
ქალებს აუნაზღაურებელი ზრუნვის შრომის არაპროპორ- 
ციულად დიდი ტვირთი აწევთ, რაც საზოგადოებაში მათ 
ეკონომიკურ და სოციალურ მდგომარეობაზე უარყოფი-
თად აისახება. აუნაზღაურებელი ზრუნვის შრომას დიდი 
წვლილი აქვს ქვეყნის ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ 
კეთილდღეობაში. თუმცა, ასეთი შრომა ძირითადად 
უხილავი და აუღიარებელი რჩება. აუნაზღაურებელ 
ზრუნვის შრომას ქალები და კაცები თანასწორად 
მსოფლიოს არც-ერთ ქვეყანაში არ ინაწილებენ.1 
ამ უთანასწორობის მასშტაბი და გამოვლინებები 
სხვადასხვა ქვეყანასა თუ რეგიონში სხვადასხვაგვარია, 
მათ შორის საქართველოშიც. კოვიდ 19-ის პანდემიამ 
აუნაზღაურებელი ზრუნვის შრომის გენდერული 
უთანასწორობა ქვეყანაში კიდევ უფრო გაამწვავა.

რა არის ზრუნვის შრომა?
ადამიანთა ფიზიკური, სოციალური, მენტალური და 
ემოციური კეთილდღეობისთვის აუცილებელი საქონლისა 
და მომსახურების წარმოება და მოხმარება ზრუნვის 
ეკონომიკას შეადგენს. ზრუნვის ეკონომიკა სოციალური 
მდგრადობის უმნიშვნელოვანესი ელემენტია, რომელიც 
ოჯახის, თემისა და ეკონომიკის კავშირს უზრუნველყოფს. 
ზრუნვის შრომა შეიძლება იყოს ანაზღაურებადი ან 
აუნაზღაურებელი, ფორმალური ან არაფორმალური. 
იგი მოიცავს ისეთ უშუალო, პერსონალურ საქმიანობებს, 
როგორიცაა, მაგალითად, ბავშვის გამოკვება, და, 
აგრეთვე, ისეთ „მიმართებით“ ზრუნვის საქმიანობებს, 
როგორიც ვთქვათ, საჭმლის მომზადება და დალაგებაა. 
ზრუნვის შრომის უდიდესი ნაწილი ოჯახში, ანაზღაურების 
გარეშე სრულდება, რის გამოც ის სოციალურად 
და ეკონომიკურად ნაკლებად აღიარებულია. 2021 
წელს „მექსიკის თაობათა თანასწორობის ფორუმზე“ 
ჩამოყალიბდა ქმედებისკენ სასწრაფო მოწოდება 
„გლობალური ალიანსი ზრუნვისთვის“ მიერ. ეს მოწოდება 
აჯამებს ზრუნვის შრომის გარშემო არსებულ საკითხებს და 
აღნიშნავს, რომ „ზრუნვა და საშინაო შრომა აუცილებელ 
და უნივერსალურ საჭიროებას წარმოადგენს და წვლილი 
შეაქვს როგორც ინდივიდუალური, ასევე ოჯახის 
კეთილდღეობაში, მის სოციალურ განვითარებასა და 
ეკონომიკურ ზრდაში. თუმცა, ხშირად მისი სათანადოდ 
აღიარება და დაფასება არ ხდება.”2

აუნაზღაურებელი ზრუნვის შრომა და 
დროით სიღარიბე

ტერმინი „დროით სიღარიბე“ აღნიშნავს 
არასაკმარის თავისუფალ დროს, რომელიც ადამიანს 
ანაზღაურებადი და აუნაზღაურებელი შრომის, 
ასევე, ძილის მსგავსი აუცილებელი აქტივობების 
შემდეგ რჩება და რომელიც მან შეიძლება, საკუთარი 
სოციალური და ადამიანური კაპიტალის შესაქმნელად 
გამოიყენოს.3 

აუნაზღაურებელი საშინაო შრომა ქალების დროით 
სიღარიბის მთავარი განმსაზღვრელია და ის მათ ეკონო- 
მიკურ აქტიურობას აბრკოლებს. მსოფლიოში, ქალები 
სამჯერ უფრო მეტ დროს უთმობენ აუნაზღაურე- 
ბელ ზრუნვის შრომას, ვიდრე კაცები (გრაფიკი 1). 
ქვეყნებში, სადაც აუნაზღაურებელი ზრუნვის შრომა 
ქალებსა და კაცებს შორის შედარებით თანასწორადაა 
განაწილებული, ქალების უფრო მაღალი ეკონომიკური 
აქტიურობა ფიქსირდება.4 გლობალურად, საოჯახო პასუ-
ხისმგებლობების გამო სამუშაო ასაკის 606 მილიონი 
ქალი და 41 მილიონი კაცი სამუშაო ძალის მიღმა რჩება.5

ᲒᲠᲐᲤᲘᲙᲘ 1
მსოფლიოში დღის განმავლობაში აუნაზღაურებელ ზრუნვის 
შრომასა და ანაზღაურებად შრომაში გატარებული დრო 
სქესის მიხედვით (წუთების რაოდენობა დღეში)

ქალი კაცი

აუნაზღაურებელი ზრუნვის შრომა ანაზღაურებადი შრომა

წყარო: შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია 2018.
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საქართველოში ქალების დაბალი ეკონო-
მიკური აქტიურობის მიზეზად ყველაზე ხშირად 
აუნაზღაურებელი ზრუნვის შრომა სახელდება: 

ქალების 49 პროცენტი მას უმუშევრობის მთავარ 
მიზეზად ასახელებს.6 ეს ტენდენცია იმ ფაქტით 
შეიძლება აიხსნას, რომ საქართველოში საშინაო 
შრომის ძირითადი შემსრულებლები ქალები არიან და 
სახლის საქმეზე საშუალოდ სამჯერ მეტ დროს 
ხარჯავენ, ვიდრე კაცები.1,7 აუნაზღაურებელი ზრუნვის 
შრომის ტვირთი დასაქმებული და უმუშევარი ქალების 
შემთხვევაში მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება. ასეთი 
სხვაობა ქალთა შრომის ორმაგ დატვირთვაზე 
მიუთითებს.8 გარდა ამისა, ქალებისა და კაცების მიერ 
ანაზღაურებად და აუნაზღაურებელ შრომაზე 
დახარჯულ დროში გენდერული განსხვავება ქალების 
დროით სიღარიბეს განაპირობებს (გრაფიკი 2). ეს კი 
ქალებს ხშირად შემოსავლის მომტანი 
შესაძლებლობების არჩევანსა და შრომის ბაზარში 
ჩართვის გადაწყვეტილებას უზღუდავს.

ᲒᲠᲐᲤᲘᲙᲘ 2
აუნაზღაურებელ ზრუნვის შრომაზე დახარჯული დრო 
(საათების რაოდენობა კვირაში)

ქალი კაცი

დასაქმებული

4242

16

საშუალო
მაჩვენებელი

4545

15

4747

14

უმუშევარი

წყარო: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია 2018.

საქართველოში კოვიდ 19-თან დაკავშირებული 
სიტუაციის სწრაფი გენდერული შეფასება, რომელიც 
გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ 2020 წელს ჩაატარა, 
აჩვენებს, რომ საოჯახო საქმეში ქალებისა და კაცების 
ჩართულობა პანდემიის დაწყებამდეც მნიშვნელოვნად 
განსხვავდებოდა. გრაფიკი 3-ზე წარმოდგენილი 
მაჩვენებლები ასახავს, რომ კაცები იშვიათად არიან 

1 საქართველოში არასდროს ჩატარებულა დროის გამოყენების კვლევა. შესაბამისად, მონაცემები მდგრადი განვითარების 
ინდიკატორისთვის 5.4.1 (აუნაზღაურებელ საშინაო და ზრუნვის შრომაზე დახარჯული დროის პროპორცია სქესის, ასაკისა და 
დასახლებული პუნქტის მიხედვით) ხელმისაწვდომი არ არის. სანაცვლოდ, ეს თემატური მიმოხილვის დოკუმენტი 2018 წელს გაეროს 
ქალთა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევას იყენებს, რომლის დროსაც რესპონდენტებს სთხოვდნენ, დაესახელებინათ სხვადასხვა 
საოჯახო და ზრუნვის შრომის აქტივობაზე დაახლოებით რამდენ დროს ხარჯავდნენ. საქართველოში დროის გამოყენების კვლევის 
შედეგები 2022 წელს იქნება ხელმისაწვდომი.

ჩაბმული რეცხვა-დალაგებაში (ამას არასდროს 
აკეთებს კაცების 56 პროცენტი და ქალების მხოლოდ 1 
პროცენტი), საჭმლის მომზადებასა და სუფრის გაშლაში 
(ამას არასდროს აკეთებს კაცების 51 პროცენტი, ხოლო 
ქალების 3 პროცენტი), ბავშვების მოვლაში (ამას 
არასდროს აკეთებს კაცების 34 პროცენტი, ხოლო 
ქალების 9 პროცენტი).

ᲒᲠᲐᲤᲘᲙᲘ 3
ქალებისა და კაცების წილი, ვინც ჩვეულებრივ ამ აქტივობას 
დროს არ უთმობს (პროცენტი)

მათი %, ვინც ამბობს, რომ
ჩვეულებრივ ამ აქტივობას არ ასრულებს

ქალი კაცი

რეცხვა და სახლისა და მიმდებარე ტერიტორიის დალაგება
156

საჭმლის მომზადება და სუფრის გაშლა
351

ბავშვების მოვლა
934

საშინაო/სახლის საქმეების მართვა
621

ბავშვების სწავლება, დარიგება, გავარჯიშება
817

ბავშვებთან თამაში, საუბარი და მათთვის კითხვა
713

წყარო: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და CRRC 2020.

დასაქმებაში გენდერული განსხვავება საქართველოში 
ყველაზე მაღალი 25-34 წლის ასაკის მოსახლეობაშია 
(გრაფიკი 4).9 რეპროდუქციული ასაკის ქალების 
ეკონომიკური აქტიურობის დაბალი დონე ზრუნვის 
შრომის გაზრდილ ტვირთს უკავშირდება. ოჯახური 
მდგომარეობა, განსაკუთრებით, ბავშვების არსებობა 
ოჯახში სხვადასხვაგვარად აისახება შრომის ბაზარში 
ქალებისა და კაცების ჩართულობაზე. მაშინ, როდესაც 
დაუქორწინებელ კაცებსა და ქალებს შორის შრომის 
ბაზარში ჩართულობა მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება, 
ასეთი განსხვავება ქორწინებასთან ერთად იჩენს თავს 
და ბავშვების რაოდენობის კვალდაკვალ იზრდება. 
მაგალითად, ორი ბავშვის მშობელ ქალებსა და კაცებს 
შორის, შრომის ბაზარში ქალების ჩართულობა კაცებისას 
6-ჯერ ჩამოუვარდება (გრაფიკი 5).10 ეს იმას ნიშნავს, 
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რომ ზრუნვის პასუხისმგებლობების მქონე ქალებისთვის 
არსებობს ე.წ. „დედობის ჯარიმა“, ხოლო კაცებისთვის, 
რომლებიც ზრუნვის მიმღებ ადამიანებთან ერთად 
ცხოვრობენ - ე.წ. „სამუშაო ძალის პრემია“. გარდა 
ამისა, ქალებისთვის, რომლებიც სამუშაოს ოჯახთან 
დაკავშირებული მიზეზების გამო ტოვებენ, დაბალია 
იმის ალბათობა, რომ ისინი ანაზღაურებად სამუშაოზე 
დაბრუნებას მოგვიანებით მაინც შეძლებენ.11

ᲒᲠᲐᲤᲘᲙᲘ 4
შრომის ბაზარში მონაწილეობის მაჩვენებელი სქესისა და 
ასაკის მიხედვით (პროცენტი) და შესაბამისი გენდერული 
სხვაობა (პროცენტული პუნქტი)

15-24 24-34

26.6

51.6

81.2 78.8 74.4

60.3
46.5

26.6

59.642

15.4

29.6 19.2 14.1

19.9

35-54 45-54 55+

ქალი კაცი

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2020.

კოვიდ 19-ის პანდემიის შედეგად ქალებს საოჯახო 
საქმის ტვირთი უფრო გაეზარდათ. ქალებმა საშუალოდ 
1.19-ით მეტი საოჯახო საქმე დაასახელეს, რასაც 
პანდემიის შედეგად დაუთმეს დრო. გრაფიკ 5-ზე კარგად 
ჩანს, რომ კაცებთან შედარებით (44 პროცენტი), მეტი 
ქალი (61 პროცენტი) ამბობს, რომ გაიზარდა ის დრო, 
რასაც ბავშვების მოვლაზე, დალაგებასა (35 პროცენტი 
ქალებისა და 24 პროცენტი კაცების შემთხვევაში) და 
საჭმლის მომზადებაზე (31 პროცენტი ქალებისა და 25 
პროცენტი კაცების შემთხვევაში) ხარჯავენ.12

ᲒᲠᲐᲤᲘᲙᲘ 5
კოვიდ 19-ით განპირობებული ცვლილებები სხვადასხვა 
საქმეზე დახარჯული დროის მხრივ, სქესის მიხედვით 
(პროცენტი)

ქალი

კაცი

გაიზარდა 
 


იგივე დარჩა 
 


შემცირდა 
 


ოჯახის ზრდასრული წევრების ემოციური მხარდაჭერა
54 45 1

53 47 0

ოჯახისთვის საყიდლებზე სიარული
10 46 44

16 47 37

ბავშვების მოვლა
61 37 2

44 55 1

ბავშვებთან თამაში, საუბარი და მათთვის კითხვა
62 36 2

63 36 1

ბავშვების სწავლება, დარიგება, გავარჯიშება
60 35 5
63 35 2

თავისუფალი/ რეკრეაციული აქტივობები
21 48 31

30 46 23

რეცხვა და სახლისა და მიმდებარე ტერიტორიის 
დალაგება

35 59 6
24 71 5

საჭმლის მომზადება და სუფრის გაშლა
31 54 15

25 62 13

სწავლა, ფორმალური და არაფორმალური 
განათლების ჩათვლით

27 57 15

22 61 17

საშინაო/სახლის საქმეების მართვა
26 65 9

21 69 10

მოხუცის/ავადმყოფი ადამიანის/შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე ზრდასრულის დახმარება

22 75 3

18 82 1

წყარო: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და CRRC 2020.

ცვლილებები ზრუნვისა და საოჯახო შრომის კუთხით 
განსაკუთრებით შესამჩნევია დიდი ოჯახებისა და 
ბავშვებიანი ოჯახების შემთხვევაში. ეს იქიდან 
გამომდინარეობს, რომ პანდემიის დროს მშობლებს მეტი 
დროის დათმობა უწევდათ ონლაინ სწავლებაზე, რადგან 
ბავშვები უმეტესად სახლში იყვნენ. შესაბამისად, დიდი 
ოჯახებისა და ბავშვებიანი ოჯახების წარმომადგენლები 
ამბობდნენ, რომ პანდემიის დაწყების შემდეგ 
მნიშვნელოვნად მეტ დროს ხარჯავდნენ აუნაზღაურებელ 
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საოჯახო საქმეზე.13 რაკი მეტი ადამიანი მეტ დროს 
ატარებდა სახლში, ქალებსაც უფრო მეტი დროის 
დათმობა უწევდათ საოჯახო საქმისთვის, ვიდრე 
პანდემიის დაწყებამდე.14

აღსანიშნავია, რომ ქალები უფრო ხშირად აღნიშნავდნენ, 
რომ შემცირდა მათი თავისუფალი/დასასვენებელი 
აქტივობებისთვის განკუთვნილი დრო (31 პროცენტი), 
ვიდრე კაცები (23 პროცენტი). შესაბამისად, უფრო 
მეტი კაცი (30 პროცენტი) ამბობს, რომ თავისუფალი/
დასასვენებელი აქტივობებისთვის განკუთვნილი მისი 
დრო გაიზარდა, ვიდრე ქალი (21 პროცენტი), რაც იმაზე 
მიუთითებს, რომ პანდემიამ ქალებისთვის კიდევ უფრო 
გაზარდა დროით სიღარიბე.

აუნაზღაურებელი შრომის არათანაბარი 
განაწილების ზოგიერთი მიზეზი და შედეგი 

 h საქართველოში დამკვიდრებული პატრიარქალური 
ნორმებისა და ღირებულებების გამო საოჯახო 
შრომა გენდერულად ნაწილდება. საოჯახო 
პასუხისმგებლობები მკაფიოდაა გამიჯნული 
სქესის მიხედვით და თითქმის ყველა საოჯახო 
საქმე ქალების გასაკეთებელია. ქალებისა და 
კაცების მიერ ამ საკითხის აღქმა მნიშვნელოვნად 
არ განსხვავდება: მაგალითად, ქალების 94 
პროცენტი ამბობს, რომ რეცხვა ჩვეულებრივ ან 
ყოველთვის მათი პასუხისმგებლობაა, ხოლო 
კაცების 89 პროცენტი ადასტურებს, რომ ამ საქმეს 
ჩვეულებრივ ან ყოველთვის მათი პარტნიორი 
ასრულებს.15 რაც შეეხება ბავშვების მოვლას, 
ისიც, ძირითადად, ქალების საქმეა: ქალების 
დაახლოებით 70 პროცენტი ამბობს, რომ 
ბავშვებზე ზრუნვა ყოველთვის ან ჩვეულებრივ 
მათი პასუხისმგებლობაა.16 საოჯახო შრომის ასეთი 
უთანასწორო განაწილების მიუხედავად, ამით 
ქალების მხოლოდ 16 პროცენტია უკმაყოფილო 
ან სრულიად უკმაყოფილო.17 ეს ვითარება იმაზე 
მეტყველებს, რომ დამკვიდრებული გენდერული 
როლები კაცებშიც და ქალებშიც ძლიერაა გამჯდარი. 
ამ როლებით სხვადასხვა სქესის ადამიანების მიმართ 
განსაზღვრული სხვადასხვაგვარი მოლოდინები 
გენდერულ უთანასწორობას უწყობს ხელს როგორც 
ოჯახში, ასევე საზოგადოებაში.

 h გლობალური ეკონომიკური უთანასწორობა 
ერთ-ერთი იმ ფაქტორთაგანია, რომელიც 
აუნაზღაურებელი ზრუნვის შრომის განაწილებაზე 
მოქმედებს. როგორც ქვეყნებს შორის, ისე ცალკეული 
ქვეყნის ფარგლებში, ოჯახები საშინაო შრომაზე 
დახარჯული დროის მიხედვით ერთმანეთისგან 
განსხვავდებიან, რადგან ისინი სხვადასხვა დროს 

ანდომებენ ნედლეულის გარდაქმნას მოხმარების 
პროდუქტებად. მაგალითად, განვითარებულ 
ქვეყნებში ქალებს თითქმის არ ეხარჯებათ დრო 
წყლის მოსაზიდად, განვითარებად ქვეყნებში კი ამ 
საქმეს ქალები, შეიძლება დღეში ერთ საათსაც კი 
უთმობდნენ.18 აუნაზღაურებელ შრომაზე დახარჯული 
დროის გენდერული განაწილება მნიშვნელოვნად 
განსხვავდება არაღარიბ და ღარიბ ოჯახებს შორის 
ერთი ქვეყნის ფარგლებშიც. ოჯახის შემოსავლის 
დონე განსაზღვრავს, თუ რამდენად ხელმისაწვდომია 
მისთვის შუალედური საქონელი და მომსახურება ან 
საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, რომლის გამოყენებაც 
აუნაზღაურებელ შრომაზე დახარჯულ დროს 
ამცირებს. ამრიგად, აუნაზღაურებელი შრომის 
ტვირთი განსაკუთრებით ამძიმებს ღარიბი ქალების 
მდგომარეობას ღარიბ ქვეყნებში.19

 h აუნაზღაურებელი ზრუნვის შრომის არათანაბარი 
განაწილება გენდერულ უთანასწორობას უამრავი 
ეკონომიკური და სოციალური თვალსაზრისით 
წარმოშობს, მათ შორისაა: გენდერული სხვაობა 
დასაქმებაში, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური 
სეგრეგაცია და გენდერული სახელფასო სხვაობა. 
აუნაზღაურებელი ზრუნვის შრომის ტვირთის გამო 
ქალები ანაზღაურებად შრომაში იგივენაირად 
ვერ მონაწილეობენ, როგორც კაცები, და ასევე, 
ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი უკეთესი ხარისხის 
სამუშაო ადგილებზე. აუნაზღაურებელ ზრუნვის 
შრომაზე დახარჯულ დროში არსებული გენდერული 
განსხვავებები ანაზღაურებად შრომაზე დახარჯულ 
დროში შესაბამის განსხვავებებში აისახება. 
ამიტომ, ქალებში არასრულგანაკვეთიანი 
სამუშაო უფრო გავრცელებულია, ვიდრე კაცებში. 
არასრულგანაკვეთიანი სამუშაოს ასეთი განაწილება 
კი გენდერულ სხვაობას სამუშაო გამოცდილებაშიც 
წარმოშობს, რაც, თავის მხრივ, სოციალურ დაცვასა 
და შემოსავლებში არსებულ გენდერულ სხვაობას 
განაპირობებს. გარდა ამისა, ზოგიერთ სამუშაო 
ადგილზე ზეგანაკვეთური მუშაობის მოთხოვნა ასეთ 
სამუშაოს არასასურველს ხდის აუნაზღაურებელი 
ზრუნვის შრომით დატვირთული ქალებისათვის და 
ამით პროფესიულ სეგრეგაციასაც უწყობს ხელს. 

 h საჯარო სექტორის ინფრასტრუქტურა და 
სოციალური მომსახურებები - როგორიცაა 
ბავშვებზე ზრუნვა, ხანდაზმულებზე ზრუნვა და 
საყოველთაო და უფასო ჯანდაცვის სერვისები -  
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ოჯახის წევრებზე 
ზრუნვისათვის საჭირო დროის შემცირებაში.20 
ამრიგად, აუნაზღაურებელი შრომა სერვისებზე 
სახელმწიფო დანახარჯების სუბსიდიას წარმოადგენს, 
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რადგან აუნაზღაურებელი შრომა იმ საქონელსა 
და მომსახურებას უზრუნველყოფს, რომლებსაც 
შეიძლება, საჯარო სექტორი გვთავაზობდეს. 
ზრუნვის შრომაზე დახარჯული აუნაზღაურებელი 
დრო შეგვიძლია, ერთი ინსტიტუტის მიერ 
მეორესთვის (ოჯახის მიერ ბაზრისთვის) გაკეთებულ 
„საჩუქრადაც“ მივიჩნიოთ, რადგან ის ამცირებს 
სამუშაო ძალის ფასს, შესაძლებელს ხდის შრომის 
ნაკლებად ანაზღაურებას და, ამდენად, მოგების 
გაზრდას. რომ არა აუნაზღაურებელი ზრუნვის 
შრომა, დასაქმებულების ცხოვრების იმავე დონის 
შესანარჩუნებლად შრომის უფრო მაღალი რეალური 
ანაზღაურება იქნებოდა საჭირო. ამდენად, შეიძლება 
ითქვას, რომ აუნაზღაურებელი შრომა საბაზრო 
ეკონომიკის „სუბსიდიაა“.21

 h რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აუნაზღაურებელი 
ზრუნვის შრომის ტვირთი ქალებს დაბრკოლებას 
უქმნის ანაზღაურებადი სამუშაოს დაწყებასა და 
შენარჩუნებაში, რადგან საოჯახო შრომის გენდერული 
განაწილება იმ დროს ამცირებს, რომელიც ქალებმა 
შეიძლება, ანაზღაურებად შრომას დაუთმონ. 
აუნაზღაურებელი ზრუნვის პასუხისმგებლობები 
ერთ-ერთი ფაქტორია, რომელიც ქალებს 
ნაკლებად დაცული სამუშაო ადგილებისკენ, 
თვითდასაქმებისკენ ან არაფორმალურ ეკონომიკაში 
დასაქმებისკენ უბიძგებს, რაც მათ ადეკვატური 
სოციალური დაცვის გარეშე ტოვებს.22 მართალია, 

2 გენდერული სახელფასო სხვაობის შემცირების პოტენციური გზების შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად, იხილეთ „გლობალური 
ალიანსი ზრუნვისთვის ქმედებისკენ სასწრაფო მოწოდების შესახებ“, რომელიც ხელმისაწვდომია (ინგლისურ ენაზე): https://www.
unwomen.org/en/news/stories/2021/7/news-gef-paris-to-build-back-better-transform-and-invest-in-the-care-economyat https://
www.unwomen.org/en/news/stories/2021/7/news-gef-paris-to-build-back-better-transform-and-invest-in-the-care-economy.

ზრუნვის შრომა, შეიძლება, კმაყოფილების მომტანიც 
იყოს, მაგრამ ასეთი შრომის სისტემური უთანასწორო 
განაწილება იწვევს შრომით გადაღლასა და 
დროით სიღარიბეს, ქალებს უზღუდავს ეკონომიკურ 
შესაძლებლობებს, ძალაუფლებასა და საკუთარი 
ცხოვრების კონტროლის უნარს, და მთლიანობაში, 
ამცირებს ღირსეული შრომითა და ცხოვრებით მათ 
კმაყოფილებას.

ძირითადი დასკვნები
ქალებს აუნაზღაურებელი ზრუნვის შრომისა და 
საოჯახო საქმის არაპროპორციულად მძიმე ტვირთი 
აწევთ მთელ მსოფლიოში და ასევე საქართველოში. 
ამის შედეგად ისინი ნაკლებად მონაწილეობენ 
შრომის ბაზარზე. ამ მხრივ ქალებსა და კაცებს შორის 
ყველაზე დიდი სხვაობა 25-34 წლის ასაკში ვლინდება, 
რაც ქალებისთვის ძირითად რეპროდუქციულ 
წლებს წარმოადგენს. კოვიდ 19-ის პანდემიამ 
მანამდე არსებული ტენდენციები კიდევ უფრო 
გაამწვავა. საქართველოში სოციალური პოლიტიკის 
მიმართულებით განხორციელებულ ცვლილებებს 
- სოციალური დაცვისა და საჯარო სერვისების 
გაზრდით დაწყებული, გენდერულად მგრძნობიარე 
ეკონომიკური პოლიტიკითა და საჯარო პოლიტიკის 
სხვა მიმართულებების არჩევით დამთავრებული - აქვს 
იმის პოტენციალი, რომ აუნაზღაურებელ ზრუნვის 
შრომაში არსებული გენდერული სხვაობა შეამციროს.2
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