციაზეუფროდაწვრილებითისურათისდაუფროსრული
პასუხის მიღების მიზნით. სრული სურათი კონფლიქტის
წარმოშობისსაფრთხეებსათუსავარაუდოსაშიშროებებ-
ზენიადაგსქმნისდროულირეაგირებისთვის;
 ადრეულიგაფრთხილებისსისტემისგანვითარებისპრო-
ცესშიგასათვალისწინებელიაროლებისდიდიმრავალფე-
როვნება, რომელთაც ასრულებენ ქალები კონფლიქტის
კონტექსტში, მათ შორის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და
სოციალურსფეროებში.გენდერულიანალიზიხელსშეუ-
წყობსამროლებისშესწავლას,რათათავიდანიქნასაცი-
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ლებული გენდერული როლების არასწორ ინტერპრეტა-
ციაზედაფუძნებულიდისკრიმინაციულიპოლიტიკა4.
ეფექტიანია ადრეული პრევენციის ის სისტემები, რომ-

ლებიცკონფლიქტებისთავიდანაცილებისდადაუშვებლო-
ბის მიზნით უზრუნველყოფენ მამაკაცებისა და ქალების
თანაბარ მონაწილეობას დაგეგმვის, მონაცემთა შეგროვე-
ბის, ანალიზისდა კონფლიქტებისთავიდან აცილებისთვის
რეაგირების შესაბამისი ზომების შემუშავების პროცესში,
ასევეუზრუნველყოფენმათუშუალოჩართვას ადვოკატი-
რებისეტაპზე.

ინფორმაციის შეგროვების პროცესში განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანიამოცანააგენდერულიასპექტებისშემცველი
მახასიათებლების/სპეციალურიინდიკატორებისშემუშავე-
ბა.ორგანიზაცია“SaferWorld”-ისმიერადრეულიპრევენცი-
ის სისტემაში გენდერული პერსპექტივების ინტეგრირების
საკითხებზე არსებულიკვლევებისშესწავლისდა ანალიზის
თანახმად, არ არსებობს საერთო შეთანხმება იმის თაობა-
ზე, თუ რა სახის ადრეული გაფრთხილების ინდიკატორი
შეიძლებაჩაითვალოსგენდერულადმგრძნობიარედ.თუმცა
გენდერული მაჩვენებლების განსაზღვრისთვის ყურადღება
შეიძლებამიექცესშემდეგფაქტორებს5,მაგალითად:
 ასახავსთუ არა ინდიკატორი ქალთა მდგომარეობას სა-
ზოგადოებაში (მაგალითად, გენდერული ძალადობის
ხარისხი, ქალებისრაოდენობა სახელისუფლებო სტრუქ-
ტურებშიანგადაწყვეტილებისმიმღებპოზიციებზე);

4 გენდერიდაადრეულიგაფრთხილებისსიტემა,შესავალი,(OSCE/
ODIHR), 2009, გვ. 13, ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე https://
www.osce.org/odihr/40269?download=true
5  გენდერიდაკონფლიქტებისადრეულიგაფრთხილება,კონფლი-
ქტის ადრეული გაფრთხილების სისტემაში გენდერული პერსპე-
ქტივების ინტეგრირების შესახებ არსებული ლიტერატურის მი-
მოხილვის შედეგი, Saferworld, 2014 წლის 28 მაისი, გვ. 4 (ხელმი-
საწვდომიაინგლისურენაზე) 
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 განეკუთვნება თუ არა ინდიკატორი კონკრეტულად ქა-
ლებს ან მამაკაცებს (მაგალითად, ქალთა უფლებების
დარღვევა,დისკრიმინაციისხარისხიქალებსადამამაკა-
ცებში,უმუშევრობისდონექალებსადამამაკაცებში,და-
ნაშაულიმამაკაცებსადაქალებსშორის,გენდერულინიშ-
ნითმკვლელობისდინამიკა);
 ინდიკატორი,რომელიცასახავსკონტროლისდონესქალ-
თა საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა თუ მოძრაობე-
ბისმიმართ,არჩევანისუფლებისშეზღუდვა,ანქალებთან
დაკავშირებითრეაქციულიმოსაზრებებისგავრცელების
ტენდენციები;
 არსებობსთუარაგენდერულისტატისტიკისწარმოების
პრაქტიკა.

საზოგადოებისრაცშეიძლებაფართოწრისჩართვა(მათ
შორის-ქალებისადაკაცების,ახალგაზრდების,ეროვნული
დარელიგიურიუმცირესობებისდაა.შ.)კონფლიქტებისად-
რეულიგაფრთხილების სისტემისგანვითარების პროცესში
კრიტიკულადმნიშვნელოვანია,რადგან, მიუხედავად იმისა,
არისთუარასაზოგადოებაშიდაძაბულობაანუსაფრთხოე-
ბისარარსებობაშეიარაღებულიკონფლიქტის,სამოქალაქო
წესრიგისდარღვევისანძირითადიეკონომიკურიდასოცია-
ლურიუფლებებისიგნორირებისშედეგი,ამასუსათუოდწინ
უძღვის ადამიანის უფლებათა სისტემატური დარღვევა და
მოსახლეობისამათუიმჯგუფისდისკრიმინაცია.სულუფრო
აშკარაა, რომ ადამიანის უფლებათა დარღვევა მიუთითებს
მოსალოდნელანუკვეწარმოშობილკრიზისზედაადრეულ
სტადიაზეადამიანისუფლებათასფეროშისათანადოზომე-
ბის მიღება მოსახლეობის რაც შეიძლება ფართო წრეების
ჩართვისუზრუნველყოფითმნიშვნელოვანწილადშეუწყობს
ხელსკრიზისულისიტუაციისთავიდანაცილებასდამისდა-
უშვებლობას.
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მეორენაწილი
ფონდი„სოხუმის“გამოცდილება

2.1.კონფლიქტებისადრეულიგაფრთხილების 
გენდერულადორიენტირებულისისტემისდანერგვის

პირველინაბიჯებითემებში

ფონდი„სოხუმის“მრავალწლიანმამუშაობამმშვიდობისმშე-
ნებლობისადაქართულ-აფხაზურიკონფლიქტისტრანსფორმა-
ციისკუთხითგამოავლინაქალთაშეხედულებებისადაპერსპექ-
ტივებისთვალსაზრისითადამიანურიუსაფრთხოებისხარისხის
შესწავლის საჭიროება. ისრაელსა და პალესტინაში მცხოვრებ
ქალთამეთოდიკისგამოყენებითდასაკუთარსაზოგადოებებში
სპეციფიკურპირობებზეადაპტირებისგზითფონდმა„სოხუმ-
მა“დააფხაზეთისქალთაორგანიზაციამშეიმუშავესადამიანუ-
რიუსაფრთხოებისხარისხისგანსაზღვრისმეთოდოლოგიადა
განახორციელესქალთა ადამიანურიუსაფრთხოების  კვლევა.
კვლევისშედეგადშესწავლილიქნასაჭიროებებიდაპრობლემე-
ბი,რომელთაცყოველდღურადაწყდებიანქალებიდარომლე-
ბიცშეიცავენსაფრთხეებსროგორცმათიპირადიუსაფრთხო-
ების, ასევე მთელი საზოგადოებისთვის. ქალთა ადამიანური
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ქალებისთვის წარმოადგენს
არაუბრალოდსასურველშედეგს,არამედვალდებულებას,რო-
მელიცაიღომთავრობამუამრავისაერთაშორისოსამართლებ-
რივიაქტისმეშვეობით,მათშორისაა:კონვენციაქალთამიმართ
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, ათას-
წლეულისგანვითარებისმიზნები,გაეროსუშიშროებისსაბჭოს
რეზოლუცია 1325 და ა. შ. ქალთა ადამიანური უსაფრთხოე-
ბისუზრუნველყოფაუნდადაედოსსაფუძვლადმშვიდობისდა
უსაფრთხოების საკითხებზე პოლიტიკისდაგეგმვას, იქნება ეს
ადგილობრივ,ეროვნულთუგლობალურდონეზე.

ადამიანურიუსაფრთხოებისშესწავლისმიმართულებითმუ-
შაობამ განაპირობა ახალი პროექტის შექმნა. პროექტი ითვა-
ლისწინებდაკონკრეტულნაბიჯებსადგილებზედაძაბულობისა
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დაკრიზისებისადრეულიპრევენციისგენდერულადორიენტი-
რებული სისტემის განვითარებისადადანერგვისთვის. შვედე-
თის ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაცია Kvinna till Kvinna-ს
მხარდაჭერილი პროექტის „კონფლიქტების ადრეული პრე-
ვენცია -თეორიადაპრაქტიკა“ფარგლებშიპარტნიორიორ-
განიზაციები დეტალურად გაეცნენ კონფლიქტების ადრეუ-
ლი გაფრთხილების გენდერულად ორიენტირებული სისტემის
მეთოდოლოგიას და ეტაპებს და შეიმუშავეს პრაქტიკაში მისი
დანერგვის კონკრეტული სტრატეგია. მიღებულიცოდნისადა
უნარ-ჩვევებისაპრობირებისმიზნითფონდმა„სოხუმმა“დასავ-
ლეთსაქართველოსრამდენიმერეგიონშიჩაატარაანკეტირება
იმ პრობლემების გამოსავლენად, რომლებსაც ყოველდღიურ
ცხოვრებაშიაწყდებამოსახლეობადარაცსაფრთხესუქმნისსა-
მიზნეთემებისუსაფრთხოებასადასტაბილურობას.ამასგარ-
და, მნიშვნელოვანი ამოცანა იყო გამოვლენილი პრობლემების
თავიდან ასაცილებლად კონკრეტული ნაბიჯების შემუშავების
პროცესში თვითთემთა წარმომადგენლების ჩართვა და მათი
უშუალომონაწილეობისუზრუნველყოფაპრობლემათამოგვა-
რებისადვოკატირებაში.

ანკეტირების შედეგების მოკლე მიმოხილვა და საკუთარი
პრობლემების მოსაგვარებლად თემების მიერ გადადგმული
კონკრეტულინაბიჯებიამპუბლიკაციისშემდგომნაწილებშია
წარმოდგენილი.

2.2.კონფლიქტებისგამომწვევიადამიანური 
უსაფრთხოებისრისკებისადასაფრთხეების 

თაობაზესამიზნეთემებისგამოკითხვისშედეგები

2.2.1.კვლევისმიზანიდამეთოდოლოგია

აღნიშნულიგამოკითხვისმიზანიიყოთემთაწინაშემდგა-
რი იმ ძირითადი პრობლემებისა და გამოწვევების გამოვ-
ლენა,რომლებიც კვლევის სამიზნერეგიონებში საფრთხეს
უქმნიან სტაბილურობას და კონფლიქტის გამოწვევა შეუძ-
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ლიათ.კვლევისსამიზნეჯგუფებსწარმოადგენდნენქალები,
გოგონებიდახანდაზმულიქალები,რომლებიცცხოვრობენ
ქუთაისში,წყალტუბოში(იმერეთისრეგიონი),ხურჩაში,კოკ-
ში (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელოს რეგიონი).
გამოკითხვისთვისრეგიონებისარჩევაგანაპირობაამადგი-
ლებში იძულებით გადაადგილებულ პირთა/დევნილთა და
კონფლიქტითდაზარალებულადამიანთადიდმაკონცენტრა-
ციამ.გამოკითხვაშიმონაწილეობამიიღო100-მაქალმა (იხ.
დიაგრამა№1),მონაწილეთაასაკიკიმერყეობდა18-დან70
წლამდე(იხ.დიაგრამა№2).

დიაგრამა№1

გამოკითხულბენეფიციართარაოდენობა

ქუთაისი
წყალტუბო
ხურჩა/კოკი

30%

30%

40%

დიაგრამა№2
გამოკითხულბენეფიციართაასაკი
 ქუთაისი წყალტუბო  ხურჩა/კოკი სულ %

50-70

35-50

18-35

 

 

 

  

  

  

9

16

15

15

6

9

7

11

12

31

33

36

29,5

48,5

22
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ინფორმაციისშეგროვებისმეთოდადგამოყენებულიაანკე-
ტირება,რომელშიცშეკითხვებისდაჯგუფებამოხდაადამია-
ნურიუსაფრთხოების სხვადასხვა კატეგორიის შესაბამისად.
ამანშესაძლებელიგახადასამიზნელოკაციებშიქალებისთვის
ყველაზეაქტუალურიპრობლემებისგამოვლენადასადღეი-
სოდთემებშიდაძაბულობისმიზეზებისგარკვევა.გარდაამი-
სა, გამოკითხვაში აისახა მონაწილეთა დამოკიდებულება და
ნდობის ხარისხი იმ აქტორების მიმართ, ვისაც ხელეწიფება
არსებულიპრობლემებისთავიდანაცილებადაგავლენისმოხ-
დენასაზოგადოებაშიშესაძლოდაძაბულობისპრევენციაზე.

2.2.2.მიღებულიშედეგებისანალიზი

ეკონომიკურიუსაფრთხოება

გამოკითხვისშედეგებიადასტურებს,რომსამიზნერეგი-
ონებშიქალებისთვისყველაზემწვავედააქტუალურპრობ-
ლემასწარმოადგენსეკონომიკურიუსაფრთხოება,რომელ-
საც შეუძლია საზოგადოებაში არასტაბილურობის და კონ-
ფლიქტებისგამოწვევა.

გამოკითხულქალთა88%-მაუმუშევრობადადაუსაქმებ-
ლობა დაძაბულობის უპირველეს ფაქტორად აღნიშნა. 47%
მიიჩნევს,რომკონფლიქტებისგანვითარებასხელსუწყობს
მოსახლეობის მხარდამჭერი სათანადო სახელმწიფო პროგ-
რამების არარსებობა სოფლის მეურნეობის განვითარების
კუთხით, რაც პრიორიტეტულია სოფლად მცხოვრები ადა-
მიანებისთვის და უშუალო გავლენას ახდენს მოსახლეობის
დასაქმების დონეზე. სოფელში მცხოვრები ქალებისთვის
განსაკუთრებით აქტუალური პრობლემააფაროსანას მიერ
სასოფლო-სამეურნეოპროდუქტების-მათშორის,თხილის
დასიმინდის -ტოტალურიგანადგურება,რაცშემოსავლის
მომტანი ძირითადი პროდუქტი იყო მოსახლეობისთვის. ძი-
რითადიპროდუქტებისგაფუჭებისგამოუმრავლესობაარა
მხოლოდრთულმდგომარეობაშიაღმოჩნდა,არამედბანკის
მევალედიქცადასაარსებოწყაროსგარეშედარჩა.
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ბანკის მაღალი საკრედიტო პროცენტები, ქალთა 53%-
ის აზრით, ხელს უშლის საკუთარი ბიზნესის განვითარების-
თვის ფინანსურ რესურსებთან ხელმისაწვდომობას, რაც
განაპირობებსმოსახლეობაშიმევალეთამაღალდონეს.ეს,თა-
ვისმხრივ,გავლენასახდენსსაზოგადოებაშიმიგრაციისმაღალ
ხარისხზე,განსაკუთრებითქალთაშორის,რომელთაცოჯახის
გადარჩენისდადახმარებისმიზნითსაზღვარგარეთუწევთწას-
ვლა.გამოკითხულთა55%-ისმტკიცებით,ერთ-ერთიმთავარი
პრობლემა,რომელიცერთნაირადაწუხებთსოფლადდაქალა-
ქადმცხოვრებთ,არისმიგრაციისმაღალიდონე.ქალთა66%-მა
აღნიშნა,რომფინანსურიშემოსავლისდაბალიდონე,მათიცკი,
ვინცდასაქმებულია,აფერხებსცხოვრებისადაგანვითარების-
თვისსტაბილურიგარემოსშექმნას.სტაბილურობისსაფრთხეს,
ქალთა32%-თვის,წარმოადგენსსამუშაოს/შემოსავლისდაკარ-
გვა.რესპონდენტთა20%მიიჩნევს,რომდღეისათვისშექმნილია
ბიზნესის განვითარებისთვის არახელსაყრელი გარემო, ხოლო
გამოკითხულთა 19% ეკონომიკური სიტუაციის გაუარესებას
მიაწერსეროვნულივალუტისდევალვაციასდამკვეთრგაუფა-
სურებას(იხ.დიაგრამა№3).

დიაგრამა№3 

ეკონომიკურიუსაფრთხოება
 ქუთაისი წყალტუბო  ხურჩა/კოკი სულ%

სამუშაოს/შემოსავლისდაკარგვა

ლარისდევალვაცია

ბიზნესისთვისარახელსაყრელიპირობები

დაბალიფინანსურიშემოსავალი

სოფლისმეურნეობისპროდუქტებისგაფუჭება

მიგრაციისმაღალიდონე

ბანკებისმაღალისაკრედიტოპროცენტები

სოფლისმეურნეობისგანვითარების
პროგრამებისარარსებობა

უმუშევრობა,დაუსაქმებლობა  
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სოციალურიუსაფრთხოება

იმ ფაქტორებს შორის, რომლებიც საფრთხეს წარმოად-
გენს სტაბილური ცხოვრებისა და საზოგადოების განვითა-
რებისთვის სოციალურ სფეროში, ქალთა 76%-მა აღნიშნა
ნარკომანიისადაალკოჰოლიზმისმაღალიდონე,რაცპრაქ-
ტიკულადერთნაირადაწუხებთროგორცქალაქში,ისესოფ-
ლებში,ოდნავუფრომეტად-გამყოფხაზთანახლომდებარე
ლოკაციებში.ქალთა15%-საღელვებსის,რომახალგაზრდე-
ბიდაუსაქმებელნიარიანდაარგააჩნიათმომავლისპერსპექ-
ტივა.ესშეიძლებანეგატიურადაისახოსმათფსიქოლოგიურ
მდგომარეობაზედაგახდესსოციალურიდაძაბულობისწყა-
რო,ხელიშეუწყოსკრიმინალიზაციასდასაფრთხეშეუქმნას
საზოგადოებრივსტაბილურობასდაუსაფრთხოებას.53%-ს
აწუხებს მიგრაციის მაღალი დონის მიზეზით დაყოფილი
ოჯახების საკითხი. ქალთა 13%-ს აღელვებს სოციალურად
დაუცველი ოჯახებისთვის სტატუსის მოულოდნელად და
უსაფუძვლოდმოხსნისშიში,რასაცშედეგადუამრავიოჯა-
ხისუსახსროდდატოვებამოსდევს-ესთანხახშირადმათი
ერთადერთისაარსებოწყაროა.ყოველივეესკიიწვევსუკ-
მაყოფილებასდადაძაბულობასსაზოგადოებაში.ამსაკითხს
ერთვის მოსახლეობის არაინფორმირებულობა სოციალუ-
რისერვისებისთაობაზე,რაც,ქალთა8%-ისაზრით,ზრდის
მოსახლეობაში დაძაბულობის ხარისხს. სასურსათო უსაფ-
რთხოება,კერძოდკიმაღაზიებშისურსათისუსაფრთხოების
ნორმებისდარღვევა,გამოკითხულქალთა10%-ისმოსაზრე-
ბით,საშიშროებასწარმოადგენსმოსახლეობისჯანმრთელო-
ბისთვის.ამბულატორიულიცენტრებისარარსებობა,ანმა-
თიარასაკმარისირაოდენობაგანსაკუთრებითმწვავეპრობ-
ლემად მიაჩნია ხურჩელ ქალთა 83,3%-ს. ნიშანდობლივია,
რომსაზოგადოებისსოციალურიპოლარიზაცია,კერძოდკი
სოციალურიუთანასწორობა,მდიდრებადდაღარიბებადსა-
ზოგადოებისდაყოფაცგანგაშისთემაარესპონდენტქალთა
6%-თვის(იხ.დიაგრამა№4).



21

დიაგრამა№4

სოციალურიუსაფრთხოება
 ქუთაისი ხურჩა/კოკი  წყალტუბო სულ%
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0

0მოქალაქეებისთვისსოციალურსერვისებზე
ინფორმაციისარქონა

ამბულატორიულიცენტრებისარარსებობა

სოციალურიუთანასწორობა,საზოგადოებისდაყოფა
მდიდრებადდაღარიბებად

ახალგაზრდებისდასაქმებისპერსპექტივებისარარსებობა

სოციალურადდაუცველებისსტატუსისშეწყვეტა

მარკეტებშისურსათისუსაფრთხოებისნორმებისდარღვევა

ოჯახებისგაყოფამიგრაციისმიზეზით

ალკოჰოლი,ნარკოტიკებიდასხვამავნეჩვევები

უსაფრთხოებადაინფრასტრუქტურა

გამოკითხვამგამოავლინა ინფრასტრუქტურასთანდაკავ-
შირებულისაკითხებისაქტუალობა,რაციწვევსქალთაგან-
საკუთრებულმღელვარებას.გამოკითხულქალთაუმრავლე-
სობამ,კერძოდკი41%-მა,აღნიშნაწყალსადენებისარარსე-
ბობა, რაც კოკისპირული წვიმების და უხვი ნალექის დროს
საფრთხეს უქმნის გადაადგილებას, უარეს შემთხვევაში კი
დასახლებების დატბორვის რისკს წარმოადგენს. ქუთაისსა
დაწყალტუბოშიქალთა40%აფიქსირებსწყალმომარაგების
პრობლემას.ქალთა36%-სკი,როგორცქალაქში,ისესოფელ-
ში აღელვებს შიდა გზების გაუმართაობა. ქუჩის განათების
არარსებობა,ქალთა16%-ისაზრით,სამიზნეთემებშისაშიშ-
როებასწარმოადგენსფიზიკურიდასაზოგადოებრივიუსაფ-
რთხოებისთვის.გამოკითხულქალთა38%არადამაკმაყოფი-
ლებლადაფასებსგანხორციელებულიინფრასტრუქტურული
პროექტებისხარისხს,რაცხშირადუკავშირდებასარემონტო
სამუშაოებისდაბალხარისხსანხანგრძლივპროცესს,ესკი
დისკომფორტსუქმნისმოსახლეობას.დაუშვებელადგილებში
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სამშენებლო სამუშაოების წარმოება ქუთაისში გამოკითხულ
ქალთა6%-საღელვებს(იხ.დიაგრამა№5).

დიაგრამა№5

უსაფრთხოებადაინფრასტრუქტურა
 ქუთაისი ხურჩა/კოკი  წყალტუბო სულ%

 
 

 
 

 
   

  
  

  

  
  

50

100 0

5,2

0

52,5

41,5

44,4

24,1 38

36,8

50

47,5

24,4

25

41

36

57,9 19

16

40

6

26,3

43,7
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უხარისხოდგანხორციელებულიინფრასტრუქტურულიპროექტები

მშენებლობადაუშვებელადგილებში

წყალმომარაგებისპრობლემები

ბავშვთაატრაქციონებისდადასასვენებელიზონებისარარსებობა

ქუჩისგანათებისარარსებობა

წყალსადენებისარარსებობა

გაუმართავიშიდაგზები

კულტურა/რელიგიადაუსაფრთხოება

გამოკითხვისშედეგებითგამოვლინდა,რომკვლევისსა-
მიზნე რეგიონებში რელიგიისა და კულტურის საკითხები
ნაკლებად აქტუალურია და არ წარმოადგენს განსაკუთ-
რებულ საშიშროებას საზოგადოების უსაფრთხოებისა და
სტაბილურობისთვის.თუმცა,აღინიშნარამდენიმეფაქტო-
რი, რომელსაც შეუძლია კონფლიქტის განვითარებისთვის
ხელსაყრელი პირობების შექმნა. მაგალითად, რესპონდენ-
ტთა16%მიიჩნევს,რომკულტურულიცენტრებისარარსე-
ბობაახალგაზრდებისთვის,სადაცისინითავისუფალდროს
გაატარებდნენ და სხვადასხვა სოციალურ აქტივობაში ჩა-
ერთვებოდნენ,ნეგატიურადაისახებასაზოგადოებრივსტა-
ბილურობაზე.პრობლემააეკლესიისარარსებობაც,რასაც
სოფელხურჩისმცხოვრებრესპონდენტქალთა3%შეეხო.
სხვარესპონდენტებისგანგანსხვავებით,ქუთაისელიქალე-
ბისთვის, კერძოდ კი საერთო რაოდენობის 8%-თვის, და-
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ძაბულობის და კონფლიქტების მიზეზად შეიძლება იქცეს
სხვადასხვადიალექტისარსებობასაქართველოში.სექტან-
ტურჯგუფებს (მაგალითად,იეჰოვასმოწმეები)კონფლიქ-
ტებისწარმოშობისსაფრთხედგანიხილავსრესპონდენტთა
8%.ესპრობლემაგანსაკუთრებითაწუხებთსოფელხურჩის
მცხოვრებთ.გამოკითხულქალთა6%მიიჩნევს,რომკულ-
ტურის ძეგლთადაუცველობაცდიდი პრობლემაა საზოგა-
დოებისთვისდაკონფლიქტებისგაჩენისრისკსშეიცავს(იხ.
დიაგრამა№6).


დიაგრამა№6

კულტურა,რელიგია,უსაფრთხოება
 ქუთაისი ხურჩა/კოკი  წყალტუბო სულ
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0
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75

კულტურულძეგლთადაუცველობა

სხვადასხვადიალექტისარსებობა

სოფელშიეკლესიისარარსებობა

ახალგაზრდებისთვისკულტურული
ცენტრებისარარსებობა

სექტების(იეჰოვასმოწმეები)არსებობა

პოლიტიკურიუსაფრთხოება

ქვეყანაში სოციალურ-პოლიტიკური კლიმატის ერთ-ერ-
თიმნიშვნელოვანიმაჩვენებელიამოსახლეობისშეხედულე-
ბათა პოლიტიკური პოლარიზაციისდონედა აშკარაა,რომ
ეს მაჩვენებელი უშუალოდ უკავშირდება სოციალური და-
ძაბულობის ხარისხს საზოგადოებაში. გამოკითხულ ქალთა
31%-მახაზგასმითაღნიშნა,რომდაძაბულიწინასაარჩევნო
დაპირისპირებაასახვასპოულობსყოველდღიურცხოვრება-
შიდამოქალაქეებსშორისრადიკალურწინააღმდეგობამდე
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მივყავართ. საზოგადოებაში საკმაოდ მაღალია პოლიტიკუ-
რიშეხედულებებისადა პოზიციების პოლარიზაციისდონე,
რაც ხშირად აგრესიაში ვლინდება. სიტუაციას ამძაფრებს
პოლიტიკური ნიშნით მოქალაქეთა დევნის საფრთხე, რაც
გამოკითხულ ქალთა 13%-თვის წარმოადგენს დესტაბილი-
ზაციისადაკონფლიქტებისრისკს.არჩეულიდეპუტატების
მხრიდან მოქალაქეთა სისტემატური მოტყუებით და დაპი-
რებებისშეუსრულებლობითგამოწვეულისაზოგადოებრივი
იმედგაცრუება, რესპონდენტთა 36%-ის აზრით, შეიძლება
ასევედესტაბილიზაციისადადაძაბულობისმიზეზადიქცეს.
ქალების27%მიიჩნევს,რომსაზოგადოებაშეპყრობილიასო-
ციალურ-პოლიტიკურინიჰილიზმით.ესყველაზეხშირადგა-
მოიხატებაიმით,რომმოსახლეობაპასიურიადაარგააჩნია
სურვილი, მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოებისა და მთე-
ლიქვეყნისთვისმნიშვნელოვანპოლიტიკურდასოციალურ
პროცესებში,რაც,თავისმხრივ,ამუხრუჭებსგანვითარებას
დასაფრთხესუქმნისსაზოგადოებრივუსაფრთხოებას.ად-
გილობრივ თვითმმართველობასა და მოქალაქეებს შორის
კომუნიკაციის დაბალი დონეც პრობლემად შეფასდა რეს-
პონდენტთა24%-ისმიერ(იხ.დიაგრამა№7).ყველაფერიეს
ხელს უშლის მოქალაქეთა აქტიურ ჩართვას ადგილობრივი
პოლიტიკისდა ბიუჯეტის შემუშავების პროცესში,რაც მი-
მართულიამოსახლეობისწინაშემდგარისაჭირბოროტოდა
მწვავე პრობლემების მოგვარებისკენ. ადგილობრივ ხელი-
სუფლებასადამოქალაქეებსშორისურთიერთობისდაკო-
მუნიკაციის დეფიციტიც ნათლად აისახება ადგილობრივი
ხელისუფლებისმიმართნდობისხარისხსადადამოკიდებუ-
ლებაზე.ესთვალსაჩინოდაისახაქალებისპასუხებშიკითხვა-
ზე-უმთავრესადვისმიმართავენთავიანთთემშიპრობლე-
მის არსებობის შემთხვევაში: ადგილობრივი ხელისუფლება
მხოლოდ8%-მაახსენა(8ქალი).
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დიაგრამა№7

პოლიტიკურიუსაფრთხოება

 ქუთაისი ხურჩა/კოკი  წყალტუბო სულ
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23,1

42,7

37,1

6,45

50

12,5

46,1

27,7

29,6

22,5

37,5

13

36

27

31

24

30,7

25

33,3

67,7

12,5

0,2დაბალისამოქალაქოაქტივობა,განსაკუთრებითმუნიცი-
პალურიპროგრამებისდაბიუჯეტისფორმირებისდროს

ადგილობრივისამთავრობოსტრუქტურების
სუსტიკომუნიკაციამოქალაქეებთან

მოქალაქეებსშორისდაპირისპირება
პოლიტიკურნიადაგზე

ნიჰილიზმი

შეუსრულებელიდაპირებები
ადგილობრივიდეპუტატებისმხრიდან

დევნაპოლიტიკურინიშნით

უმთავრესადვისმიმართავსმოსახლეობაკონფლი
ქტურისიტუაციისწარმოშობისდროს?

კითხვაზე,ყველაზეხშირადვისმიმართავსმოსახლეობა
პრობლემებისა და კონფლიქტების წარმოშობის შემთხვე-
ვაში, ქალებმა გარკვეული პასიურობა გამოამჟღავნესდა
თავიშეიკავესპასუხისგან.მაგრამიმრესპონდენტთაუმ-
რავლესობამ,ვინცუპასუხა,კერძოდკი16%-მა,აღნიშნა,
რომ მიუმართავთ ან მიმართავენ არასამთავრობო ორ-
განიზაციებს. 14% უპირატესობას ანიჭებს იურისტს და
მხოლოდ8%-მადაასახელაადგილობრივი ხელისუფლება.
მხოლოდ2%-იამზად,ითანამშრომლოსსამართალდამცავ
ორგანოებთან.ასეთივედაბალიაცალკეულიპოლიტიკური
პარტიისა თუ ეკლესიის წარმომადგენლებისადმი მიმარ-
თვის მაჩვენებელი. მედიამაუწყებელთან დაკავშირების-
თვის მზადაა ქალთა საერთო რაოდენობის მხოლოდ 4%
(იხ.დიაგრამა№8).
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დიაგრამა№8

ვისმიმართავთპრობლემებისდაკონფლიქტებისშემთხვევაში?

 ქუთაისი ხურჩა/კოკი  წყალტუბო სულ

 

 
     75 0,33

100

100

0

0,2

45,5 14

0,4

0

100

 

 

 

  

12,5

18,7

100

25

56,2

0,8

0,2

16
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25
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ახლობლებს

მივმართავიურისტს

ტელევიზიას,ჟურნალისტებს(სოციალურიმედია)

მივმართავპოლიციას

მივმართავუხუცესებს

მივმართავეკლესიას

მივმართავპოლიტიკურპარტიებს

ვუკავშირდებიადგილობრივ
არასამთავრობოორგანიზაციებს

მივმართავადგილობრივხელისუფლებას

2.3.პრობლემებისპრიორიტეტებისმიხედვით 
გამოყოფამათზეშემდგომირეაგირებისადა 

მოგვარებისთვისფონდი„სოხუმის“ 
წარმატებულიისტორიები

ჩატარებულიკვლევისშემდგომიეტაპიიყოიმუმნიშვნე-
ლოვანესიდაგადაუდებელიპრობლემებისპრიორიტეტების
მიხედვით გამოყოფა, რომლებიც განსაკუთრებით აწუხებს
სამიზნე თემებს, რაც, ერთი მხრივ, გულისხმობდა უსაფ-
რთხოების, სტაბილურობის და ადამიანთა ნორმალური
ცხოვრების საფრთხეების გამოვლენას, რასაც არსებული
პრობლემა იწვევდა კონკრეტულ თემში. და, მეორე მხრივ,
პრობლემისგენდერულიგანზომილებისშეფასებას,კერძოდ,
როგორმოქმედებსესპრობლემებიქალებსადაბავშვებზე,
რამდენადნეგატიურიშეიძლებაიყოსმათიმოგვარებისგა-
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დავადების შედეგები დარამდენი ქალიდა ბავშვი მიიღებს
სარგებელსამპრობლემისგადაჭრით.

თვითსამიზნეთემების,მათშორისკონკრეტულიდასახ-
ლებებისლიდერიქალების,აქტიურიჩართვითფონდმა„სო-
ხუმმა“გააანალიზაყველაპრობლემააქტუალობის,გადაუ-
დებლობისდაგენდერული მაჩვენებლებისთვალსაზრისით.
შემდეგ გამოიყო კონკრეტული გამოწვევები და შემუშავდა
მათზერეაგირებისგეგმადასტრატეგია.კონკრეტულიმოქ-
მედებებისგანხორციელებისთვისფონდმა„სოხუმმა“ჩამო-
აყალიბა„პრობლემაზერეაგირებისსაინიციატივოჯგუფი“
(საინიციატივო ჯგუფი), რომლის შემადგენლობაში შედი-
ოდნენ: ფონდის, თემის და ადგილობრივი ხელისუფლების
წარმომადგენლები - მაქსიმალურიჩართულობის,დასმული
პრობლემების ეფექტიანი ადვოკატირებისა და მოგვარების
მიღწევისუზრუნველსაყოფად.

მუშაობის შედეგად გამოვლინდა, რომ სამივე სამიზნე
ადგილას კონფლიქტების წარმოშობის მთავარ რისკსა და
გამოწვევასწარმოადგენდაინფრასტრუქტურასთანდაკავ-
შირებული პრობლემები,რაცუშუალოგავლენას ახდენდა
ქალების ცხოვრებაზე. ჩაბნელებული ქუჩები, კეთილმოუ-
წყობელიგზები,წყალსანიაღვრესისტემისდაწყალმომარა-
გებისპრობლემები,რაც,პირველრიგში,სწორედქალებსა
დაბავშვებსუქმნისდისკომფორტს,ხელსუშლისცხოვრე-
ბის ნორმალური პირობების შექმნას, კეთილდღეობას და,
რასაკვირველია, იწვევს დაძაბულობას, ზრდის კონფლიქ-
ტებისგაღვივებისსაფრთხეს.

თემებისწინაშემდგარირამდენიმეკონკრეტულიპრობ-
ლემადაგამოწვევა,აგრეთვე-მათითავიდანასაცილებლად
მიღებულიზომებიცალკეულისამიზნერეგიონისმიხედვით-
შემდგომშიიქნებაგანხილული.
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ქუთაისი
l

ქუჩაშიღამისგანათებისარარსებობისპრობლემა

ქუთაისში, გუგუნავას ქუჩაზე, ერთ-ერთ ჩიხში, სადაც
10ოჯახიცხოვრობს (მათ შორის მრავალშვილიანიდედე-
ბი და მცირეწლოვან ბავშვთა დედები), არ იყო ქუჩის გა-
ნათება. მდგომარეობა განსაკუთრებით მწვავდებოდაზამ-
თრისპერიოდში,როცაადრებინდდებადაბავშვებიანქა-
ლებს, მოსწავლეებს სიბნელეში უწევდათ შინ დაბრუნება.
იყო ქურდობის ფაქტები, საეჭვო და უცნობი ადამიანების
თავშეყრისშემთხვევები.სიტუაციაგანსაკუთრებითდაიძა-
ბადამეზობლებსშორისკონფლიქტშიგადაიზარდა,როცა
სიბნელეშიმეზობლისძაღლიამქუჩაზემცხოვრებქალსგა-
ეკიდა.გაირკვა,რომდისკომფორტისდაფიზიკურისაშიშ-
როების მიუხედავად,რომელსაც მოსახლეობა ყოველდღი-
ურადგანიცდიდა,არასოდესუცდია,მიემართასათანადო
სამთავრობოსტრუქტურებისათვის.ქუჩისმცხოვრებლებს
არჰქონდათინფორმაციაპრობლემისმოგვარებისგზებსა
დამეთოდებზე.

დასახლების მდგომარეობის შესწავლის შემდეგ ფონდმა
„სოხუმმა“,მცხოვრებლებთანერთად,მიიღოკონკრეტული
ზომები პრობლემაზე ადგილობრივი ხელისუფლების ყურა-
დღების მისაქცევად. ორგანიზაციის დახმარებით დაიწერა
წერილი ადგილობრივი თვითმმართველობის მისამართით,
მცხოვრებლებისმიერშეგროვდასაჭიროხელმოწერები.გა-
იმართა ადგილობრივი ხელისუფლებისა და თემის წარმო-
მადგენლებისარაერთიშეხვედრა,როგორცქალაქისმერია-
ში,ასევეკონკრეტულდასახლებაში.სამთვიანიმუშაობისდა
აქტიურიადვოკატირებისშედეგად,ქუჩისგანათებისერთი
ბოძიდაიდგა.მაგრამქალებმა,რომელთაცუკვეგაიგესხე-
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ლისუფლებისყურადღებისმიქცევისმეთოდებიდაკომუნი-
კაციის გზები, შემდეგ თვეებში დამოუკიდებლად მიაღწიეს
დამატებითკიდევორიბოძისდამონტაჟებასდაშეძლესიმ
პრობლემის მოგვარება, რომელიც 25 წლის განმავლობაში
გადაუჭრელიიყოთემისთვის.

l

წყალგაყვანილობისსისტემისპრობლემა

ქალაქ ქუთაისში, ავტოქარხნის ტერიტორიული ერთე-
ულის ერთ-ერთ ეზოში, სადაც სამი მრავალსართულიანი
საცხოვრებელი სახლი დგას, შეიქმნა წყალგაყვანილობის
მილების პრობლემა - სუსტი გამტარიანობის გამო წვიმის
დროს ეზო იტბორებოდა. განსაკუთრებული სიმწვავით გა-
ნიცდიდნენამპრობლემასპირველისართულისმცხოვრებ-
ლები,რადგანწყალიბინისფანჯრებამდეაღწევდა.დაბალი
სართულების კედლები პრაქტიკულად გაფუჭდა. შენობაში
ნესტისსაშინელისუნიიდგა.მოსახლეობასასოწარკვეთაში
იყო.არსებულიპრობლემანეგატიურადმოქმედებდასახლის
ბინადრებზე,განსაკუთრებითქალებსადაბავშვებზე,რომ-
ლებიც დროის უმეტეს ნაწილს არაჯანსაღ გარემოში ატა-
რებდნენ.

გამოკითხვის მონაწილეების მიერ აღნიშნული პრობლე-
მისდასმისშემდეგ,ფონდი„სოხუმის“წარმომადგენლებმა
ადგილზედაწვრილებითშეისწავლესსიტუაციადასამმხრი-
ვიშეხვედრამოაწყვესორგანიზაციისოფისში.შეხვედრაზე
მოწვეულნიიყვნენპრობლემითშეწუხებულიმობინადრეე-
ბი,მერიისშესაბამისისამსახურებისწარმომადგენლებიდა
მუნიციპალიტეტის ავტოქარხნის ტერიტორიული ერთეუ-
ლისთავმჯდომარე.რამდენიმესაათისგანმავლობაშისახ-
ლისმცხოვრებნითავიანთპრობლემებზესაუბრობდნენდა
ჩინოვნიკებთანერთადგადაჭრისგზებსგეგმავდნენ.საგუ-
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ლისხმოა,რომპრობლემაზერეაგირებამეორედღესვედა-
იწყო-მერიიდანადგილზეგაგზავნილიქნასპეციალისტთა
ჯგუფი მიზეზების დიაგნოსტირებისთვის. გაირკვა, რომ
პრობლემა წყალსანიაღვრე მილების არასწორი დამონტა-
ჟების გამო წარმოიშვადა მიზეზები მალევე აღმოიფხვრა.
მუშაობის პროცესში გაირკვა ისიც,რომ ამუბანზე არსე-
ბობდა ელექტრომავთულების და ხეების გადაჯვარედინე-
ბისპრობლემაც,რაცდიდრისკსუქმნიდამოსახლეობას.ეს
პრობლემაცპარალელურადგადაიჭრა.გამოვლინდახშირი
დატბორვებითგამოწვეულიეზოსგარეგანათებისპრობლე-
მაც, რაც ასევე მოგვარდა. აქტიური ადვოკატირებისა და
რეაგირებისშედეგად,გადაიჭრასამისაკმაოდმნიშვნელო-
ვანიპრობლემა,რომელიცსაფრთხესუქმნიდამოსახლეო-
ბისფიზიკურდასოციალურუსაფრთხოებას.

წყალტუბო

l

წყალმომარაგებისპრობლემა

ქალაქ წყალტუბოს ერთ-ერთ დასახლებულ პუნქტში
წყალმომარაგებისპრობლემაწარმოიშვა.ძველიმილებიხში-
რადფუჭდებოდადასკდებოდადამოსახლეობაწყლისგარე-
შერჩებოდა.ქალები,დიასახლისები,რომლებიცდროისმეტ
წილს სახლში ატარებენ და საოჯახო საქმეებით არიან და-
კავებულნი, ახლომდებარე არტეზიული ჭიდან ვედროებით
ეზიდებოდნენწყალს.ცხადია,ესუარყოფითადაისახებოდა
მათჯანმრთელობაზედადაძაბულობასაცქმნიდადასახლე-
ბაში.მდგომარეობაგანსაკუთრებითრთულდებოდაზაფხუ-
ლობით,როცაარტეზიულჭებშიწყალიშრებოდადაქალებს
კიდევუფროშორსუწევდათწასვლაწყლისმოსატანად.

ამ თემის ქალებმა გამოკითხვის დროს თავიანთი პრობ-
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ლემაგაუზიარესფონდი„სოხუმის“წარმომადგენლებს.მი-
ღებულიქნასაინიციატივოჯგუფისშექმნისდარეაგირების
გადაწყვეტილება. ერთობლივად დაისახა პრობლემის მოგ-
ვარების კონკრეტული ნაბიჯები. წარუმატებელი აღმოჩ-
ნდა  წყალტუბოს მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური-
სადმი მიმართვის მცდელობა, რომელმაც უარის მიზეზად
მუნიციპალურ ბიუჯეტში სისტემის რეაბილიტაციისთვის
შესაბამისი მუხლის არარსებობა დაასახელა. ამის შემდეგ
საკითხი საკრებულოში დაისვა. საკრებულოს ერთ-ერთმა
წარმომადგენელმა,რომელიცამავედროსგენდერულითა-
ნასწორობისსაბჭოსწევრიდაფონდი„სოხუმის“აქტიური
მოკავშირეა,არაერთხელდასვასაკითხიპრობლემისსიმწვა-
ვის შესახებდა არწმუნებდა კოლეგებს,რომ მისი გადადე-
ბაარშეიძლებოდა.ამისშედეგად,2019წლისთვისგამოიყო
ბიუჯეტიწყალგაყვანილობისმილებისრეაბილიტაციისთვის.
ამჟამადდასრულებულიატენდერისარეაბილიტაციოსამუ-
შაოებისშესრულებაზედამოსახლეობაპრობლემისსწრაფი
მოგვარებისმოლოდინშია.

l

ელექტრონულიბოძისდაზიანება
ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც აწუხებდა მოსახლეო-

ბას, იყო ელექტრობოძის დაზიანება წყალტუბოს საქალა-
ქოსასაფლაოზე.ბოძიისეგადაიხარა,რომმოსალოდნელი
იყომისიწაქცევადაესდიდრისკსუქმნიდასასაფლაოზე
მისული მოქალაქეების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას.
ელექტრობოძისგაუმართაობისადაწაქცევისსაშიშროების
გამოადამიანებიიძულებულნიიყვნენ,სხვასასაფლაოებით
გადასულიყვნენსაჭიროადგილამდე,რაცხშირადგარდაც-
ვლილთა ნათესავ-ახლობლების უკმაყოფილებას იწვევდა.
არსებული პრობლემა არაერთხელ იქცა მოქალაქეთა შო-
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რის დაძაბულობისა და კონფლიქტების მიზეზად. ფონდი
„სოხუმის“ წარმომადგენლებთან გამოკითხვის ერთ-ერთი
მონაწილისსაუბრისშემდეგ,საინიციატივოჯგუფმა,რეა-
გირების კუთხით, გადაწყვიტა პრობლემის ადვოკატირება
ადგილობრივიხელისუფლებისწინაშე.შეგროვდამოქალა-
ქეთახელმოწერები,რომლებიცადასტურებდნენ,რომგა-
დაქანებული ელექტრობოძი საშიშროებას ქმნის. დაიწერა
არაერთი წერილიდა პეტიცია მუნიციპალიტეტის სათანა-
დო სამსახურების მისამართით. მაგრამ ადგილობრივი ხე-
ლისუფლება აცხადებდა, რომ ბოძი თბილისის ერთ-ერთ
ელექტრონულკომპანიასმიეკუთვნებადამისიგამაგრების
თუდემონტაჟისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებამხოლოდ
მასშეუძლია.სამთვიანიგანუწყვეტელიკამპანიისდაელექ-
ტრობოძის მესაკუთრესთან და ადგილობრივი თვითმმარ-
თველობის წარმომადგენლებთან სისტემატური კომუნიკა-
ციის შედეგად მიღებულ იქნა ბოძის გამაგრების გადაწყ-
ვეტილება და გადაიდგა შესაბამისი ნაბიჯები პრობლემის
აღმოსაფხვრელად.

ხურჩა

l

ამბულატორიისარარსებობა

სოფელი ხურჩა მდებარეობს ადმინისტრაციულ გამყოფ
ხაზთან და ეს ზონა კონფლიქტურად საკმაოდ მგრძნობი-
არეა. ამ ადგილას არ ფუნქციონირებს ადამიანის საბაზო
საჭიროებების დაკმაყოფილების სერვისები (აფთიაქები, მა-
ღაზიები,სკოლა),ესკინეგატიურადმოქმედებსმათცხოვრე-
ბასადამდგომარეობაზე.მუდმივიდაძაბულობა,სტრესიდა
მძიმეფსიქოლოგიურიფონი,რომელიცამდასახლებასახასი-
ათებს,უარყოფითგავლენასახდენსმოსახლეობისჯანმრთე-
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ლობაზე. სოფელში ამბულატორიაც კი არ არის პირველადი
სამედიცინო დახმარების მისაღებად. სოფლის მცხოვრებ-
ლებსახლომდებარესოფლებშიანზუგდიდშიუწევთჩასვლა.
ესპრობლემაგანსაკუთრებულადაღელვებსხანდაზმულებს,
რომლებიც სოფლის მოსახლეობას უმრავლესობას შეადგე-
ნენ და სხვადასხვა დაავადება აწუხებთ. ხურჩის მცხოვრებ-
თა არაერთგზისითხოვნა - გაეხსნათ სოფელში ამბულატო-
რიული ცენტრი - არ დაკმაყოფილებულა, რადგან არსებუ-
ლი რეგულაციებით, ამბულატორია იხსნება არანაკლებ 300
ოჯახისთვის.ამკრიტერიუმისდაკმაყოფილებაკიხურჩასარ
შეუძლია,მითუმეტესიმპირობებში,როცამოსახლეობისუმ-
რავლესობა,განსაკუთრებითკიახალგაზრდათაობა,ტოვებს
სოფელსდამიგრირებსქვეყნისშიგნითანმისფარგლებსგა-
რეთუკეთესიდაღირსეულიცხოვრებისძიებაში.

საინიციატივოჯგუფმაგადაწყვიტაპრობლემისადვოკატი-
რებაროგორცადგილობრივ,ისეცენტრალურდონეზე.შემუ-
შავდადადაიგზავნაწერილებიდაპეტიციებიჯანდაცვისსა-
მინისტროში, ხელისუფლების ადგილობრივ სტრუქტურებში.
სამინისტრომპრობლემაადგილობრივმთავრობასთანგადაა-
მისამართა,რასაცარაერთიშეხვედრამოჰყვამუნიციპალიტე-
ტისშესაბამისისამსახურებისჩინოვნიკებთან.ხელისუფლებამ
აღიარა, რომ, დასახლების სპეციფიკიდან გამომდინარე, შე-
იძლება გამონაკლისისდაშვებადა სოფელში ამბულატორიის
გახსნა. ადგილობრივი ხელისუფლების დაპირების თანახმად,
ამბულატორიისგახსნადაიგეგმება2020წლისბიუჯეტში.

l

კვირაობითავტობუსებისარარსებობა
კვირაობით სოფელ ხურჩაში არ ფუნქციონირებდა სა-

ზოგადოებრივი ტრანსპორტი და სოფლის მცხოვრებლე-
ბი,განსაკუთრებითქალები,გადაადგილებისასდიდპრობ-
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ლემებს აწყდებოდნენ.ცნობილია,რომ სოფელში მთავარი
საქმესოფლისმეურნეობაა,ხოლოშემოსავლისძირითადი
წყარო ვაჭრობაა. სწორედ დასვენების დღეებში, სოფლის
მცხოვრებნი ახლომდებარე ქალაქებში მიემგზავრებიან,
რომთავიანთიპროდუქტებიგაყიდონდამოიმარაგონსურ-
სათი და საჭირო სამეურნეო საქონელი (უნდა აღინიშნოს,
რომხურჩაშიმაღაზიებიცკიარარის).კვირაობითტრან-
სპორტის არარსებობის პირობებში, სოფლის მცხოვრებთ
დატვირთული ჩანთებით ფეხით რამდენიმე კილომეტრის
გავლა უწევთ სოფელ კოკამდე, რომ იქაური ტრანსპორ-
ტითისარგებლონზუგდიდამდე.დაასეააქეთაგზაზეც.თუ
გავითვალისწინებთ,რომუმრავლესშემთხვევაშიბაზარში
ვაჭრობენ ქალები, მეტიც - ხანშიშესული ქალები, ყოველ-
კვირეულადტრანსპორტირებასთანდატვირთისგადაზიდ-
ვასთანდაკავშირებული სიძნელეები უარყოფითად მოქმე-
დებს მათ ჯანმრთელობაზე. მცხოვრებთა მუდმივი უკმა-
ყოფილებადაძაბულობასქმნიდათემში,რაცხშირადკონ-
ფლიქტშიცგადაზრდილა.

პრობლემის იდენტიფიცირების შემდეგ, ფონდი „სოხუ-
მის“საინიციატივოჯგუფმა,რომლისშემადგენლობაში შე-
დიოდნენ როგორც თემის წევრები, ასევე ზუგდიდის საკ-
რებულოსწარმომადგენლები,დაიწყესაქტიურიმოქმედება
მისმოსაგვარებლად.სიტუაციისშესწავლისდამცხოვრებთა
გამოკითხვისთვისსოფელშიგაგზავნილიქნაადგილობრივი
ხელისუფლების წარმომადგენლები, ზუგდიდის მუნიციპა-
ლიტეტის მერიის და საკრებულოს სახელზე შემუშავდა და
გაიგზავნა პეტიციები. ფონდი „სოხუმის“ წარმომადგენლე-
ბის,თემისწევრებისადაადგილობრივიხელისუფლებისჩი-
ნოვნიკებისარაერთიშეხვედრისშედეგადმიღწეულიქნაშე-
თანხმებაკვირაობითავტობუსისგაშვებისთაობაზედა2019
წლისთებერვლიდანტრანსპორტისპრობლემამოგვარდა.
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დასკვნა

კონფლიქტებისადაკრიზისებისდაუშვებლობა,საზოგადო-
ებისთვის გამოუსწორებელი ზიანის თავიდან აცილება კონ-
ფლიქტების მართვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგია
დამიდგომაა.კონფლიქტებისადრეულმაგაფრთხილებამ,რო-
გორცმექანიზმმა,რომელიციძლევაკონფლიქტისწარმოშო-
ბამდე ან გამწვავებამდე პროგნოზის დარეაგირების შესაძ-
ლებლობას, უნდა უზრუნველყოს თემის და არასამთავრობო
სექტორის წარმომადგენელთა მაქსიმალური ჩართვა. ფონდი
„სოხუმის“ გამოცდილება ადასტურებს, თუ რამდენად მნიშ-
ვნელოვანია თემებთან აქტიური თანამშრომლობა, ადრეული
გაფრთხილების სისტემის განვითარების ყველა ეტაპზე მისი
ჩართულობისუზრუნველყოფით.პირველრიგში,იმიტომ,რომ
ეს ადამიანები უშუალოდ აწყდებიან პრობლემებს, პირადად
განიცდიან მათშედეგებსდასიღრმისეულადესმითთავიანთ
თემშიდაძაბულობისდინამიკა. ამასთანავე,თემში მეტად მი-
უწვდებათხელიუტყუარიინფორმაციისადმი.ისინიყველაზე
მეტადარიანდაინტერესებულნითავიანთლოკაციებშისტაბი-
ლურობასადაპოზიტიურცვლილებებში.გადაუჭრელიპრობ-
ლემისყოველიდღემათცხოვრებაზეაისახებადამათიპირადი
დასაზოგადოებრივიუსაფრთხოებისსაშიშროებასქმნის.შე-
საბამისად,მნიშვნელოვანია,რომადგილობრივითემიგანვიხი-
ლოთარამხოლოდინფორმაციისმიმღებად,არამედერთ-ერთ
მთავარმოქმედპირადპრობლემისმოგვარებისას. ადრეული
გაფრთხილებისსისტემასმხოლოდმაშინშეუძლიაპოზიტიური
მდგრადიცვლილებებისმიღწევა,თუკიიმადამიანებისმონაწი-
ლეობაზეადაფუძნებული,ვისაცპრობლემაეხება.ამსისტემამ
მოსახლეობა სოციალური ცვლილებების მთავარ მამოძრავე-
ბელძალადუნდაგანიხილოს.კიარუნდააკონტროლოს,არა-
მედპარტნიორებადგამოიყენოს.

ადრეული გაფრთხილების სისტემა ადამიანებზეა ორიენ-
ტირებული და მისი მხარდაჭერით მოქალაქეებს აქვთ თავი-
ანთი ინტერესების დაცვის შესაძლებლობები. მნიშვნელოვა-
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ნია ამ პროცესში გენდერული განზომილების მაქსიმალური
გაფართოება და ქალებისა  და მამაკაცების საჭიროებების,
პრიორიტეტების, პოტენციალის გათვალისწინება. სისტემის
ეფექტიანობისთვისაუცილებელიარაცშეიძლებამეტიქალის
აქტიურიჩართვა.ქალთაშეხედულებებისინტეგრირებაადრე-
ულიგაფრთხილებისსისტემისგანვითარებისყველასტადია-
ზეუზრუნველყოფსკონფლიქტისმიზეზებშიჩაღრმავებასდა,
შესაბამისად,შესაძლებელსხდისკონფლიქტებისშერბილების
ანთავიდანაცილებისთვისსათანადოზომებისშემუშავებას.

აღნიშნულ სისტემაში გენდერული ასპექტების ინტეგრი-
რებადაქალთაჩართულობისუზრუნველყოფაგაზრდისმას-
ში მონაწილე ქალთა როლს საზოგადოებრივ პროცესებში.
ქალებიმოხვდებიანთემშიმიმდინარემოვლენებისშუაგულ-
ში, გავლენას მოახდენენ გადაწყვეტილებების მიღებაზე. შე-
იცვლებამათისტატუსიდაიმიჯიოჯახსადასაზოგადოება-
ში,რადგანაცმათშეეძლებათარამარტოსაკუთარი,არამედ
ოჯახისთუთემისწარმომადგენელთადაცვადაპოზიტიური
ცვლილებებისმიღწევა.

პრაქტიკაში კონფლიქტების ადრეული გაფრთხილების
გენდერულადორიენტირებულისისტემისდანერგვაარისარა
მხოლოდმექანიზმიკონფლიქტებისთავიდანაცილებისათვის,
არამედინსტრუმენტიჯანსაღიგარემოსშექმნისთვის.ისუზ-
რუნველყოფსთითოეულიადამიანისინტერესზე,საჭიროება-
სა და უფლებაზე დაფუძნებული საზოგადოების სტაბილურ
დაჰარმონიულგანვითარებას.

ადრეულ სტადიაზე მოგვარებული ყოველი პრობლემა
ჩანასახშივე აღმოფხვრილი კონფლიქტია. და კონფლიქტის
პრევენციისკენმიმართულირაცუფრომეტიპოზიტიურიმა-
გალითიშეიქნებამოქალაქეებს,სამთავრობოსტრუქტურებ-
სადაარასამთავრობოსექტორსშორისურთიერთობისადა
თანამშრომლობის თვალსაზრისით, მით უფრო გაიზრდება
შესაძლებლობა-მივუახლოვდეთარაძალადობრივი,მშვიდო-
ბიანი,სტაბილურიდამდგრადიმშვიდობისმოდელს.
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vbcfvfhsb|
m+ mesfbcb= vufkj,kbidbkbc 6

ntk| (431) 27 13 68
        597 40 51 46

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

atbc,emudthlb| www.facebook.com/fsokhumi/

fyfkbnbrehb cnfnbbc fdnjhb 

trfnthbyt  ufvf{fhbf 

ghjtmnbc lbhtmnjhb - fkkf ufvf{fhbf

ghjtmnbc fcbcntynb - [fseyf ujuef

htlfmnjhb - kfkb ityutkbf

lfvrf,fljyt,tkb - kbf rjcnfdf

reknehek-/evfybnfhekb ajylb @cj{evb#
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