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ა   ლ    უ რ და ეკონომიკურ სფეროებში. პროექტის 
კო  ნ  კ  რ  ეტული მიზანია ქალთა ინიციატივების მხა
რ   დ აჭერა ნდობის აღდგენისა და სოციალური სტა 
ბ ი ლურობის ხელშეწყობის კუთხით და ერ ო ვ ნ უ
ლ ი  უმცირესობების წარმომადგენელ, პატიმარ, 
იძულებით გადაადგილებულ და კონფლიქტის შე
დ  ე გად დაზარალებულ, ასევე საქართველოს მა
ღ ა ლმთიან რეგიონებში მცხოვრებ ქალთა ჯა ნ დ ა
ცვის, სოციალური და ეკონომიკური საჭ ი რო ე ბების 
გათვალისწინება. 

პროექტის ერთერთი მოსალოდნელი შედეგია გე
ნდერულ თანასწორობაზე მომუშავე აქტივისტთა დ ა 
ქალთა უფლებების დამცველთა გაძლიერება, რა 
თა მათ შეძლონ ქალთა და გოგონათა დაუცველი 
ჯგუფების საჭიროებების შესაბამის პოლიტიკასა და 
კანონმდებლობაში ინტეგრაციის ადვოკატირება. 

მოცემული სახელმძღვანელოს მიზანია წვლილი 
შეიტანოს ზემოხსენებულ ძალისხმევაში. იგ ი ეყ რ დ
ნობა 2013 წელს ჩატარებული კვლე ვის შედეგებსა 
და რეკომენდაციებს, რომლის ფა რგ ლ ე ბშიც გა
მო კ ვლეულ იქნა საქართველოს 9 რეგიონში მო
მუ შავე 41 ქალთა ორგანიზაციის ადვოკატირების 
შესაძლებლობები. სახელმძღვანელოში გათ ვა ლ
ი სწინებულია ავტორების მიერ დაგროვილი გამ
ო   ც   დ ი ლ ე ბა, გაანალიზებულია მრავალი გამო ქ
ვ  ე  ყ  ნებული ნაშრომი, სხვადასხვა ნოვატორული 
პრა ქტიკა და მსოფლიო მასშტაბით მიღებული გა
კ  ვ ე თილები. უფრო მეტიც, მასში აგრეთვე ას ახ უ
ლ ია საქართველოში ქალთა უფლებების და ც ვის 
სა კითხებზე მომუშავე 54 საზოგადოებრივი ორ გა
ნი ზაციის მონაწილეობით 2014 წლის თე ბე რ ვალში 
ჩატარებული ტრენინგების დროს შეგ რო ვე ბუ ლი 
ინფორმაცია.

ეს დოკუმენტი არ არის ზუსტად, პუნქტების მი ხე დვით 
შესასრულებელი სახელმძღვანელო. პი რი ქით, მი
სი მიზანია მკითხველთა ინფორმირება ად ვ ოკ ატ   ი
რ ების დაგეგმვის მეთოდოლოგიის შესახებ. ის გა
მო ყენებული უნდა იყოს თითოეული ორგანიზაციის 
კო ნკრეტული სამუშაო გარემოს, საჭიროებების და 
შე საძლებლობების გათვალისწინებით. 

წარმოდგენილ სახელმძღვანელოში, ტერმინი „ად
ვო კატირება„ ნიშნავს „ორგანიზებულ პოლიტიკურ 
პროცესს, რომელიც გულისხმობს ადამიანთა კო
ო რ დინირებულ ძალისხმევას და რომელიც მიმ ა
რ თულია უთანასწორობის, შეუწყნარებლობის და 
იზოლაციის დამამკვიდრებელი პოლიტიკის, პრაქ
ტი კის, იდეების და ფასეულობების შეცვლისაკენ”2. 
ეს სახელმძღვანელო შემუშავდა შემდეგი ოთხი 
საკვანძო იდეის მიხედვით: ა) ორგანიზაციის მიერ 
ადვოკატირების პრიორიტეტების განსაზღვრა და 
შერჩევა უნდა ხდებოდეს გენდერული თანასწორობის 
და ადამიანის უფლებების დაცვის პრინციპების მი
ხ ე დვით; ბ) ადვოკატირების ინიციატივების მი   ზ  ა  
ნი უნდა იყოს მოქალაქეებისათვის უფლე ბა მ  ო   ს ი
ლ ე ბ ე ბის მინიჭება; გ) ადვოკატირების პრო ც ე ს ში 
გამოყენებული უნდა იყოს რეალური მტკი ცე ბ უ ლ
ებები და დ) ადვოკატირების სტრატეგიის შემუშავება 
უნდა მოხდეს საგულდაგულო დაგეგმვის გზით. 

ეს დოკუმენტი შედგება სამი ნაწილისა და ექვსი თა
ვისაგან: 

პირველინაწილი:საქართველოშიარსებულისი
ტუაციადასახელმძღვანელოშიგამოყენებული
მიდგომები
• პირველ თავში მოცემულია „გაეროს ქალთა 

ორ განიზაციის მიერ 2013 წელს ჩატარებული 
კვლევის შედეგები, რომლის დროსაც შე ს
წა ვლილ იქნა სამოქალაქო ორგანიზაციების 
მხრი დან ქალთა უფლებების ადვოკატირების 
შე სა ძ ლებლობები. ამასთან ერთად, აღნიშნულ 
თავში აღწერილია მთელი მსოფლიოს მა ს
შ ტა ბით ადვოკატირების სფეროში მომუშავე 

შესავალი
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სა ზოგადოებრივი ორგანიზაციების წინაშე არ ს
ე ბული გამოწვევები და საზოგადოებრივი ორ   გ 
ა ნიზაციების მიერ განხორციელებული ად ვო კა
ტირების შედეგების გასაძლიერებლად საჭირო 
რეკომენდაციები.

• მეორე თავში აღწერილია გენდერის თვა ლ
საზრისით საქართველოში არსებული მდგო მა
რეობა, პოლიტიკური ჩარჩო, ძირითადი ნაკ
ლო ვანებები და დასაძლევი გამოწვევები.

• მესამე თავში მოცემულია ამ სახე ლ მძ ღ ვ ა ნ
ელოში გამოყენებული ტერმინის „ად ვო კ ა  ტ
ირების„ დეფინიცია და განმარტებულია პრი
ნ ციპები, რომლითაც უნდა იხელმძღვნელონ 
ად ვოკატირების პროცესში სამოქალაქო ორ გ
ა ნიზაციებმა. 

მეორენაწილი:ადვოკატირებისდაგეგმვა,მო
ნიტორინგიდაშეფასება
• ამ ნაწილში მოცემულია სახელმძღვანელოს ძი

რითადი საკითხები დაგეგმვის, მონიტორინგის 
და შეფასების შესახებ. მეოთხე თავში აღ წე
რილია დაგეგმვის პროცესის ეტაპები, სა სა
რგებლო ინსტრუმენტები და რეალური მა გა ლ
ი თები. 

• მეხუთე თავში აღწერილია ზოგადი გამოწვევე
ბი, რო მლებსაც აწყდებიან საზოგადოებრივი 
ორ  გ ა ნ იზაციები ადვოკატირებასთან და კა ვშ    ი 
რ ებული საქმიანობის მონიტორინგის და შე ფა
სე ბის სისტემების შემუშავებისა და გა ნხ ო რ ცი
ელების დროს.

მესამენაწილი:ადვოკატირებისსტრატეგიები
• ბოლო თავი ეძღვნება ადვოკატირების კო ნკ

რ ე ტულ სტრატეგიებს: კვლევას, ლობირებას, 
კომუნიკაციას და მობილიზაციას. თითოეულ 
სტრა ტეგიასთან მიმართებაში მოცემულია პრა
ქ  ტ ი კული რჩევები ადგილობრივ და სა ე რ თა შო
რისო გამოცდილებაზე დაყრ დნ ო ბი თ. 
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ნაწილი I: საქართველოში არსებული 
სიტუაცია და სახელმძღვანელოში 
გამოყენებული მიდგომები

თავი1
საქართველოშიქალთა
უფლებებისდამცველი
ორგანიზაციებისადვოკატირების
შესაძლებლობები

1.1გენდერულითანასწორობისადაქალთაუფ
ლებებისდაცვისსფეროშიმომუშავეორგანიზა
ციები
2013 წლის ბოლო კვარტლის განმავლობაში, ევ
როკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის 
„ინ    ოვაციური ინიციატივა გენდერული თა ნა ს წ ო  
რ   ო ბ ი ს თ ვის საქართველოში„ (IAGE) ფა რ გ ლ ე  ბ 
ში, შესწავლილ იქნა საქართველოში გე ნდ ე რ   უ   ლი 
თანასწორობისა და ქალთა უფლებების და   ც ვის 
სფეროში მომუშავე ორგანიზაციების მი ერ ად

ვოკატირების სამუშაოების შესრულების შე სა ძ ლ
ე ბლობები. კვლევაში ჩართული იყო ქალთა 41 
ორ განიზაცია – 16 თბილისიდან, ხოლო 25 სა ქა რ
თ ველოს 8 რეგიონიდან (აჭარა, გურია, იმერეთი, 
სა მცხე–ჯავახეთი, კახეთი, ქვემო ქართლი, მცხეთა–
მთ ი ა ნეთი, სამეგრელო და შიდა ქართლი) 

კვლევის შედეგების მიხედვით, მიუხედავად მა
თი განსხვავებული უნარებისა და პრაქტიკისა, გა
მოკვლეულ ორგანიზაციებს ბევრი საერთო პრო
ბლემა აქვთ: ფაქტების არასაკმარისი გამოყენება 
მუშაობის პროცესში, სუსტი კავშირები და ქსელები, 
საკანონმდებლო ორგანოებთან თანამშრომლობის 
ნაკლებობა, საუკეთესო პრაქტიკის ურთი ერ თ  გ 
ა ზიარების ნაკლებობა, მედიასთან თანამ შ რ ო მ
ლობის დაბალი დონე და ფინანსური დამო კი დე
ბუ ლება დონორებზე. ქვემოთ მოცემულ ჩანართში 
ნაჩვენებია კვლევის შემაჯამებელი შედეგები:

ჩანართი 1. გენდერულითანასწორობისა / ქა
ლთა უფლებების დაცვის სფეროში მომუშავე
ორგანიზაციების მიერ ადვოკატირებასთან და
კავშირებული საქმიანობის შესაძლებლობების
კვლევა:ძირითადიშედეგები3

კვლევის დროს გამოიყო საზოგადოებრივი ორ გა
ნი ზაციების სამი ჯგუფი: 
1)  საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებიც 

მო ქმედებენ როგორც შუამავლები მო ქა ლ ა ქ
ე ებსა და ხელისუფლებას შორის, რისთვისაც 
ისინი იყენებენ თავიანთ კონტაქტებს ადგ ილ ო
ბ  რივ სამთავრობო ორგანოებში და ერთჯერად 
და ხმარებას უწევენ ბენეფიციარებს.

2) ორგანიზაციები, რომლებიც იყენებენ ად ვო კ ა
ტირების სტრატეგიის ფართო სპექტრს ადგი
ლო ბრივ დონეებზე: იკვლევენ ადგილობრივ 
საჭ იროებებს, ინფორმაციას აწვდიან გადაწ

ყვ ე ტილების მიმღებ პირებს არსებული პრო
ბ  ლემების შესახებ და ბოლომდე თვალს ად
ე   ვ  ნებენ პრობლემის მოგვარების პროცესს. 
ამ ტიპის ადვოკატირება ჩვეულებრივ ხო რც ი
ელდება დონორების დაფინანსებით მიმდინარე 
პრ  ოექტების ფარგლებში.

3)  საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებიც 
ად ვოკატირებას ეწევიან ეროვნულ დონეზე, 
აქვთ კარგად ჩამოყალიბებული ურთიერთობე
ბ ი პარლამენტთან, აღმასრულებელ ხელ ი  
ს  უ  ფლებასთან, მედიასთან და სხვა სო ზო გა
დო ე ბ რივ ორგანიზაციებთან. მათ შეუძ ლიათ 
სა  კა ნ ო ნ მდებლო წინადადებების შემუშავება 
დ ა ლობირება. ამ ტიპის ღონისძიებები ხშირად 
ხორ ც ი ე ლდება გრძელვადიანი პროგრამების 
ფარგლებში.

3 გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, საქართველო, 
ARC, 2013.„სამოქალაქო ორგანიზაციების 
შესაძლებლობების განვითარების საჭიროებების 
შეფასება„ 



8გენდერული  მეინსტრიმინგი

ამ ანგარიშში მოცემულია საზოგადოებრივი ორ გა
ნიზაციების მიერ ადგილობრივ და ცენტრალურ დო
ნე ებზე ადვოკატირების მაგალითები:
1) ადგილობრივ დონეზე ადვოკატირების ღო ნი ს

ძიებების მაგალითებია: ადგილობრივი ბიუ ჯ ე
ტის მონიტორინგი გენდერული თვალსაზრისით; 
ადგილობრივ სამთავრობო ორგანოებთან 
თანამშრომლობის მემორანდუმის ხელ მო წე
რა; ადგილობრივ ბიუჯეტში ცალკეული პრო
გ რა მების შეტანის ლობირება. წარმატებით 
გან ხორციელებულ ღონისძიებებს შორისაა: 
ად გილობრივ მუნიციპალიტეტში გენდერულ სა
კი თხებზე მომუშავე ერთეულის ჩამოყალიბება 
ან ადგილობრივი მთავრობის ჩართვა გე ნდ ე
რული პროგრამების განხორციელებაში. 

2) ცენტრალურ დონეზე საზოგადოებრივი ორ
გა ნიზაციების მიერ პოლიტიკაზე ზეგავლენის 
მქო ნე ღონისძიებების მაგალითებია: გენ დე
რ უ ლი თანასწორობის საპარლამენტო საბ ჭ
ო ს სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა ან 
შე  ზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადა
მი  ა   ნ  ე  ბ  ის პრობლემებთან დაკავშირებულ შე
ხ  ვ ე დ რ ე ბ ში მონაწილეობა; საკანონმდებლო 
ინ  ი  ც  ი  ა ტ ი ვ ე ბის ან ცვლილებების ლობირება 
(მა  რ  ტ ო ხ ელა დედის სტატუსის განსაზღვრა ან 
მშობლის დნმ ტესტების ჩატარების პრო ც ე   დ 
უ  რ  ე ბ ის შეტანა სამოქალაქო კოდექ ს ში); ა ნ 
რე კომენდაციების შემუშავება გადა წყ ვე ტი ლ ე

ბის მიმღები ორგანოებისთვის (დე ცე ნ ტ რ ა ლ   ი
ზაციისა და ადგილობრივი თვითმმა რ თვ ე ლო ბ
ის სტრატეგიის შემუშავება).

და ბოლოს, კვლევის დროს გამოვლინდა სა ზო გა
დოებრივი ორგანიზაციების მიერ ად ვო კა ტი რების 
განხორციელებასთან დაკავშირებული შიდა და გა
რე პრობლემები:
− უფლებების შესახებ ცოდნის ნაკლებობა სა ზო

გადოებაში;
− ადვოკატირების დაგეგმვის უნარების და სტრ ა

ტეგიების კომბინირების ნაკლებობა;
− კავშირების დამყარების უნარების და თა ნა მ შ რ

ო მლობის ნაკლებობა;
− მონაცემთა შეგროვებასთან დაკავშირებული 

სიძნელეები და გამოვლენილი ფაქტების შე
სახებ ინფორმაციის გავრცელების არა ე ფ ე ქ
ტი ანი პრაქტიკა (ერთჯერადი დემონსტრირება 
მცირე ზომის ჯგუფებში);

− საკანონმდებლო/აღმასრულებელ ორ გა ნოე
ბ  თ  ა ნ  სუსტი თანამშრომლობა და ლობირების 
არ ა ს ა თ ა ნა დო უნარები;

− სოციალური, ადამიანის უფლებების და ქა ლე
ბ თან დაკავშირებული საკითხებისადმი მედიის 
ინტერესის ნაკლებობა. 

− სოციალური მედიის არაეფექტიანი მუშაობა 
(გა ნ ს ა კუთრებით სოფლად).

1.2 საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ
ადვოკატირებისუნარებსადაზემოქმედებასთან
დაკავშირებითმსოფლიომასშტაბითარსებული
მდგომარეობა:საერთოგამოწვევები
„ოკეანისმიღმა ქვეყნების განვითარების ინ ს ტი ტუ
ტის„ (ODI)4 მიერ აფრიკაში, აზიაში და სამხრეთ 
ამ ერიკაში ჩატარებული კვლევაში მონაწილეობა 
მიიღო ადვოკატირების სფეროში მომუშავე 130–
მა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ. კვლევის შე
დ ე გად გაირკვა, რომ მათი მუშაობა ძალიან სუ სტ 
ზეგავლენას ახდენდა პოლიტიკასა და გა და წ ყ ვ ე
ტილების მიმღებ პირებზე. ბევრი საზოგადოებრივი 
ორგანიზაცია უფრო მეტ დროს და ძალისხმევას 
უთმობდა სუსტი ზემოქმედების მქონე ღონისძიებების 
განხორციელებას და ნაკლებად მუშაობდა უშუალოდ 
პოლიტიკოსებთან. გამოკითხული საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციების მხოლოდ მეოთხედი თვლიდა, რომ 
წარმატებით ახდენდა ზემოქმედებას მისი ქვეყნის 
პოლიტიკაზე. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 
უკეთესი პოლიტიკური ჩართულობის ძირითად 

ხელისშემშლელ ფაქტორებს შორის იყო: ბევრ 
ქვე   ყ  ა  ნ აში არსებული არახელსაყრელი პოლი ტი  
კ  უ  რი გარემო, კონკრეტული პოლიტიკური პრო ც
ე ს ების არასაკმარისი ცოდნა, პოლიტიკურ პრო
ცე სებში ჩართვის სუსტი სტრატეგიები, ფაქ ტე ბის 
არასათანადო გამოყენება, არასათანადო კო მუ
ნიკაცია და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების იზო
ლი რ ებული მუშაობა. 

განზოგადების სირთულის მიუხედავად შეიძლება 
ითქვას, რომ საქართველოში გენდერული თა ნა ს
წორობისა და ქალთა უფლებების დაცვის სფეროში 
მომუშავე ორგანიზაციები, მეტი ან ნაკლები ხა
რი სხით, იგივე გამოწვევების წინაშე დგანან. ამის 
გამო, აღნიშნული გლობალური კვლევის შედეგად 
შემუშავებული ბევრი რეკომენდაცია ქართულ სა
ზო გ ა დ ოებრივ ორგანიზაციებზეც შეიძლება გან ვა ვ
რცოთ (იხ. ჩანართი N2).

გლობალური კვლევის შედეგად შემუშავებულ ძი
რითად რეკომენდაციებს შორისაა: გარემოს ანა
ლიზის გაუმჯობესება (პოლიტიკური სიტუაციისა 
და პროცესების ანალიზის ჩათვლით); ნდობის მო

4 Court, J., Mendizabal, E., Osborne, D., Young, J., 
2006. Policy Engagement: How Civil Society can be 
more effective. London: ODI 
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პოვება (ფაქტებზე დამყარებული მიდგომის გა მო
ყენებით); უკეთესი კომუნიკაცია (კომუნიკაციის და
გეგმვის, სწორი შეფუთვის, მიზანზე ფოკუსირების 

და მონიტორინგის გზით); ქსელური მუშაობის გაუ
მ ჯობესება და შესაძლებლობების განვითარებაზე 
სი სტემატური ზრუნვა.

ჩანართი2.პოლიტიკურიჩართულობა:როგორ
შეიძლება გახდეს სამოქალაქო საზოგადოება
უფრო აქტიური, „ოკეანსმიღმა ქვეყნების გა
ნვითარებისინსტიტუტის„(ODI)კვლევა(2006).
ძირითადი აღმოჩენები და რეკომენდაციები:

გააკეთეთ სიტუაციის მკაცრი შეფასება. ძა
ლი  ან ხშირად საზოგადოებრივი ორგანიზაციები 
პო ლიტიკური კონტექსტის მკაცრ შეფასებას არ 
აკე თებენ. მათ ან არ იციან მისი მნიშვნელობის 
და შესაძლო მიდგომების შესახებ ან შესაბამისი 
კვლევის დასაფინანსებლად საკმარისი თანხები 
არ აქვთ. პოლიტიკის ჩამოყალიბების პროცესების 
არასათანადო ცოდნა ზღუდავს საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციების სტრატეგიას და მათ პოლიტიკურ 
ზეგავლენას. უკიდურესად მნიშვნელოვანია, რომ 
მათ უკეთ ესმოდეთ თუ როგორ მიმდინარეობს 
პოლიტიკის ფორმირების პროცესები, რა ზე
გა  ვ ლე ნას ახდენს ჩვენზე ესა თუ ის პოლიტიკა 
დ ა როგორ შეიძლება მასზე ზემოქმედების მო
ხ დენა. მნიშვნელოვანია, რომ ისინი იცნობდნენ 
პოლიტიკის განმსაზღვრელ პირებს, მათ სამუშაო 
გეგმებს და დაბრკოლებებს, შეძლონ პოტენციური 
მხარდამჭერების და ოპონენტების იდენტიფიკაცია 
და მზად იყვნენ ჩვეულებრივ პროცესებში არ სე ბუ
ლი შესაძლებლობების გამოსაყენებლად, ას ე ვე გა
მოიყენონ მოულოდნელად გაჩენილი შეს ა ძ ლე ბ ლ
ო ბები.

გრძელვადიანი ნდობის ჩამოყალიბება. შე სა
ძ    ლო ა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მი მ ა რ  თ 
ნ დობა შეირყეს და პოლიტიკის შესახებ დე ბა  ტ  ე 
ბ ში მათი მონაწილეობის შანსი შემცირდეს თუ ის
ინი არასწორ ინფორმაციას გაავრცელებენ, უხ ა 
რ  ი სხო მონაცემებს წარმოადგენენ, კარგად ვე  რ 
გაიგებენ პოლიტიკის განმსაზღვრელ პირთა ენ
ას, ან თუ მათი მოქმედება დროული და რე ლ
ე ვ ა ნ ტ უ რი არ იქნება. მაშინაც კი, როდესაც სა
ზო გ ადოებრივ ორგანიზაციებს ესმით ფაქტების 
მნი შ ვ  ნ ე ლობა, მათ შეიძლება არ იცოდნენ რა ტიპის 
მო ნ ა ცემები მოახდენენ უდიდეს ზემოქმედებას. სა
ზოგადოებრივ ორგანიზაციებს უნდა ესმოდეთ თ უ 
რა ტიპის მონაცემები იქნება ყველაზე ქმედითი 
სხვა დ ა სხვა სიტუაციებში, რადგანაც პოლიტიკის 
გა ნ მ ს ა ზღვრელი პირები ხშირად ეჭვქვეშ აყე ნე
ბენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ წა
რ მ ო დგენილი წინადადებების განხორციელების 
შე საძლებლობას და პრაქტიკულ ღირებულებას. 
სა ზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა რელევანტური 

და უაღრესად ხარისხიანი მონაცემები უნდა წარ
მოადგინონ და მათი წინადადებების პრაქტი კუ
ლობა უზრუნველყონ, რაც პოლიტიკის განმსა
ზ ღვრელი პირების თვალში მათ პოზიციას და 
სან დოობას გაამყარებს. 

უკეთესი კომუნიკაცია. კომუნიკაციის გაუ მ ჯ ო
ბ ე  ს ებისკენ მიმართული პირველი ნაბიჯი არის 
მკაფიო და ლაკონური მესიჯების სახით ფო რ მუ
ლ ირებული მონაცემების პაკეტის მომზადება და 
სამიზნე აუდიტორიისთვის წარდგენა. ორმხრივ 
კომუნიკაციას, არსებული ინსტრუმენტების დაგე
გ მვას, მტკიცებულებების პაკეტების მომზადებას, 
მი ზ ანმიმართულ გამოყენებასა და მონიტორინგს 
კრი ტიკული მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, რო მ 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ გან ხ ო რ
ცი ელებული ღონისძიებები უფრო ხელმისაწვდომი, 
გასაგები და დროული გახდეს პოლიტიკის სა კი თ ხე
ბზე დისკუსიის დროს. 

უკეთესი ქსელური სისტემა. სამოქალაქო სა
ზო გადოების წარმომადგენლები, პოლიტიკის გა
ნმსაზღვრელი პირები და მკვლევარები ერ თ მა ნ ე
თისგან იზოლირებულად მუშაობენ, რაც პროცესის 
ეფექტიანობას ამცირებს. ქსელურ ორგანიზაციებს, 
კოალიციებს და პარტნიორულ კავშირებს ხშირად 
მეტი პოლიტიკური წონა და წარმატება აქვთ, 
ვიდრე ცალკეულ ორგანიზაციებსა და პიროვნებებს. 
ქსელური სისტემა შეიძლება დაეხმაროს სა ზო
გა დოებრივ ორგანიზაციებს თავიდან აიცილონ 
დაბრ კოლებები, მიაღწიონ კონსენსუსს, შექ მ ნან 
კოალიციები, ორგანიზაცია გაუკეთონ მტკი ცე ბუ
ლებებს, გაზარდონ მათი რაოდენობა და მო ბი ლი ზ
აცია გაუკეთონ რესურსებს.

კვალიფიკაციის ამაღლება. პოლიტიკის შე მუ შ ა
ვების პროცესებში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 
ჩართულობა და კვლევით მოპოვებული ფაქტების 
გამოყენების შესაძლებლობები შეზღუდულია მა
თი ტექნიკური და ფინანსური რესურსების გამო. 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები შეზღუდულნი 
არი ან თავიანთ შესაძლებლობებში გამოიყენონ 
მო ნ ა ცემები და მოახდინონ მათი ადაპტირება – 
ამი ს თ ვის მათ საკმარისი თანხები არ აქვთ. ამის 
გამო მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივმა 
ორგანიზაციებმა სისტემატურად დაგეგმონ ორ გა 
ნ ი ზ ა ციის წევრთა კვალიფიკაციის ამაღლების ღო
ნისძიებები მათი უნარებისა და ცოდნის დონის ამა
ღ ლების მიზნით. 
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თავი2
საქართველოსმოკლეგენდერული
პროფილი
მოცემულ თავში მოკლედაა აღწერილი გენდერთან 
დაკავშირებით საქართველოში არსებული მდგო
მა რეობა, მათ შორის ძირითადი იურიდიული და 
პოლიტიკური დოკუმენტები, გენდერთან მი მა რ თე
ბაში არსებული ნაკლოვანებები და დასაძლევი გა
მოწვევები.

2.1პოლიტიკურიჩარჩო
გენდერული თანასწორობა და დისკრიმინაციის და
უშვებლობა გათვალისწინებულია საქართველოს 
კო  ნ სტიტუციით  და სხვა ძირითადი სამართლებრივი 
დო  კ უმენტებით. 

საქართველო არის 1995 წელს პეკინის ქალთა
საკითხებისადმიმიძღვნილიმეოთხეკონფერე
ნციისდამისისამოქმედოპლატფორმისმონა
წილე;ქვეყანასხელიაქვსმოწერილიგაეროს
კონვენციაზე ქალთა მიმართ ყველა ფორმის
დისკრიმინაციისაღმოფხვრისშესახებ (CEDAW); 
ამ რიგად საქართველოში შექმნილია საფუძველი 
გე ნდერული თანასწორობის პოლიტიკური ჩარ ჩო
ს თვის. 

დღეისათვის საქართველო გენდერული დღის წე
ს რიგის განხორციელებაზე მუშაობს. ეს პრო ცე ს ი 
ქვეყნის მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვა ლ დე
ბუ ლებებითაა შთაგონებული და საერ თა შო რისო 
დონორების მხარდაჭერით ხორციელდება, მაგრამ 
სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების 
როლი ყოველთვის იყო და კვლავაც არის გა და
მ წყვეტი. ყველა არსებული გენდერული პო ლი
ტი კის შემუშავება და საქართველოს სოციალურ–
პო ლიტიკურ სიტუაციასთან მორგება ქალთა 
უფ   ლ ე  ბ  ე  ბის ექსპერტებისა და აქტივისტების ძა ლ ი  ს  ხ
მ ევისა და ენთუზიაზმის მეშვეობით გან ხო რ ცი ელ დ ა.
ჯერჯერობით CEDAW – გაეროს კონვენცია ქა

ლთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის 
აღ მოფხვრის შესახებ ქვეყანაში გენდერული პო
ლი ტიკის განვითარების ყველაზე ყოვლისმომცველ 
და მკაფიო საერთაშორისო დოკუმენტად რჩ ე  ბ ა. 
საქართველომ CEDAW კომიტეტს უკვ ე ხუ  თ ი  ან
გა რიში წარუდგინა (როგორც მთა ვრ ო ბის ოფ იც  
ი  ა ლ უ რი ანგარიშები, აგრეთვე არა სა მთ ავ რო ბო 
ორგანიზაციების ანგარიშები)6. კომიტეტის რე კო მ ე
ნ დ აციების საფუძველზე დაისახა გენდერულ სა კი თ
ხებში ქვეყნის მიერ შესასრულებელი გეგმა და ქვე
მოთ ჩამოთვლილი პოლიტიკური დოკუმენტების 
უმეტესობა შეიქმნა CEDAW კონვენციისა და სა ქა
რთველოსთვის მიცემული რეკომენდაციების სა ფუ
ძველზე.
 
2000 წელს საქართველომ ხელი მოაწერა „ათა ს
წლეულის განვითარების მიზნებს„ და შესწორება 
შეიტანა N3 მიზანში (გენდერული თანასწორობის 
და ქალებისთვის ძალაუფლების მინიჭების ხე ლ
შ ეწყობა) დაამატა რა ორი ძირითადი პუნქტი – (i) 
გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა და
სა  ქმების თვალსაზრისით და (ii) პოლიტიკურ სა
რ  ბიელზე, მართვის ყველა დონეზე ქალებისთვის 
მუ შაობის თანაბარი შესაძლებლობების უზ რუ ნვ ე ლ
ყო ფა7. 

2006 წლის მაისში პარლამენტმა მიიღო სა ქა რ
თ ვ  ე  ლოს კანონიოჯახში ძალადობის აღკვეთის, 
„ოჯ ა ხ ში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და 
და ხ მ ა რ ე ბ ის შესახებ”. ეს კანონი ხორციელდება 
სა მ ო ქ მ ე დო გე გმების მეშვეობით, როგორიცაა მა გა
ლ ი თად „ოჯ ა ხში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძო ლი
სა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დასაცავად 
გასატარებელ ღონისძიებათა 20112012 წლების 
ეროვნული სა მო ქ მედო გეგმა„. 

საქართველომ ხელი მოაწერა ევროსაბჭოს კო
ნვენციას ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში 
ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ 
(სტამბულის კონვენცია) და მიიღო შესაბამისი სა კა
ნონმდებლო ცვლილებები. სტამბულის კო ნვ ე ნციის 
რატიფიცირება დაგეგმილია 2014 წელს. 

5 საქართველოს კონსტიტუციის (1995) მე–14 
მუხლში ნათქვამია: „ყველაადამიანიდაბადებ
ითთავისუფალიადაკანონისწინაშეთანასწორ
იაგანურჩევლადრასისა, კანისფერისა, ენისა, 
სქესისა, პოლიტიკურიდასხვაშეხედულებებისა, 
ეროვნული, ეთნიკურიდასოციალურიკუთვნილები
სა, წარმოშობისა, ქონებრივიდაწოდებრივიმდგომარ
ეობისა, საცხოვრებელიადგილისა”. საქართველოს 
კონსტიტუცია. იხ.: http://www.parliament.ge/
files/68_1944_951190_CONSTIT_27_12.06.pdf 

6 ყველაზე ბოლო ანგარიში ჩაბარებული იყო 2012 წლის 
ივნისში და მასში შერწყმული იყო მეოთხე და მეხუთე 
პერიოდული ანგარიშები. იხ.:http://www2.ohchr.org/
english/bodies/cedaw/cedaws58.htm

7 საქართველოს მთავრობა, 2005. ათასწლეულის 
განვითარების გეგმები საქართველოში: ანგარიში 
მიღწეული პროგრესის შესახებ 20042005 წწ.; იხ.: 
http://ungeorgia.ge/uploads/8006MDGs_in_Geor
gia__Progress_Report_for_20042005.pdf
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2006 წელს, მთავრობის მიერ ნაკისრი საე რ თა
შორისო ვალდებულებების და არასამთავრობო 
ორ განიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობის შე
დეგად ქვეყანამ მიიღო კანონი ადამიანით ვა ჭ
რ ობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 
შე სახებ; შეიქმნა უწყებათაშორისი ორგანოები და 
„ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვე
რ პ ლთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო 
ფო ნ დი„, რომელიც ამჟამად საკვანძო როლს 
თა მა შობს ტრეფიკინგისა და ოჯახში ძალადობის 
მსხვე რ პლთათვის მომსახურების უზრუნველყოფის 
საქ მეში. 2013 წ. მიღებულ იქნა „ადამიანით ვა
ჭ რობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 
ერ ოვნული სამოქმედო გეგმა (20132014).

2009 წელს უწყებათშორისმა საბჭომ (რო მე  ლ იც 
შესაბამისი სამინისტროების, გაე როს საა გე   ნ  ტო ე
ბის და არასამთავრობო ორგა ნი ზა ცი ებ ის წა რ მ ო
მ ა დგენლებისგან შედგება) შეი მუ შავა ერო ვ ნ უ ლი 
რეფერალური მექანიზმი–ხე ლშ ე კ რუ ლება, რო
მე ლიც ითვალისწინებს ზემოხსენებული ორგა ნი 
ზა  ც ი ე ბის თანამშრომლობას ოჯახში ძალადობის 
პრე  ვ ე ნ ც ი ისა და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის 
/რე ა    ბ ი ლიტაციის მიზნით. 

2010 წლის მარტში საქართველოს პარლამენტმა 
მიიღო კანონი გენდერული თანასწორობის შე
სახებ. ეს კანონი შემუშავდა და მიღებულ იქნა ქა
ლთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორ გა
ნიზაციების, გაეროს სააგენტოების და „გენდერული 
თანასწორობის საკითხების საკონსულტაციო სა ბ 
ჭ ოს„ დახმარებით. კანონი მიზნად ისახავს დის  კ  რ
ი  მ  ი  ნ ა ც ი ის აღმოფხვრას და გენდერული თან  ა  ს  წ 
ო  რ  ო ბის მიღწევას ისეთ სფეროებში, რო გ ო რ  ი ცაა 
პო ლიტიკური მონაწილეობა, და ს ა ქ მ ე ბა, განათლება, 
ჯანდაცვა და სოციალური დაც ვა. მი უ ხედავად იმისა, 
რომ თავდაპირველ კანო ნ პ რ ო ე ქ ტთან შედარებით 
კანონის მოცულობა შემცირდა, ის სხვადასხვა სფე
როებში ქალებს კანონიერ უფ ლე ბებს ანიჭებს და სა

ვარაუდოდ მომავალში შე მ  დ  გომი საკანონმდებლო 
ცვლილებებისა დ ა რე  ფ  ო  რ მების საფუძველი გახდება. 
2013 წელს შემუშავდა გენდერულითანასწორობის
პოლიტიკისეროვნულისამოქმედოგეგმა2014
2016წლებისთვის. 

საქართველოში აგრეთვე მიღებულია მთელი რი
გი სხვა მნიშვნელოვანი ჩარჩო–დოკუმენტები, რო
მ ლ ებიც გენდერული თანასწორობის საკითხებს 
არ  ე  გ უ  ლ ი რ ე ბ ენ. ესენია: „ევროპის სამეზობლო
პოლიტიკის განხორციელების სამოქმედო გეგ
მა20062011„დაგაეროსუსაფრთხოებისსაბ
ჭოსN1325,1820,1888,1889და1960რე
ზოლუციებისგანსახორციელებელი2012–1015
წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა „ქალი,
მშვიდობა და უსაფრთხოება”, რომელიც 2011 
წე ლს იქნა მიღებული. ამ გეგმის მთავარი მი ზა ნია 
ქა ლების აქტიური ჩართვა მშვიდობის, კონ ფლ ი ქტ
ებ ის გადაწყვეტის და კონფლიქტით დაზა რა ლე ბუ
ლ ი ადამიანების დაცვის საქმეში.

2013 წელს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაე
რთიანებების შესახებ საქართველოს კანონში 
შეტანილი იქნა ცვლილება, რომელმაც უზ რუ ნვ ე
ლყო სტიმული პოლიტიკური პარტიებისთვის, რა
თა პარტიის საარჩევნო სიებში ქალები შე ეყ ვ ან
ათ: „თითოეული საარჩევნო სუბიექტი, რო მე ლიც 
და ფინანსებას იღებს მოცემული მუხლის სა ფუ ძვ
ელზე გაწერილი წესის შესაბამისად, დამატებით 
დაფინანსებას მიიღებს 30%ის ოდენობით, თუ მათ 
საპარტიო სიაში საქართველოს საპარლამენტო 
არჩევნების დროს, ან თითოეულ საპარტიო სი აში 
თვითმმართველობის არჩევნების დროს, ყო ველ 
ათ კანდიდატს შორის ჩართული იქნებიან გა ნ ს ხვ ა
ვებული (არასრულად წარმოდგენილი) სქესის წა რ
მ ომადგენლები, ანუ თუ განსხვავებული სქესის წარ
მო მადგენელთა რაოდენობა საპარტიო სიებში სულ 
მცირე 30%ს შეადგენს” (მუხლი 30, პუნქტი 7¹).

ჩანართი 3. საქართველოში, გენდერული თა
ნასწორობის სფეროში ,არსებული საერთაშ
ორისოდაეროვნულიპოლიტიკურიჩარჩო–დო
კუმენტები
− გაეროს კონვენცია ქალთა წინააღმდეგ ყველა 

ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ 
(CEDAW) (1994);

− პეკინის სამოქმედო პლატფორმა (1995);
− ათასწლეულის განვითარების მიზნები (MDG) 

მე–3 მიზნის მიღწევის ვალდებულებით (გე ნ
დერული თანასწორობისა და ქალებისთვის ძა
ლაუფლების მინიჭების ხელშეწყობა) (2000);

− საქართველოს კანონი ოჯახში ძალადობის აღ
კ ვ ეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა და ც
ვისა და დახმარების შესახებ(2006);

− საქართველოს კანონი ადამიანით ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ 
(2006);
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2.2ინსტიტუციონალურიჩარჩო:
გენდერული თანასწორობის საპარლამენტო სა
ბ ჭო, თავდაპირველად შეიქმნა როგორც დრო
ები თი საკონსულტაციო სტრუქტურა, ხოლო 2010 
წელს მუდმივმოქმედი ორგანო გახდა8. ამჟ ამ ა დ იგი 
პარლამენტის 12 წევრისგან შედგება (შე მა  დ  გ  ე ნ ლ ო
ბა გენდერულად დაბალანსებულია) და წა რმოადგენს 
მუდმივმოქმედ ორგანოს, რო მ ე  ლ   საც გენდერულ 
საკითხებზე მუშაობის მან და ტ ი განსაზღვრული აქვს 
საქართველოს კანო ნით გე ნ დ ე რული თანასწორობის 
შესახებ. საბ ჭოს მა ნ  და ტი მოიცავს: საქართველოს 
კანონებისა და კა ნ ო ნ პ რ ო ე ქ ტ ე ბის ანალიზს; გენდე
რუ ლი უთ ან  ა ს წო რ ო ბის აღმოსაფხვრელად მიმა
რთუ ლ ი რე კო მ ე ნ დ ა ციების შემუშავებას; გენდ ერ  უ ლი 
თა ნა ს წ ო რ ობის შესახებ სახელმწიფო პო ლი ტ ი კ ის 
გან მ ს ა ზ ღ ვრელი დოკუმენტების მო მ ზ ა დ ე ბას; ახა
ლ  ი კანონპროექტების და საკანო ნ მდ ებლო ცვლი
ლ ე  ბ  ე  ბ ის შემუშავებას და ერო ვნ უ ლი სამ ო ქმედო 
გეგმის განხორციელების კოორ დ ი ნ აც ი ასა და მო
ნ ი ტ ორინგს. მაგალითად 2013 წელს გენდერული 
თანასწორობის საპარლამენტო საბჭოს ინიციატივით 
შემუშავდა და 2014 წლის თებერვალში დამტკიცდა 
გენდერული თანასწორობის ეროვნული სამოქმედო 
გეგმა 20142016 წლებისათვის. 

გენდერულითანასწორობისდეპარტამენტი სა
ხალხო დამცველის აპარატში დაარსდა 2013 
წელს. დეპარტამენტის მოვალეობებში შედის თვალი 
ადევნოს ქალების უფლებების და გენდერული თა
ნა სწორობის პრინციპების დარღვევის ფაქტებს. 
იგი აგრეთვე პასუხისმგებელია გენდერული თა ნა
ს წო რობის პრინციპების ინტეგრაცია მოახდინოს 
ად ამიანის უფლებების დაცვის ჩვეულებრივ სა ქ მე
ებზე მუშაობის პროცესში და განახორციელოს სა
ზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების ღო ნი სძ
ი ებები.

2013 წელს დაინიშნა პრემიერ–მინისტრის სპე
ციალურიმრჩეველიადამიანისუფლებებისდა
გენდერული თანასწორობის საკითხებში. ამ ას
თან ერთად სხვადასხვა სამინისტროებშიც აგრეთვე 
დაინიშნენ მრჩეველები გენდერულ საკითხებში. 
ბევრ შემთხვევაში ისინი მხოლოდ გენდერულ სა
კითხებზე არ მუშაობენ და მათი ფუნქციები სხვა და
სხვა სფეროებზე ნაწილდება (გენდერი და ად ა მ ია
ნის უფლებები, გენდერი და ბავშვთა უფლებები).
 
2014 წელს პრემიერმინისტრის აპარატში შეიქმნა 
საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სა მთ
ა ვრობო საკოორდინაციო უწყებათაშორისი საბჭო, 
რო მლის ქვეშაც ასევე ჩამოყალიბდა სამუშაო ჯგუ
ფი გენდერულ საკითხებზე.

ადგილობრივ დონეზე, რამოდენიმე საპილოტე მუ
ნი ციპალიტეტში ფუნქციონირებს გენდერული თა 
ნასწორობის საბჭოები და შექმნილია გენდერის 
სა კი თხებში მრჩევლის თანამდებობა. მრჩეველთა 
ფუნქციებში შედის გენდერის საკითხების მეინ სტ რ
იმინგი ადგილობრივი მმართველობის პროცესებში 
და ქალების მონაწილეობის ხელშეწყობა გადა წყ
ვე ტილებების მიღებასა და დაგეგმვაში.

აღნიშნული ინსტიტუტების მთავარი გამოწვევა ფუ
ნქციების შესასრულებლად საჭირო ფინანსური რე
სუ რსების ნაკლებობაა. მათი უმეტესობა საე რთ ა შ
ორისო დონორების დახმარებაზეა დამოკიდებული, 
რადგანაც აღნიშნული ფუნქციების შესასრულებლად 
სათანადო ფინანსური რესურსების უზრუნველყოფის 
სამართლებრივი ან პოლიტიკური ვალდებულება 
არ არსებობს. 

2.3ძირითადიგენდერულიდისბალანსი:
გაეროს განვითარების პროგრამის 2012 წლის „გე
ნდერული უთანასწორობის ინდექსის„9 მიხედვით 

− ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განხო რცი ე
ლების სამოქმედო გეგმა 20062011;

− საქართველოს კანონი გენდერული თანა სწ ო
რო ბის შესახებ (2010);

− გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს N1325, 1820, 
1888, 1889 და 1960 რეზოლუციების გან სა ხ ო
რ ციელებელი 2012–1015 წლების ეროვნული 

სამოქმედო გეგმა „ქალი, მშვიდობა და უსა ფ
რთხოება (მიღებულ იქნა 2011 წელს);

− გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის ერ ოვ
ნული სამოქმედო გეგმა (20142016);

− ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინა აღ
მდეგ ბრძოლის საქართველოს ეროვნული სა
მო ქმედო გეგმა 20132014 წწ.

8 წყარო: www.parliament.ge 

9 UNDP, 2012.Gender inequality index 2012.https://
data.undp.org/dataset/Table4GenderInequality
Index/pq34nwq7

10 World Economic Forum, 2013. Gender Gap index 
2013. http://www3.weforum.org/docs/GGGR12/85_
Georgia_GGGR12.pdf 
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სა ქართველო 71–ე ადგილზეა 137 ქვეყანას შორის. 
მსო ფ ლიო ეკონომიკური ფორუმის10 2013 წლის 
„გენ დე რული განსხვავების ინდექსის„ მიხედვით 
საქართველო 86–ე ადგილზეა 136 ქვეყანას შორის. 
ძი რი თადი განსხვავებები გამოვლინდა ქალთა 
ეკ ო  ნ ომიკური გაძლიერების, დასაქმების, პო ლი
ტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის, ქალთა მი
მა  რთ ძალადობის და ახალშობილებს შორის გე
ნდ  ე რუ ლი თანაფარდობის თვალსაზრისით (იხ. 
ქვე მოთ მოყვანილი ცხრილი). უკანასკნელ წლებში 
მიღ წეული პროგრესის მიუხედავად, ქალები ჯერ 
კიდევ საკმარისად არ არიან წარმოდგენილნი 

ჩანართი4.საქართველოშიარსებულიძირითადიგენდერულიგანსხვავებები
(„გენდერულიგანსხვავებისინდექსი„,მსოფლიოეკონომიკურიფორუმი11,2013წ.)

გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებში და სა თა ნა
დო ეკონომიკური შესაძლებლობები არ აქვთ. გა
სული ორი ათწლეულის მანძილზე პარლამენტში 
ქალების რაოდენობა არასდროს აღემატებოდა 
10%–ს. ადგილობრივი მმართველობის ორ გა ნო  ე ბ
ში ქალების რიცხვი ყოველი მომდევნო არჩევნების 
შემდეგ მცირდებოდა: 1998 წლის არ ჩე ვნ ების შე
მ დეგ –14%, 2002 წ. – 12%, 2006 წ. – 11.4% და 
2010 წ. – 11%. 2014 წლის იანვრის მდგომარეობით 
19 მინისტრიდან მხოლოდ 4 ქალი იყო. 2009 წელს 
ქა ლების საშუალო ნომინალური წლიური ხელფასი 
კაცების ხელფასის 54%–ს შეადგენდა. 

ქალი კაცი ქალებისა და კაცების 
თანაფარდობა მაჩვენებელი

ხელფასების თანაფარდობა ერთნაირი სამუშაოს 
შესრულების შემთხვევაში 0.77 10

საპროგნოზო შემოსავალი (PPP US$) 3,205 8,084 0.40 116

სამუშაო ძალაში მონაწილეობა 59 78 0.76 69

კანონმდებლები, ხელმძღვანელი ოფიციალური 
პირები და მენეჯერები 34 66 0.51 38

ქალები/კაცები პარლამენტში 12 88 0.14 102

ქალები/კაცები მინისტრის პოზიციებზე 16 84 0.19 64

ქალი/კაცი სახელმწიფოს სათავეში – წლების 
რაოდენობა (გასული 50 წ. მანძილზე) 0 50 0.01 49

გენდერული თანაფარდობა ახალშობილებს 
შორის (მდედრ./მამრ.) 0.90 129

ნაადრევი ქორწინება (% ქალი, 15–19 წლის) 14

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი (2010 წლის 
მონაცემები) 166 16

11 World Economic Forum, 2013. Gender Gap index 
2013. http://www3.weforum.org/docs/GGGR12/85_
Georgia_GGGR12.pdf

12  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 
2011. ქალები და კაცები საქართველოში. 
სტატისტიკური გამოცემა, საქართველოს მე–4 და მე–5 
CEDAW ანგარიშის დანართი,http://www2.ohchr.org/
english/bodies/cedaw/docs/AdvanceVersions/Geor
giaAnnexI.pdf
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თავი3
ადვოკატირება:მიდგომადა
ძირითადიკონცეფციები
სხვადასხვა ავტორები ტერმინს „ადვოკატირება„ 
სხვა დასხვანაირად განსაზღვრავენ. ეს სახე ლ მძ ღ
ვა ნელო ეყრდნობა ტერმინის განმარტებას, რო მე
ლიც მოცემულია „ადვოკატირების და მოქალაქეთა 
ჩართულობის სამოქმედო სახელმძღვანელოში„ 
და რომლის მიხედვითაც: „ადვოკატირება არის 
ორგანიზებული პოლიტიკური პროცესი, რომელიც 
გულისხმობს ადამიანთა კოორდინირებულ ძა ლ
ი ს ხ მ ევ ას, რომელიც მიმართულია უთანას წო რო
ბ ის, შეუწყნარებლობის და იზოლაციის დამამ კვ
იდ რებელი პოლიტიკის, პრაქტიკის, იდეების და 
ფა ს ე ულობების შესაცვლელად.”13

ამ სახელმძღვანელოში ადვოკატიების მიმართ ჩვე
ნი მიდგომა ხასიათდება შემდეგი ექვსი მა ხა სი ა თ
ებლით: 

1) ადამიანის უფლებებზე დამყარებული მიდ
გომა(HRBA): ეს არის ადამიანის უფ ლე ბე ბის 
საერთაშორისო სტანდარტებზე და პრი ნ ციპებზე 
დამყარებული ჩარჩო, სადაც ძა ლ ა უ ფ ლ ების 
დისბალანსი დისკრიმინაციის, სი ღარიბის და 
ექსპლუატაციის საფუძვლად არის მიჩნეული. 
მისი ამოცანაა ხელი შეუწყოს სა მ ა რ თ ლ ია ნ ო
ბის, თანასწორობის და თავისუფლების და მ კ ვ
ი დრებას. 

 ადამიანის უფლებებზე დამყარებული მიდგომის 
გამოყენება ნიშნავს პოლიტიკის შემუშავების 
პროცესის მოქცევას ისეთ სამართლებრივ ჩა
რ ჩოში, რომელიც „ადამიანის უფლებების შე ს
ა ხებ გაეროს კონვენციით„ აღიარებულ უფ ლე
ბებს ითვალისწინებს. ადვოკატირების მიმართ 
ადამიანის უფლებებზე დამყარებული მიდგომის 
გამოყენება აგრეთვე გულისხმობს, რომ თქვენ 
ცდილობთ ერთის მხრივ განავითაროთ უფ ლე
ბის მქონე პირის უნარი მოითხოვოს თავისი 
უფლებების დაცვა, ხოლო მეორეს მხრივ ხელი 
შეუწყოთ პასუხისმგებელი პირების მიერ მათი 
მოვალეობების შესრულებას.14

ჩანართი5.მაგალითისაქართველოს
გამოცდილებიდან:„ქალთაოთახი„–ახალი
მუნიციპალურისამსახური
„Alliances KK„ პროგრამის ფარგლებში სა ქა რ
თ  ვ  ე ლოს სამ მუნიციპალიტეტში (დმანისი, წა ლ
კ  ა და თეთრიწყარო) ჩატარდა დისკუსიები სა
მი   ზ ნე ჯგუფებში და გენდერული ანალიზი, რი ს 
შე   დ ე გ ა დ აც გაირკვა, რომ ქალებს ძალიან შეზ ღ
უ    დ  უ ლ ა დ მიუწვდებათ ხელი ადგილობრივ მუ ნ ი  
ც ი  პ ა ლ ურ მომსახურებებზე და მთელი რიგი და
ბ რ კოლებების წინაშე დგანან. ამ პრობლემას 
მრა ვა ლი მიზეზი აქვს, მათ შორის: ქალები მე ტი 
ს მ ე ტად არიან გადატვირთული საშინაო საქ მ ე ე
ბით; საზოგადოებრივი აზრის მიხედვით „სა ზო გა
დო  ებ რივი თავშეყრის ადგილები ქალებისთვის არ 
არის„; და ადგილობრივი ხელისუფლების წა რ მ

ომადგენლებმა და მუნიციპალიტეტის თა ნა მ შრ ო
მლებმა არ იციან ქალთა უფლებებთან და გენ დე
რულ თანასწორობასთან დაკავშირებით ქვეყანაში 
არსებული პოლიტიკის შესახებ. 

არჩეული სტრატეგია ფოკუსირებული იყო მუნ იც ი
პ ა ლიტეტის წამყვანი თანამშრომლების (პა სუ ხი ს
მგებელი პირების) უნარების განვითარებაზე, რო მ
ლებიც თავის მხრივ ტრენინგს ჩაუტარებენ სოფლის 
რწმუნებულებს. უფრო მეტიც, მუნიციპალიტეტის 
შენობაში გაიხსნა „ქალთა ოთახი„ რესურს–ცე ნ
ტ რის სახით (ბიბლიოთეკა, ინტერნეტი, წერა–კი
თ ხვის გაკვეთილების ჩატარების ადგილი, სა დაც 
სპეციალური სივრცე ბავშვებისთვისაა გა მო ყო
ფილი) და თავშეყრის ადგილი ქალაქში ჩა მო სუ ლი 
ქალებისთვის. 

13  Veneklasen, L., Miller, V., 2007. New Weave of 
Power, People & Politics: The Action Guide for Advo
cacy and Citizen Participation. Just Associates. Stylus 
Publishing

14  ადამიანის უფლებებზე დამყარებული მიდგომის დროს 
ადამიანის უფლებები განსაზღვრავენ ურთიერთობებს 
ცალკეულ პირებს ან დასაბუთებული პრეტენზიების 
მქონე ჯგუფებს (უფლებების მქონე პირები) და 
შესაბამისი ვალდებულებების მქონე სახელმწიფო ან 
არასახელმწიფო პირებს შორის (ვალდებულებების 
მქონე პირები). მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ: 
UNDG, 2010. The Human Rights Based Approach 
to Development CooperationTowards a Common 
Understanding Among UN Agencies. ვებგვერდის 
მისამართი: http://www.undg.org/archive_docs/6959
The_Human_Rights_Based_Approach_to_Develop
ment_Cooperation_Towards_a_Common_Understand
ing_among_UN.pdf
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2) გენდერულითანასწორობა: ადვოკატირების 
გზით გენდერული მეინსტრიმინგის ხელშეწყობა 
ორი მიმართულებით უნდა განხორციელდეს15: 
ქალ თა უფლებამოსილების ზრდა და გენ დე
რ ული მეინტრიმინგი ყველა დონეზე (მათ შო

რის ორგანიზაციებშიც). ქვემოთ მოყვანილ 
ჩა  ნ  ა  რ თებში მოცემულია ორივე კონცეფციის 
გა ნ საზღვრება და აღწერილია გენდერული თა
ნა სწორობისა და ადვოკატირების პროცესების 
კონ კრ ეტული სტრატეგიები.

ჩანართი6.„ქალთაუფლებამოსილების
ზრდის„და„გენდერულიმეინსტრიმიმგის
სტრატეგიის„დეფინიციები
ქალთაუფებამოსილება: ტერმინი ქალთა უფ ლე
ბამოსილება გულისხმობს თანმდევ პროცესს, რო
მლის მიზანია არა მხოლოდ ქალების მი ერ სა კუთარ 
ცხოვრებაზე კონტროლის გაუმ ჯო ბესება (სტრა
ტე გიული ცხოვრებისეული გა და წყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ების 
მი ღების უნარი16) არამედ აგრეთვე გენდერული 
ურ თ ი ე რ თობების შეცვლას და გენდერული უთანა ს
წორობის ხელშემწყობი სოციალური სტრუქტურების 
მოშლას. გაეროს დეფინიციის მიხედვით ქალების 
უფლებამოსილების ზრდა ხუთი კომპონენტისგან 
შე დგება17: 1) ქალების მიერ საკუთარი თავის პა ტი ვ
ისცემა; 2) ქალების უფლება ჰქონდეთ და გააკეთონ 
არჩევანი; 3) ქალების უფლება ხელი მიუწვდებოდეთ 
შესაძლებლობებსა და რესურსებზე; 4) საკუთარი 
ცხოვრების კონტროლის შესაძლებლობა, როგორც 
სახლში, ასევე მის გარეთ; 5) ქალების უნარი ზე
გავლენა მოახდინონ სოციალური ცვლილებების 
მიმართულებაზე უფრო სამართლიანი სოციალური 
და ეკონომიკური წყობის შესაქმნელად, როგორც 
ქვეყნის, ასევე საერთაშორისო მასშტაბით. ქალების 
უფებამოსილების ხელშეწყობა გულისხმობს ცნო ბი
ერების ამაღლებას, საკუთარი თავის რწმენის შე

ქ მნას, არჩევანის გაფართოებას, რესურსების გა
ზ რდილ ხელმისაწვდომობას და კონტროლს და 
დისკრიმინაციისა და უთანასწორობის და მ ა მ კ   ვ   ი   დ  
რ ე ბ ე ლი სტრუქტურებისა და ინ ს ტი ტუ ტე ბის ტრა ნს
ფო რმირების ღონისძიებების განხორ ცი ელ ე ბას.

გენდერული მეინსტრიმინგის სტრატეგია: ეკო
ნო მიკური და სოციალური საბჭოს (ECOSOC) „შე
თ ანხმებულ დასკვნებში„ 1997/218 მოცემული გა ნ
მარტების მიხედვით არის„ …ყველა სფეროსა და 
ყველა დონეზე ნებისმიერი დაგეგმილი ქმედების, 
მათ შორის კანონმდებლობის, პოლიტიკის და 
პრო გრამების ქალებსა და კაცებზე ზემოქმედების 
შე ფასების პროცესი. ეს არის სტრატეგია, რომლის 
დროსაც ქალების პრობლემები და გამოცდილება, 
ისევე როგორც კაცების პრობლემები და გა მო
ც დილება ერთიან განზომილებაში არიან გაე რ
თ ი ანებულნი პოლიტიკისა და პროგრამების შე
მუ შავების, განხორციელების, მონიტორინგის და 
შეფასების პროცესში, პოლიტიკის, ეკონომიკის და 
სოციალური საკითხების ყველა სფეროში, ისე რომ 
ქალებმა და კაცებმა თანაბრად მიიღონ სარგებელი 
და უთანასწორობა არ დამკვიდრდეს. საბოლოო 
მიზანი გენდერული თანასწორობის მიღწევაა.” 

15 World Economic Forum, 2013. Gender Gap index 
ასეთი მიდგომა შემოთავაზებულ იქნა ქალთა მე–4 
მსოფლიო კონფერენციაზე, რომელიც ჩატარდა 
პეკინში, 1995 წელს.

16 Kabeer, N.,1999. Resources, Agency, Achieve
ments: Reflections on the Measurement of Women’s 
Empowerment. Development and Change, Volume 
30pp 435464. The Hague: Institute of Social Stud
ies. Published by Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 
UK.

17  UNDESA Taskforce Guidelines on Women Empow
erment. http://www.un.org/popin/unfpa/taskforce/
guide/iatfwemp.gdl.html

18  ECOSOC agreed conclusions 1992/2 http://www.
un.org/womenwatch/osagi/gmrolesmadtgenfp.htm
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3) მონაცემებზედაყრდნობა: ამ სა ხე ლმ ძ ღვა ნე
ლ ოში აღიარებულია ხედვა, რომ პოლიტიკის 
ად ვოკატირება უნდა მოხდეს მონა ცე მ ე ბ ზე, ფა
ქ ტებზე დაყრდნობით.

ტერმინი „მონაცემები„ განსაზღვრულია როგორც 
„სკრუპულოზურად და სისტემატიურად ცოდნის შე
გრ ოვება, რაც შეიძლება მოიცავდეს განვითარების 
პოლიტიკასა და პრაქტიკასთან დაკავშირებით 
კრი ტ ი კული კვლევისა და შეფასების, თეორიის შე
მუშავების, მონაცემთა შეგროვების, ანალიზის და 
კოდიფიკაციის ნებისმიერ სისტემატიურ პროცესს 
და ყველა მხარის მონაწილეობით და მოქმედების 
გზი თ ჩატარებულ კვლევას”19.

როგორც არაერთი კვლევა გვიჩვენებს, მტკი ც ე   ბ
უ ლ ე ბებზე დაყრდნობით შემუშავებული პო ლი  ტ 
ი კა და პრაქტიკა მეტი ალბათობით იძლევა კა  რ გ  
შედეგებს20. პოლიტიკასა და პრაქტიკაში მტკი  ცე ბ

უ ლ ე ბ ე ბ ის უკეთ გამოყენება შეიძლება დაე ხ მ ა როს 
პოლიტიკის განმსაზღვრელ პირებს პრობ ლე მე
ბი ს იდენტიფიკაციაში, მათი მიზეზების გაგებაში, 
პო ლიტიკური გადაწყვეტილებების შემუშავებაში, 
პოლიტიკის განხორციელების გაუმჯობესებაში და 
სტრატეგიებისა და მათი მოქმედების მონიტორინგში. 
მტკიცებულებების უკეთეს გამოყენებას აგრეთვე 
შე უძლია გაზარდოს პოლიტიკის შემუშავების პრო
ცე სში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მონა წი
ლ ე ობა და დაეხმაროს მათ დაიმკვიდრონ თავისი 
ად გ ილი და გავლენა პოლიტიკის განსაზღვრაში21.

4) მონაწილე მხარეთა ჩართულობადა სამო
ქალაქოსაზოგადოებისგანვითარება: სა ზო
გა დოებრივი ორგანიზაციების ადვოკატირების 
სტრატეგიების მიზანი უნდა იყოს ერთი მხრივ 
კონკრეტულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე 
ზემოქმედება და გადაწყვეტილების მიღების 
პრო ცესებში მოქალაქეთა მონაწილეობის უნა

ჩანართი7.სპეციფიკურისტრატეგიები
ადვოკატირებისპროცესებშიგენდერული
თანასწორობისგასათვალისწინებლად
გარედონეზე:
− სპეციფიკური გენდერული შეფასების გაკეთება 

იმის გასაგებად, თუ რა შედეგები მოაქვს ამა თუ 
იმ კანონს, პოლიტიკას ან პროგრამას ქალე ბი
ს ა და კაცებისთვის, ყველა სფეროში და ყველა 
დო ნეებზე. 

− გენდერული ანალიზის ჩასმა ადვოკატირების 
და გეგმვის ციკლში: შემუშავებაში, გან ხო რ ცი
ელ ებაში, მონიტორინგში და შეფასებაში. 

− თანამოაზრეების გამოვლენა მაღალი თანა მ  დ
ე  ბობის მქონე ქალებსა და კაცებს შორის, რო  მ
ლ ე ბიც გენდერული თანასწორობის ადვო კა ტ ი
რ ე ბას ეწევიან; 

− ქალების უფლებამოსილების ზრდის ხელ შე წყ
ო ბა მთელი პროცესის მანძილზე;

− ქალებისთვის პოზიტიური შედეგების მომტანი 
ღო ნისძიებების ჩართვა, საჭიროების შეს აბ ამ ი
ს ად; 

− გენდერული თანასწორობის ხელშემწყობ ორ
განიზაციებთან თანამშრომლობის გაძ ლი ერ ე ბ ა; 

− კაცების ჩართვა გენდერული თანასწორობის 
ხე ლშემწყობ ღონისძიებებში.

შიდადონეზე:
− ორგანიზაციაში შიდა გენდერული კვლევების 

გა ნხორციელება, ქალების თანამდებობების/
პო ზ იციების შესწავლის ჩათვლით;

− ორგანიზაციის უმაღლესი ხელმძღვანელობის 
მხრიდან გენდერული თანასწორობის მხარ და
ჭე რის ნების უზრუნველყოფა;

− გენდერული თანასწორობის საკითხებში ორგ
ა ნიზაციის თანამშრომელთა ცნობიერების დო
ნის ამაღლება და შესაძლებლობების განვი თა
რ ება;

− კონკრეტული რესურსების გამოყოფა ორგა ნი
ზაციის შიგნით გენდერული საკითხების ინს ტი
ტუ ციონალიზაციისთვის;

− კაცებისა და ქალების მუშაობისა და პირადი ცხო
ვრების დაბალანსების პრაქტიკის დან ერ გ ვა;

− ორგანიზაციის ყველა დონეებზე ქალების მო ნა
წილეობის უზრუნველყოფა (საჭიროების შე მ თ ხვ
ე ვაში – პოზიტიური ღონისძიებების გა ტა რ ე ბა).

− კაცების ჩართვა ისეთ ღონისძიებებში, რო მ
ლებიც ორგანიზაციის შიგნით გენდერულ სე ნ
სი ტიურობას უზრუნველყოფენ.

19 Court, J., Mendizabal E.and. Osborne D, 2006. Civil 
Society Organisations, Evidence Use and Policy 
Influence: What Do We Know?ODI Working Paper. 
London: Overseas Development Institute.

20 Court, J., Hovland.I., and. YoungJ, 2005. Bridging 
Rese arch and Policy in Development: evidence and 
the change process, Rubgy, Warwickshire: ITDG 
Publishing. 

21 Idem. 17
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რის განვითარება, ხოლო მეორე მხრივ პო ლი
ტიკური პროცესების უფრო ინკლუზიურ პრო ც
ესად ქცევა.

ამ თვალსაზრისით ადვოკატირების პროცესებში 
ჩა რთულობის მიდგომის გამოყენება სამოქალაქო 
სა ზოგადოების გაძლიერების შესაძლებლობას 
იძლევა. თუ მოქალაქეთა ჩართულობა და გაძ ლი
ერება ადვოკატირების სტრატეგიის მიზანია, მა შინ 
ამ სტრატეგიების შემუშავებაში მოქალაქეთა მო ნ
ა წ ი ლ ე ო ბა არის პირველი ნაბიჯი იზოლაციის და
ძ ლევის, მოქალაქეთა გაძლიერების, კრიტიკული 
ცნო ბ ი ერების განვითარების და პოლიტიკური უნა
რე ბის ჩამოყალიბების გზაზე.

5) სისტემატიურიდაგეგმვადაცვლილებებთან
ადაპტაცია: ის ეყრდნობა რწმენას, რომ პო

ლიტიკაში, პრაქტიკაში და ძა ლა უ ფლე ბა ში 
ცვლილების შეტანის ხელ შე წ ყ ო ბ ი სთ ვის სა ჭი
როა სტრატეგიული და გე გ მვ ა, სის ტ ე მ ა ტ იური 
მო ნიტორინგი და მუდ მივ ცვლი ლე ბებთან ად
ა პ ტირებისთვის აუცი ლე ბე ლი მოქნილობა.

6) სწავლის პროცესი: ადვოკატირებისთვის აუ
ც  ილებელია ახალი უნარების და ტექნიკის 
სწა ვ   ლა, როგორც საკუთარ გამოცდილებაზე 
და  ყ  რ  დ  ნ ო ბ ი თ (გამომდინარე იქიდან რაც გააკ
ე თ ეთ ან არ გააკეთეთ), ასევე სხვებისგან. ამ 
სახელმძღვანელოში ასახულია მრავალი გა
მო ქ ვეყნებული ნაშრომი, მთელი მსოფლიოს 
მასშტაბით დაგროვებული სხვადასხვა ნოვ ატ
ო რული პრაქტიკა და საზოგადოებრივი ორ
გა ნიზაციების მიერ ადვოკატირების სფე რო ში 
მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილება. 
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თავი4
დაგეგმვისპროცესი
პოლიტიკაში, პრაქტიკასა და ძალაუფლების გა ნა
წილებაში ცვლილებების ხელშეწყობა სტრა ტ ე  გ ი უ ლ 
დაგეგმვას, მონიტორინგს და შეფასე ბას საჭიროებს. 
ამ თავში ახსნილია დაგეგმვის საჭიროება და აღ
წე რილია დაგეგმვის სტრუქტურირებული, მონ ა წი
ლეობითი და გენდერის თვალსაზრისით სე ნს ი ტი უ
რ ი პროცესი.

დაგეგმვა ხელს უწყობს ქმედითი გა და წ ყ ვე ტი ლ
ე ბების მიღებას და რესურსების სწორ გა ნა წი ლე
ბას. ის აგრეთვე უზრუნველყოფს, რომ ად ვო კა ტი
რებისთვის თქვენს მიერ შერჩეული სტრატეგია და 
ღონისძიებები ჯანსაღ ლოგიკას ეფუძნებოდნენ. 

ადვოკატირების დაგეგმვის პროცესის ორგანიზაცია 
დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ როგორია ორ
გა ნ იზაციის გამოცდილება, რას ანიჭებს ის უპირა
ტე სობას, როგორი პროცედურები აქვს მას და რა 
მოთხოვნებს აყენებენ დონორები. ზოგადად, ად
ვო კ ა ტირების დაგეგმვა მოიცავს ინფორმაციის შე
გ როვებას, დისკუსიებს და საერთო შეთანხმების მი
ღ წევას შემდეგ საკითხებზე:

• რატომ ხორციელდება ადვოკატირება (სა ბა
ზისო ინფორმაცია და პრობლემის ანალიზი);

• რის მიღწევას ვვარაუდობთ ადვოკატირების 
სამუშაოების შედეგად (ამოცანები);

• რომელია ის სპეციფიკური კონტექსტი სადაც 
ჩა რევა უნდა განხორციელდეს (პოლიტიკის 
კო ნტექსტი);

• ვინარიან ძირითადი მონაწილე მხარეები და 
რა ურთიერთდამოკიდებულებაა მათ შორის ძა
ლა უფლების თვალსაზრისით (ძალაუფლების 
ან ალიზი);

• როგორ დავგეგმოთ დასახული ამოცანების მი
ღწევა (სტრატეგიები);

• რა რესურსები გვჭირდება და რა ეღირება 
ისინი (ბიუჯეტი);

• როდის განვახორციელებთ ჩვენს გეგმას (ვა
დები)

• ვინ რის გაკეთებაზე აგებს პასუხს (შრომის გა
ნაწილება) 

• როგორ შევაფასებთ სამუშაოს წარმატებას 
(მო ნიტორინგისა და შეფასების ჩარჩო)

დაგეგმვის მოდელი, რომელიც ამ სა ხე ლ მძ ღ ვა ნე ლ
ოშია მოცემული, სამ ძირითად იდეას ეყ რ დ ნობა: 

1)  ადვოკატირების სამუშაოების დაგეგმვის პრო
ცესი ნიშნავს პოლიტიკისა და ძალაუ ფლ ე ბის 
შეცვლის თე ორიის დეტალურ შემუშავებას (კო
ნკრეტული მიზ ნის, კონტექსტისა და საკი თ ხი ს
თვის). 

2)  შემუშავებული გეგმა რეგულარულად უნდა გა
და ისინჯებოდეს, რომ მასში გათვალისწინებული 
იყოს გარე და შიდა გარემოებების ცვლი ლ
ე  ბები. ამ სახელმძღვანელოში შემოთავ აზ ე 
ბულია წრფივი თანმიმდევრობა: პრო ბ ლ ე მების 
ანალიზი, ამოცანების დასახვა, კო  ნკ რ ე ტ ული 
ცვლილებების შერჩევა და ადვ ო  კ ა ტ ი რების 
სტრატეგიის შერჩევა. თუმცა, პოლიტიკური 
პრო ცესები რთულია, ხშირად არა თა ნ მ ი მდ
ევ რულია და განუწყვეტლივ ცვალებადი. ამის 
გამო, ადვოკატირების დაგეგმვა განმეორებადი 
პროცესია, რომლის დროსაც ჩვენ ისევ და ისევ 
ვუბრუნდებით ჩვენს სტრატეგიას კონტექსტში 
მომხდარი ცვლილებების გამო.

3)  დაგეგმვის პროცესი გენდერის თვალსაზრისით 
სენსიტიური და მონაწილეობითი უნდა იყოს; 
ის ხელს უნდა უწყობდეს გეგმის გათავისებას, 
კონსენსუსს და ერთგვაროვან გაგებას ყველა 
მონაწილე მხარის მიერ (ბენეფიციარების 
ჩათვლით). დაგეგმვის პროცესში მონაწილეობა 
ძლი ერი ინსტრუმენტია ცნობიერების ასა მა
ღლ ებლად და კრიტიკული ანალიზის უნარე ბი ს 
გასავითარებლად, რაც ხელს უწყობს მო ქა
ლაქეთა გაძლიერებას. 

დაგეგმვის პროცესის გზით ქალთა ხმების, ინ ტე
რესების და მისწრაფებების გათვალისწინება და

ნაწილი II:
ადვოკატირების დაგეგმვა, 
მონიტორინგი და შეფასება
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გვ ე ხმარება შევიტანოთ გენდერული საკითხები და 
ქა ლ თა ინტერესები ძირითად პოლიტიკაში.

გენდერულ თანასწორობასა და ადამიანის უფ ლე
ბე  ბზე დაყრდნობით დაგეგმვის პროცესი შემდეგი 
თავისებურებებით ხასიათდება:

1. უფლებების მქონე პირებისა და მოვალეობების 
მქონე პირების იდენტიფიკაცია;

2. დაგეგმვის მთელი პროცესის მანძილზე (რაც 
მო იცავს კონტექსტის ანალიზს, პრობ ლე  მის 
ანა ლიზს, ობიექტურ შერჩევას, მიზ ნე  ბის და 
სტრ ა ტ ეგიების განსაზღვრას) გან   ს  ა  კ  უ  თ  რ  ე  ბ უ ლ ი 
ყურადღების დათმობა გე ნდ  ე  რ  უ  ლი უთ ან ას წო
რობისთვის და სხვა უთა ნა ს წ  ო   რობ ებთან მისი 
ურთიერთდ ამო კი დე ბუ ლე ბისთვის.

3. ქალებისა და კაცების სპეციფიკური სა ჭი რო ე
ბებისა და ინტერესების იდენტი ფიკ აც ია;

4. ძალისხმევის მიმართვა სტრუქტურული უსა მა
რთლობისა და უთანასწორობების მიზეზების და 
არა მხოლოდ შედეგების აღმოსაფხვრელად;

5. დაგეგმვის პროცესის პოლიტიკური ბუნება (მისი 
მიზანია „ხმის უფლების„ მიცემა უფლებების 
მქო ნე პირებისთვის და რესურსებისა და ძალ
აუ ფ ლების ბალანსის გადანაწილება);

6. მონაწილეთა შესაძლებლობების განვითა რე
ბის, მათი უკუგებისა და გაძლიერების ხელ შე
წყობა;

7. ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციების, 
როგორც ინფორმაციის მთავარი წყაროს ჩა რ
თვა დაგეგმვის პროცესში.

ეტაპებისდაგეგმვა: 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს სახელმძღვანელო უნ
და მოვარგოთ თითოეული კონტექსტის თა ვი სე  ბ უ
რებებს, ამ დოკუმენტში შემოთავაზებულია ძირი
თა დი ეტაპები, რომლებიც ნიმუშის სახით შეძლება 
გა მოვიყენოთ.

როგორც ზემოთ აღინიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ 
ამ სახელმძღვანელოში სასწავლო მიზნებისთვის 
აღწერილია დაგეგმვის პროცესის წრფივი თა ნმ ი
მდევრობა, აგრეთვე გასათვალისწინებელია, რომ 
ყოველ ეტაპზე შესრულებული სამუშაო მომდევნო 
ეტაპებზე უნდა გაანალიზდეს ახალი ინფორმაციის 
ან ახალ კონტექსტში მომხდარი ცვლილებების 
საფუძველზე. მაგალითად, ძალაუფლების ანა
ლი  ზ მა შეიძლება გვიჩვენოს, რომ თქვენი ოპო
ნე  ნ ტე ბი ამჟამად იმდენად ძლიერნი არიან, რომ 
იძულებულნი ხართ ადვოკატირებასთან დაკავ ში
რებით თქვენს მიერ დასახული ამოცანების ამბი
ციურობა შეამციროთ ან ხელმეორედ განსაზღვროთ 
თქვენი მოკლევადიანი, საშუალო ვადიანი და გრძე
ლვადიანი სტრატეგიები. 

დაგეგმვის პროცესის ძირითადი ეტაპებია: 
ეტაპი 0: მოსამზადებელი სამუშაოები;
ეტაპი 1: პრობლემების განსაზღვრა და ანა ლი ზი;
ეტაპი 2: ამოცანების დასახვა და შერჩევა;
ეტაპი 3: პოლიტიკის კონტექსტის ანალიზი;
ეტაპი 4: ძირითადი მონაწილე მხარეების იდე
ნტ იფიკაცია და ძალაუფლებების განაწილების 
დადგენა;
ეტაპი 5: სტრატეგიების შერჩევა;
ეტაპი 6: შიდა შესაძლებლობების ანალიზი;
ეტაპი 7: მონიტორინგი და შეფასება (იხ. კონ კ
რ ეტული თავი);
ეტაპი 8: ადვოკატირების გეგმის შემუშავება.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოკლედაა განხილული 
დაგეგმვის ეტაპები, ახსნილია რა ღონისძიებები უნ
და განხორციელდეს თითოეულ ეტაპზე, როგორ შე
იძ ლება ამის გაკეთება და რა პროდუქტების მიღება 
შეგიძლიათ თითოეული ეტაპის ბოლოს. ეტა პების 
და სამუშაოების დეტალური აღწერა მო ცემულია ამ 
სახელმძღვანელოს მომდევნო სექც იე ბში. 
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ჩანართი8.დაგეგმვისპროცესისზოგადიმიმოხილვა

ამოცანები როგორგანვახორციელოთ? კონკრეტული
პროდუქტები

0:მოსამზადებელი 
სამუშაოები

1. მნიშვნელოვანი ინფორმაციის 
მოპოვება, რომელსაც შეიძლება 
დაეყრდნოთ დაგეგმვის 
პროცესში;

2. დაგეგმვის მკაფიო და მტკიცე 
პროცესის განსაზღვრა;

ადვოკატირების სფეროში ადრე 
შესრულებული სამუშაოების 
შეფასებების შესწავლა და დასკვნების 
შესწავლა;
არსებული ლიტერატურის და 
კვლევების შესწავლა (ადგილზე 
მოპოვებული მტკიცებულებების, 
კონტექსტის ანალიზის და გენდერული 
ანალიზის ჩათვლით);
კონტექსტის რუკის შედგენის 
ინსტრუმენტები;
ინფორმაციის ძირითადი წყაროების 
შერჩევა;
მონაწილეთა, დაგეგმვის ფორმატის, 
კონკრეტული ინსტრუმენტების, 
ეტაპების და ვადების შერჩევა.

საბაზისო დოკუმენტაცია;
ზოგადი კონტექსტის 
ანალიზი;

დაგეგმვის მეთოდოლოგია 
და მონაწილეთა სია; 

1: პრობლემების 
განსაზღვრა და 
ანალიზი

მკაფიო და შეთანხმებული 
აზრის შემუშავება პრობლემების, 
მათი გამომწვევი მიზეზების და 
შედეგების შესახებ;

იმ პრობლემების შერჩევა, 
რომელზეც ფოკუსირებული 
იქნება თქვენი ადვოკატირება. 

ძირითადი პრობლემებისა და მათი 
ურთიერთკავშირების განხილვის, 
ანალიზის და კონსენსუსის მიღწევის 
პროცესში მონაწილე მხარეთა 
ჩართულობა, მტკიცებულებებზე 
დაყრდნობა და გენდერული 
თვალსაზრისით სენსიტიური მეთოდის 
გამოყენება.
გენდერული ანალიზის ინსტრუმენტები 
(სამუშაოების შესახებ ინფორმაციის 
წვდომა და კონტროლი);

პრობლემის ანალიზი 
(აღწერილობითი ან 
სქემატური ფორმით– 
„ხე„), რომელშიც 
გენდერული ანალიზიც 
შედის.

2: ამოცანების 
დასახვა და 
შერჩევა

შეთანხმება ადვოკატირების 
ამოცანებსა და მათ 
ურთიერთკავშირებზე;

კონკრეტული ამოცან(ებ)ის 
დასახვა.

მონაწილე მხარეთა ჩართულობა 
და გენდერული თვალსაზრისით 
სენსიტიური ტექნიკის გამოყენება 
ადვოკატირების ძირითადი ამოცან(ებ)
ის დადგენის პროცესში;
კონკრეტული ამოცან(ებ)ის შერჩევა 
და სხვადასხვა ალტერნატივების 
რეიტინგის ქულების შედარება 
შეთანხმებული კრიტერიუმების 
მატრიცასთან.

ამოცანების განსაზღვრა 
(აღწერილობითი ან 
სქემატური ფორმით 
– „ხე„), რომელშიც 
გენდერული ანალიზიც 
შედის.

პრიორიტეტების მიხედვით 
დალაგებული ამოცანების 
მატრიცა.

3: პოლიტიკის 
კონტექსტის 
ანალიზი

პოლიტიკურ კონტექსტში უკეთ 
გარკვევა და ინსტრუქციების 
შემუშავება კონკრეტულ 
საკითხთან მიმართებაში;

პოლიტიკის შემუშავების 
პროცესის გაგება და 
გაჩენილი შესაძლებლობის 
იდენტიფიკაცია.

კონტექსტის სურათის შემუშავების 
ინსტრუმენტები და პოლიტიკური 
პროცესის სურათის შედგენა;
გენდერული ანალიზი კონკრეტულ 
საკითხში;
პოლიტიკის შემუშავების პროცესის 
ეტაპების მატრიცა;
პოლიტიკის შემუშავების პროცესის 
(მიმდინარეობის) გრაფიკები 

კონკრეტული 
პოლიტიკური კონტექსტის 
ანალიზი რომელშიც 
გენდერული ანალიზიც 
შედის.

4: ძირითადი 
მონაწილე 
მხარეების 
იდენტიფიკაცია 
და 
ძალაუფლებების 
განაწილების 
დადგენა

თქვენი მომხრე და 
მოწინააღმდეგე პოლიტიკური 
ძალების იდენტიფიკაცია და 
მათი სიძლიერის შეფასება;

შესაძლო მოკავშირეების 
იდენტიფიკაცია.

მონაწილე მხარეების ანალიზის 
ტექნიკა
(მაგ.: ძალაუფლების/ინტერესების 
მატრიცა)

მონაწილე მხარეების 
ანალიზი და 
ძალაუფლების ანალიზი 
(აღწერილობითი ან 
მატრიცის ფორმით). 

5:სტრატეგიების 
შერჩევა

შეარჩიეთ ადვოკატირების 
მიზნების მისაღწევად 
განსახორციელებელი 
სტრატეგია (სტრატეგიები);
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6: შიდა 
შესაძლებლო-
ბების ანალიზი

შეაფასეთ ადვოკატირების 
სამუშაოების 
განსახორციელებლად საჭირო 
უნარები და კომპეტენციები და 
გამოავლინეთ ადამიანური და 
ფინანსური რესურსები;

ორგანიზაციის ანალიზი და 
კონკრეტული კითხვები საჭირო 
უნარების, ცოდნის, რესურსების და 
სისტემების შესახებ;

შიდა შესაძლებლობების 
ანალიზი (ადამიანური და 
ფინანსური რესურსები)
ადამიანური რესურსების 
აღწერა;
საორგანიზაციო სისტემის 
აღწერა (კოორდინაცია, 
საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები)

7:მონიტორინგი
დაშეფასება

განსაზღვრეთ და შეათანხმეთ 
მონიროტინგისა და 
შეფასების სისტემები 
(პროცესი, პროდუქტები და 
პასუხისმგებლობები) 

მონიტორინგისა და შეფასების ჩარჩოს 
(ინდიკატორების, ინსტრუმენტების) 
შემუშავება მონაწილეობითი ტექნიკის 
გამოყენებით 

მონიტორინგისა და 
შეფასების ჩარჩო.

8:
ადვოკატირების
გეგმისშემუშავება

აღწერეთ მთლიანი ზემოქმედება 
(დაწყებული ამოცანებით და 
დამთავრებული კონკრეტული 
ღონისძიებებით), მიზანი, 
სტრატეგიები, მონიტორინგისა 
და შეფასების სისტემა, 
ადამიანური და ფინანსური 
რესურსები, შიდა სტრუქტურა და 
ვადები.

ადვოკატირების 
გეგმა დაწერილია 
და გადამოწმებულია 
ინფორმაციის მთავარ 
წყაროებთან.

ეტაპი0:მოსამზადებელისამუშაოები
უშუალოდ დაგეგმვის პროცესის დაწყებამდე რე
კ ომენდირებულია გარკვეული წინასწარი სა მუ შა
ო ების ჩატარება მნიშვნელოვანი ინფო რმ ა ც იის 
მი  ს  ა  ღ ებად, რომელმაც შეიძლება ზემოქმედება მო
ა ხ  დ  ი ნოს დაგეგმვის პროცესზე. ეს სამუშაო შემ დე გი 
ელემენტებისგან შედგება:

• ინფორმაციის შეგროვება მსგავს სა კი  თ  ხ 
ე  ბ  ზე და მსგავს გარემოებებში ად რ ე გა ნხ ო
რ  ციელებული ადვოკატირების დრ ო  ს მი ღე
ბუ ლი გაკვეთილების შესახებ. შე ფა    ს   ე  ბ  ე ბი 
და სისტემატიზაცია ძალიან და გვ ე ხ   მ ა  რება 
გა  ვ   ე  რკ ვეთ, თუ რატომ იყო ადრე გა ნ ხო რ
ცი  ელ  ე ბული ადვოკატირება წარმა ტე ბუ ლი 
ან წარუმატებელი, რამდენად მოხერხდა პო
ლი  ტი კუ რი ცვლილებების მიღწევა და სწო რ ი 
იყო თუ არა ადრე გაკეთებული დაშ ვე ბები. 
გე ნდერის თვალსაზრისით სენ სი ტი ური შე ფა 
სე ბები მნიშვნელოვანი იქნე ბა იმის და სა დგე
ნად, თუ რა შედეგები გა მოი ღო წა რს ულში გა ნ
ხორციელებულმა ადვოკ ატ ირ ებამ, შეუწყო თუ 
არა მან ხელი გენდერულ თანასწორობას და 
რა გაკვეთილების გამოტანა შეიძლება გე ნდ
ერ ული თანასწორობის ხელშეწყობის კუთხით. 

•  არსებულიმონაცემებისშეგროვებადაკო
ნტექსტისანალიზი. დაგეგმვის საწყის ფაზაზე 
მნიშვნელოვანია გადავამოწმოთ ამ სფეროში 
არსებული უახლესი მონაცემები.

ამასთან ერთად, ზოგადი პოლიტიკური კონტექსტის 
რუკის შედგენა შეიძლება დაეხმაროს ორგანიზაციას 
უკეთ გააცნობიეროს მის წინაშე არსებული გა მო
წვევები და ადვოკატირების შესაძლებლობები. სა
ერ თაშორისო ორგანიზაციები (მსოფლიო ბანკი, 
SIDA, USAID და სხვები) იყენებენ კონტექსტის რუკის 
შე დ გენის რამდენიმე ინსტრუმენტს, რომლებსაც 
შეუძლიათ მნიშვნელოვანი ინფორმაციით მოა მა 
რა გონ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები22. ეს ინ
ს ტრუმენტები, როგორც წესი, იძლევიან ინ ფო რ
მა ციას ისეთი ელემენტების შესახებ, როგორიცაა 
მაკროპოლიტიკური და ეკონომიკური კონტექსტი; 
იდეოლოგიური, კულტურული და სოციალური ელ
ემენტები; მოსახლეობის ღარიბი ფენების მდგო
მარეობის გაუმჯობესების ვალდებულებები; სამო
ქა ლაქო საზოგადოების შესაძლებლობები და 
პო ლი ტიკური ჩართულობა და ა.შ. ამ სტადიაზე 
აგრ ეთვე მნიშვნელოვანია ინფორმაციის მიღება 
ვრცე ლი გენდერული ანალიზის მეშვეობით (კან ო
ნმ დებლობის, ინსტიტუტების, მონაწილე მხარეების 
და გენდერული თვალსაზრისით არსებული ნაკ ლო
ვა ნებების ანალიზის ჩათვლით). 

ეს ეტაპი გულისხმობს არა მხოლოდ არსებული ლი
ტერატურის და სხვადასხვა კვლევების შედეგების 

22 ამ ინსტრუმენტების სია მოცემულია ნაშრომში: Nash, 
R., Hudson, A., Luttrell, C., 2006. Mapping political 
context: a toolkit for Civil Society Organisations.
London: Overseas Development Institute
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ანალიზს, არამედ ადგილზე ფაქტობრივი მო ნა
ცე მების შეგროვებას და ინფორმაციის ძირითადი 
მომწოდებლების (სპეციალისტების, მედიის, სა ხე
ლმ წიფო მოხელეების, კერძო კომპანიების და საე
რ თ აშორისო ორგანიზაციების) იდენტიფიკაციას, 
რომლებსაც შეიძლება დავუკავშირდეთ იმ ინ ფო
რ მაცის მისაღებად, რომელიც გვაკლია. გენდერის 
სფეროში მომუშავე ორგანიზაციები შეიძლება 
დაგვეხმარონ არსებული ნაკლოვანებების და სხვა 
მნიშვნელოვანი გენდერული საკითხების იდე ნტ ი
ფი კაციაში.

იმისთვის რომ დავრწმუნდეთ, რომ დაგეგმვის 
დროს ჩვენ მართლაც ფაქტებს ვეყრდნობით და 
არა მიკერძოებულ, ცალმხრივ ინფორმაციას, ჩვენს 
მიერ მოპოვებული მონაცემები უნდა გადამოწმდეს 
სხვადასხვა წყაროებისა და შეხედულებების (ტრი
ან გულაციის) საშუალებით. ჩვენ აგრეთვე უნდა და
ვრწმუნდეთ, რომ შეგროვებული ინფორმაცია სა კმ
ა რის გენდერულ ანალიზს შეიცავს. 

•  დაგეგმვის მკაფიო და ჯანსაღი პროცესის
განსაზღვრა, მონაწილეთა შერჩევის, და გე გ მ
ვის ფორმატის (მაგ.: სამუშაო შეხვ ედ რა), კო
ნ კრეტული ინსტრუმენტების, განს ახ ორ ცი ე ლე
ბელი ღონისძიებების და ვადების დადგენის 
ჩათვლით. იდეალურ შემთხვევაში დაგეგმვის 
პრ ო ცესი დაინტერესებულ მხარეთა საკმაოდ 
ფართო წრეში უნდა განხორციელდეს და მა
ს ში მონაწილეობა უნდა მიიღონ პოლიტიკის 
სფე  როში მომუშავე მკვლევარებმა და ექსპ
ე რტ ე ბ მა, მედიის წარმომადგენლებმა, საზო
გა დო ებრივმა ორგანიზაციებმა და საბოლოო 
ბენეფიციარებმა. ქალთა თანასწორობის ად
ვო კატირების სფეროში მომუშავე პირებისა 
და ორგანიზაციების ჩართვა მნიშვნელოვნად 
გააუ მ ჯ ო ბესებს გენდერული საკითხების ადვო
კატი რე ბ ის გეგმების ხარისხს.

 
და ბოლოს, დაგეგმვის პროცესში შეიძლება გამ
ოი კვეთოს კონკრეტული მექანიზმები, რომლებიც 
უზრუნველყოფენ ქალთა ჩართულობასა და გა ძლ
ი ერებას (მაგ.: ქალებისთვის კონკრეტული ხე ლმ
ძღვანელი როლის მინიჭება, ქალებისა და კაცების 
დაბალანსებული მონაწილეობა, ან კონკრეტული 
საჭიროებების გათვალისწინება დაგეგმვის დროს). 
საჭიროების შემთხვევაში დაგეგმვის პროცესში შე
იძლება აგრეთვე შევიტანოთ გენდერული თა ნა
სწორობის საკითხებში ცნობიერების ამაღლების 
ღონისძიებები და ორგანიზაციის თანამშრომელთა 
კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებები.

ეტაპი1:პრობლემებისგანსაზღვრადაანალიზი
ამ ეტაპის მიზანია შევიმუშაოთ პრობლემის მკა
ფიო და შეთანხმებული გაგება, მათ შორის ისეთ 
საკითხებზე, როგორიცაა მისი გამომწვევი მი ზე
ზები და შედეგები, და აგრეთვე შევარჩიოთ ის 
პრობლემები, რომელზეც ფოკუსირებული იქნება 
ად ვოკატირება. 

„პრობლემა„ განისაზღვრება როგორც ნეგატიური 
სი ტუაცია, რომელიც ზემოქმედებას ახდენს ად ამ
იანების გარკვეულ ჯგუფზე. 

პრობლემის ანალიზისთვის შეიძლება გამოვიყენოთ 
სხვადასხვა მეთოდოლოგია. თქვენ შეგიძლიათ 
აირ ჩიოთ რომელიმე თქვენთვის ყველაზე მო სა ხე
რხებელი მეთოდი. ერთერთი ხშირად გამო ყე ნე
ბული მეთოდია „ანალიზის ხეს„ (მეტი ინფორ მა ცი
ის თვის იხ. ჩანართი N 10). მიუხედავად იმისა, თუ 
რა მეთოდოლოგიას ავირჩევთ, მნიშვნელოვანია 
უზ რუნველვყოთ, რომ თქვენი ანალიზი იყოს: 

− მონაწილეობითი: მონაწილე და დაი ნტ ე
რესებულ მხარეებთან დისკუსია და კონს ულ
ტა ციები დაგვეხმარება პრობლემის საერთო 
დე ფინიციის შემუშავებაში და ხელს შეუწყობს 
ად ვოკატირების გეგმის გათავისებას ყველა 
მხა რის მერ. 

− ფაქტებზე დაფუძნებული: აუცილებელია გა
მოვიყენოთ საიმედო და მრავალმხრივ გადა
მო წმებული (ტრიანგულირებული) მონაცემები. 
თუ თქვენ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაკ
ლი ათ, მის მოსაპოვებლად შეიძლება საჭირო 
გახდეს დამატებითი სამუშაოების ჩატარება 
(ინტერვიუები, დოკუმენტების შესწავლა, გა მო
კი თხვა და ა.შ.). 

− ქალებისსპეციფიკურიშეხედულებების,ინ
ტერესების და საჭიროებების გათვალის
წინება. ერთი და იგივე პრობლემა შეიძ ლე  ბ ა 
სხვადასხვა ზეგავლენას ახდენდეს ქა  ლე  ბ სა და 
კაცებზე. ქალები და კაცები შე ი ძ ლე ბა და სა ქ მე
ბასთან დაკავშირებულ გე ნდე რულ პრობლემას 
სხვადასხვანაირად გან სა ზღ ვრ ავ დნენ და მნი
შვ ნ ელობას მის სხვადასხვა ასპექტებს ანიჭე ბდ
ნენ. მაშინაც კი, როდესაც პრობლემა კა ცე ბისა 
და ქალებისთვის ერთნაირადაა ფორ მუ ლ ირ
ებული, მისი მიზეზები და შედეგები შეიძლება 
მათთვის განსხვავებული იყოს. გენდერული 
თვ ა ლსაზრისით სენსიტიური კონკრეტული ინ
ს ტრუმენტები, როგორიცაა წვდომისა და კონ
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ტ რ ოლის მარტიცა, აქტივობის გენდერული 
პრო ფილი ან დროის დიაგრამები შეიძლება 
და გ ვეხმარონ პრობლემების შეფასებაში გენ
დე  რული თვალსაზრისით23. 

ანალიზის მეშვეობით თქვენ მკაფიოდ უნდა გა
ნსაზღვროთ პრობლემა, რომლის აღმოფხვრაში 
თქვენს ორგანიზაციას მნიშვნელოვანი წვლილის 
შე ტანა შეუძლია და რომელზეც ზემოქმედების 
მოხდენა შესაძლებელი იქნება სათანადო პო ლი
ტიკით. პრობლემების სპექტრი საკმარის დონემდე 
უნდა დავავიწროვოთ. ეს იქნება ის პრობლემები, 
რომლებზეც ფოკუსირებული იქნება თქვენს მიერ 
განსახორციელებელი ადვოკატირების სამუშაოები. 

მაგალითად, საშუალო ზომის ორგანიზაცია შე იმ უ
შავებს სქემას – „პრობლემის ხეს„ პოსტ–კო ნფ ლ იქ
ტურ ქვეყანაში, პოლიტიკის შემუშავების სფეროში, 

სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობის შე სა
ხებ. „პრებლემის ხე„ გვიჩვენებს რამდენიმე გა მო 
მწვევი მიზეზის არსებობას, რომელთა შორისაა: ა) 
ასოციაციების ჩამოყალიბების ხელშემწყობი პო
ლი ტიკური ჩარჩოს არარსებობა; და ბ) პოლიტიკის 
შემუშავებაში მონაწილეობით დაინტერესებული 
ორგანიზაციების ნაკლებობა, ახალი მთავრობის 
მიმართ ნდობის დაბალი დონის გამო. პირველი 
პრობლემა (ა) აშკარად უკავშირდება პოლიტიკას/
კანონმდებლობას და თქვენს ორგანიზაციას მასზე 
ზემოქმედება შეუძლებელია ადვოკატირების გზით. 
აქედან გამომდინარე, თქვენი ადვოკატირების 
სტრა ტეგია ამაზე უნდა იყოს ფოკუსირებული. რაც 
შეეხება მეორე მიზეზს (ბ), მთავრობასა და სამ ოქ ა
ლა ქო საზოგადოებას შორის ნდობის შექმნა თქვენი 
ორგანიზაციის მუშაობის სფეროს სცილდება და 
შესაბამისად თქვენს ადვოკატირების სტრატეგიაში 
არ შევა.

ჩანართი9.კონკრეტულიმაგალითი
საქართველოსგამოცდილებიდან:ქალთა
საკუთრებისუფლებებისადვოკატირება
აფხაზეთიდანდევნილქალთაასოციაცია
„თანხმობის„მიერ.
აფხაზეთიდან დევნილ ქალთა ასოციაცია „თა ნ
ხ  მობამ„ ბენეფიციარებთან მუშაობის გზით დაა
დ გ ინა, რომ ქმრებთან გაშორებული ქალების 
უმ ე   ტ  ე  სობას საკუთარი ქონება და მიწა არ აქვს, 
რა  დ განაც უმეტეს შემთხვევაში მიწა ქალების სა ხე 
ლზე არ იყო რეგისტრირებული. გამოვლენილ მი 
ზ ე  ზებს შორის იყო: ა) ქორწინება ოფიციალურად 

ჩანართი10.პრობლემისანალიზისხე:
მეთოდოლოგიადამაგალითი
პრობლემის სქემატური გამოსახულება ანუ „პრო
ბლების ხე„ საშუალებას გვაძლევს დისკუსიისა 
და დიალოგის გზით ჩავწვდეთ შესათანხმებელი 
პრობლემის არსს, ძირითად გამომწვევ მიზეზებს 
და შედეგებს. იგი გრაფიკულად ასახავს ლოგიკურ 
კავშირებს პრობლემებს, მათ მიზეზებსა და შე დე
გებს შორის. 

როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს?
1 შეადგინეთ ძირითადი პრობლემების სია. ყვე 
ლა პრობლემა ნეგატიურ სიტუაციას უნდა ასა

არ იყო რეგისტრირებული; ძლიან ბევრ მათ განს 
ეგონა, რომ ეკლესიაში ჯვარის დაწერა სა მო ქა
ლაქო რეგისტრაციის ტოლფასი იყო; ბ) ქორ წი
ნების შემდეგ მშობლები ქონებას თავიანთ ქა ლი
შვ ილებზე არ აფორმებენ: გ) იმ შემთხვევაშიც კი 
რო ცა ქორწინება რეგისტრირებულია, ქალები 
თავის წილ ქონებას არ ითხოვენ, რადგანაც ამას 
სა ზოგადოებრივი აზრი ეწინააღმდეგება. 

ასოციაცია „თანხმობის„ პოლიტიკური ამოცანა იყო 
საეკლესიო ქორწინებამდე სამოქალაქო ქორწ ინ ე
ბა სავალდებულო გაეხადა. 

ხა ვდეს და კონკრეტული უნდა იყოს. თქვენ შე გი
ძ ლიათ თითოეული პრობლემა ცალკე ბარათზე 
და წეროთ. ამ პრობლემების განხილვა და სიის შე
დგენა ჯგუფში უნდა მოხდეს.

2 მას შემდეგ, რაც მთავარ პრობლემებზე შე თ ა
ნხმდებით, ჯგუფმა მათ მიზეზებსა და შედეგებზეც 
უნდა იმსჯელოს. განიხილეთ პრობლემის უშუალო 
მიზეზები და ჩამოწერეთ ისინი პრობლემის ქვემოთ. 
მიზეზებს პრობლემის ქვეშ ჩამოწერთ, ხოლო 
შედეგებს – პრობლემის ზემოთ. შედეგად მიი ღებთ 
„პრობლემის ხეს„, რომელიც ურთიერ თდ აკ ა
ვშირებულ ჯაჭვს ასახავს ქვემოდან ზემოთ.

23 იხ.: Moser C, 1993. Gender planning and development: 
theory, practice, and training. London: Routledge
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პრობლემისანალიზისდროსდასასმელიძირი
თადიშეკითხვებიდარჩევები:
• ყველა დებულება უნდა დაიწეროს უარყოფით 

ტე რმინებში;
• პრო ბლემა არის „არსებულინეგატიურისი

ტუაცია„ რომლის შეცვლაც გვინდა;
• პრობლემების განსაზღვრისას არ ჩაწეროთ მა

თი გადაწყვეტის გზები („რაღაცის არარსებობა 
ან ნაკლებობა ...„ პრობლემა არ არის);

• გამოიყენეთ ქაღალდის ბარათები: თითო ბა
რა თზე თითო პრობლემა ჩაწერეთ;

• „პრობლემის ხე„ ზემოდან ქვემოთ და ქვე მო
დან ზემოთ მიმართული ლოგიკით უნდა გა ნი
ხილოთ, ვიდრე მას სრულად არ მოიცავთ.

• მთავარი კითხვაა: „რატომ?„

მაგალითი:

ეტაპი2:ამოცანებისგანსაზღვრადაშერჩევა

ამოცანებისგანსაზღვრა:
დაგეგმვის პროცესის შემდეგი ეტაპია ად ვო კა ტი რე
ბის ამოცანების (მისაღწევი სასურველი სი ტუ აც იის) 
განსაზღვრა და შეთანხმება. ამოცანების გა  ნ  ს ა ზ ღ
ვ რის დროს კარგი იქნება გამოვიყენოთ შე მ  დეგი 
სტრუ ქ ტურა:

1. გრძელვადიანიამოცანა: ეს არის მომავლის 
ხედვა – იმ სოციალური ცვლილების აღწერა, 
რო მლის მიღწევაც გსურთ;

2. საერთოამოცანა: მთავარი და უფრო მაღალი 
დონის პოლიტიკური ცვლილება, რომლის მი
ღ წ ე ვაც გსურთ;

3. საშუალოვადიანი ან სპეციფიკური ამოცან
ები: ეს არის საერთო ამოცანის მიღწევის გზაზე 
განსახორციელებელი ნაბიჯები (მისაღწევი ნი
შნ ულები). მათი თანმიმდევრული დაწყობა შე
იძ ლება ლოგიკური ჯაჭვის სახით, სადაც მათ 

მისაღწევად განხორციელებულ კომბინირებულ 
ძალისხმევას საბოლოო მიზნამდე მივყავართ. 
რაც უფრო ღრმად იმუშავებთ პრობლემ(ებ)ის 
ანალიზზე, მით უფრო ზუსტად ჩამოაყალიბებთ 
თქვენს ამოცანებს.

ამოცანების განსაზღვრას თან უნდა სდევდეს ინ დი 
კატორები, რომლებიც საშუალებას მოგვცემენ გა   ვ
ზ ომოთ/შევაფასოთ მიღწეული პროგრესი (იხ.: მე–5 
თა ვი „მონიტორინგი და შეფასება„). ყველა ამო ცა
ნ ა უნდა იყოს:

ა)  კონკრეტული და გაზომვადი: მასში მა ქ სი მა
ლუ რად ზუსტად უნდა იყოს მოცემული პასუხები 
კითხვებზე „ვინ„, „რა„, „სად„ და „როდის„. ეს 
და გ ე ხმარებათ ადვოკატირების სტრატეგიის 
გა ნსაზღვრაში, მონიტორინგში და შეფასებაში;

ბ) ფაქტებზე დაფუძნებული: თქვენ უნდა გამო იყ 
ენოთ თქვენი ან სხვა ორგანიზაციის მი ერ  მო
სამზადებელ ეტაპზე დისკუსიების, კვლე ვე ბის 

  

   

 
   
    

 

 

მსხვერპლი ვერ იღებს სათანადო
მართლმსაჯულებას

ოჯახში ძალადობის დაუსჯელობის
მაღალი დონე

ქალები არ ითხოვენ იმას, რისი
უფლებაც აქვთ

ძვირადღირებული
პროცედურები

მსხვერპლს საფასურის
გადასახდელად შემოსავალი

არ აქვს

ქალების რევიქტიმიზაცია

სოფლად სასამართლო
სისტემა არ არის

ქალებმა თავისი უფლებების
შესახებ არ იციან

სახელმწიფო ხარჯების
სუბსიდირებას არ აკეთებს

პროცედურების სიმრავლე
მთლიან ხარჯებს ზრდის

ქალთა უფლებების შესახებ
ცნობიერების დაბალი დონე და მისი
ამაღლების კამპანიების ნაკლებობა

ქალთათვის მართლმსაჯულების 
დაბალი ხელმისაწვდომობა ოჯახში 

ძალადობის დროს



25გენდერული  მეინსტრიმინგი

და სხვა საშუალებების გამოყენებით მო პო ვე
ბუ ლი ინფორმაცია;

გ)  ადამიანის უფლებები და გენდერი: საჭიროა 
გა    დ ა ამოწმოთ რამდენად მკაფიოდაა იდ ენ ტი 
ფი  ცი რებული თქვენს ამოცანებში ვა ლდ ე  ბ უ   ლ
ე ბების მქონე და უფლებების მქონე მხა  რეები, 
რამდენად არიან თქვენს მიერ და სა ხული 
ამოცანები ფოკუსირებულნი კონ კრ ე ტ ულ ად 
ქალების საჭიროებებსა და ინტე რე სე ბზე და 
ემსახურებიან თუ არა ისინი ქა ლე ბის ცხო
ვრებაში ცვლილებების შეტანას პრა ქტ იკ ულ  ან 
სტრატეგიულ დონეზე და ა.შ.24

დ) რეალისტური: დამოკიდებულების და ძალაუ
ფ ლ ე ბის შეცვლა გრძელვადიანი პროცესია. 
თქვე ნი ამოცანების განხორციელების ვადების 
და გე გ მვისას შეეცადეთ იყოთ რეალისტები. 
ჩვე ნი ინფორმაციის უკეთ ორგანიზების მიზ
ნი თ, შეიძლება დავამატოთ კომენტარები იმი ს 
შესახებ, თუ რა სახის ცვლილებებს ვე ლი თ მო
კლე, საშუალო და გრძელვადიან პერი ო დ  ში. 
განხორციელებადი ამოცანების და სა ხვა ცვლი
ლებების განხორციელების შესა ძლ ე ბლ ო ბას 
მოგცემთ.

ძალაუფლების და კონტექსტის ანალიზის დას რუ
ლების შემდეგ (რომლებიც დაგეგმვის პროცესის 
შემ დგომ ნაბიჯებს წარმოადგენენ), აუცილებელია 
ხელმეორედ დაუბრუნდეთ თქვენი ამოცანების 
ანა ლიზს და გადასინჯოთ ის. შესაძლოა თქვენი 
შე  ს ა   ძ ლო ზემოქმედებისა და გამოვლენილი დაბ
რ კ ო  ლებების ანალიზის შედეგების საფუძველზე ამ
ოც ა ნების შესწორება დაგჭირდეთ. 

ე)  ცვლილებებზე ორიენტირებული: განიხილეთ, 
თუ რა ცვლილებები გინდათ. მნიშვნელოვანია 

გა ვითვალისწინოთ, რომ პოლიტიკაში, პრა ქტ
ი კაში და ძალაუფლების განაწილებაში ცვლი
ლე ბები შეიძლება გამოვლინდეს: 

• შეცვლილ გამონათქვამებში: გამოყენებული 
სი ტ ყ ვების, ტექსტების და კონცეფციების შეც ვ ლა.

 მაგალითი: ოფიციალურ გამოსვლებში მთავ
რო ბა იწყებს ყურადღების გამახვილებას უთა
ნა სწორობაზე.

• შეცვლილპროცედურებში: განხორციელების 
გზების შეცვლა.

 მაგალითი: სამთავრობო პოლიტიკის შემ უშა
ვება ხდება ყველა მონაწილე მხარესთან ვრცე
ლ ი კონსულტაციების გზით.

• შეცვლილ დამოკიდებულებაში: სხვა მო ნა
წილე მხარეთა დამოკიდებულების ან მათი ღი
რე ბულებების და ფასეულობების შეცვლა.

 მაგალითი: მთავრობა საზოგადოებრივ ორ გა
ნ ი ზაციებს მომსახურების სფეროში აღიქვამს 
თა ვის პარტნიორებად და არა კონკურენტებად.

• შეცვლილ შინაარსში: ცვლილებები პო ლი
ტიკურ დოკუმენტებში ან ბიუჯეტში.

 მაგალითი: სახელმწიფო შესყიდვებთან და კა
ვშირებული დეტალური ინფორმაციის თა ვი ს
უფალი წვდომისთვის მიღებული კანო ნმ დე ბ
ლო ბა.

• შეცვლილ ქცევაში: ადამიანების ან ორ გა ნი
ზა ციების ქცევის სამუდამოდ შეცვლა. 

 მაგალითი: მთავრობა ამტკიცებს კანონს სა ზო
გა დოებრივი ორგანიზაციების სუბსიდირების 
სქე მის განსახორციელებლად.

ამოცანების დასახვის პროცესში ყველაზე ხშირად 
გამოყენებული ინსტრუმენტია „ამოცანის ანალიზის 
ხე„, რომელიც „პრობლემის ანალიზის ხის„ სა ფუ ძ
ველზე უნდა შევიმუშაოთ. 

ჩანართი11.„ამოცანისანალიზისხე„
„ამოცანის ანალიზის ხე„ აღწერს სასურველ მო მა
ვალ მდგომარეობას, რომელსაც პრობლემების გა
და წყვეტის შედეგად უნდა მივაღწიოთ. 

1. ზემოთ აღწერილი სქემა – „პრობლემის ხე„ 
უნდა გარდავქმნათ „ამოცანის ხედ„ (მის პოზი
ტი ურ ვერსიად). ამისათვის სათითაოდ უნდა გა
და ხე დოთ თქვენს მიერ შედგენილ ბარათებს და 
დასახელებული პრობლემები პოზიტიური გამო ნა

24 იხ.:Moser C, 1993. Gender planning and development: 
theory, practice, and training. London: Routledge

თქ ვამებით შევცვალოთ (ანუ ავსახოთ მისაღწევი 
სი ტუაცია). ეს საშუალებას მოგვცემს პრობლემები 
გარდავქმნათ მისაღწევ პოზიტიურ სიტუაციად, ხო
ლო პრობლემების მიზეზები და ზემოქმედება – სა
შუ ალ ე ბებად და ამოცანებად. 

2. თქვენ მიიღებთ სრულ სქემას – „ხეს„, რომლის 
ყველა ტოტი გამოხატავს თითოეულ ალტერნატივას 
(სხვადასხვა ამოცანებს). თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ 
კვლავაც იქნება თუ არა თქვენი ადვოკატირება 
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ძირითადად ფოკუსირებული თავდაპირველ პრო
ბლემაზე, თუ თქვენ დაგჭირდებათ უფრო დიდი ან 
მცირე ამოცანის შერჩევა. მაგალითად, თქვენთვის 
შეიძლება ცხადი გახდეს, რომ შეზღუდული რე
სუ რსების გამო არ შეგიძლიათ თავდაპირველად 
არჩეულ პრობლემასთან დაკავშირებული ამო
ცა ნის მიღწევა. ამის გამო, თქვენ მიიღებთ გა და
წ ყვეტილებას მთელი ძალისხმევა უფრო პა ტა რა 
ამოცანის გადაწყვეტაზე მიმართოთ, რომ ად ვი
კატირების სტრატეგია უფრო მართვადი და რეა ლი
სტური იყოს. 

ძირითადიკითხვებიდარჩევები:
• ამოცანა არის მისაღწევი „სასურველი სიტუა ც ია„.
• „პრობლემის ხის„ „ამოცანის ხედ„ გა რდ ა ქ

მნისას გამოიყენეთ სხვა ფერის ბა რათები: თი
თო ბარათზე თითო ამოცანა დაწერეთ;

• „ამოცანის ხის„ ლოგიკურობის უზრუ ნვე ლს აყ
ოფად განიხილეთ მიზეზ–შედეგობრივი ურ თი
ერ თობები;

• საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ ბა რა თე
ბ ის დამატება;

• თუ ერთი პრობლემის გადაწყვეტა ვერ ხე რ ხდ
ება, ის პრობლემად დარჩება: მოგვიანებით ის 
გა რეშე ფაქტორად ჩაითვლება.

• მთავარი კითხვა იქნება: „როგორ?„ 

კონკრეტულიამოცანებისშერჩევა:
როგორც წესი, ორგანიზაციებს არ აქვთ საკმარისი 
რესურსები, დრო და შესაძლებლობები, მათ მი ე რ 
იდენტიფიცირებული ყველა ამოცანის გან სა ხო რ ცი
ე ლებლად. ამის გამო, ისინი ირჩევენ იმ ამ ოც ანებს, 
რომლებზეც ძალისხმევის ფოკუსირება სუ რთ.

შერჩევის პროცესის გასამარტივებლად შეგიძლიათ 
შეადგინოთ ალტერნატივების შეფასების კრი ტე რ
იუმების მატრიცა. მატრიცაში ერთ ღერძზე იქ ნება 
გადაწყვეტილების მიღების კრიტერიუმები, ხო ლო 
მეორეზე – სხვადასხვა ამოცანები. ყველა ცა ლ კე
ული ვარიანტი თითოეული კრიტერიუმის მი ხე დვით 
შეფასდება მაღალი, საშუალო ან დაბალი ქულით.

სხვადასხვა შესაძლო ვარიანტების შეფასებამდე 
აუცილებელია შეთანხმდეთ კრიტერიუმებზე. ჩვენი 

რჩევაა აგრეთვე იმსჯელოთ თუ რა შესაძლო ზე
მო ქ მედებას მოახდენს თითოეული ამოცანა მო სა
ხ ლეობის სხვადასხვა ჯგუფებზე (რადგანაც ისინი 
შე იძლება განსხვავებული იყოს).

პოლიტიკური ცვლილებებისთვის ამოცანების და
სა  ხვის დროს ორი ყველაზე გავრცელებული კრი
ტე რიუმია: რამდენად რელევანტურია ის ალ ტე
რ ნ ა ტივა, რომლის მეშვეობითაც თქვენ ზოგადი 
მიზნის მიღწევას ფიქრობთ და რამდენად მაღალია 
მისი მიღწევის ალბათობა. სხვა კრიტერიუმებს 
შორისაა თქვენს მისიასთან შესაბამისობა, ცვლი
ლების მდგრადობა, საკითხის მიმართება სხვა სა
კი თხებთან, რომლებზეც მუშაობთ, საჭირო დრო, 
პოლიტიკური რისკი, თანამშრომლობის პო ტე ნ ცი
ალი, ან გენდერულ თანასწორობასა და ქალთა უფ
ლე ბების დაცვაში შეტანილი წვლილი.

 
   

 

     

  
  

 
  

  პროცედურების 
ღირებულება შემცირდა

მსხვერპლებს აქვთ
ხარჯების დასაფარავად

საჭირო შემოსავალი
სასამართლო სისტემა
არსებობს სოფლად

ქალებმა შეიძინეს მეტი
ცოდნა მათი უფლებების

შესახებ

სახელმწიფო ახდენს
ხარჯების სუბსიდირებას

პროცედურები
გამარტივებულია

ქალთა უფლებების შესახებ
ინფორმაციის გავრცელება

გაუმჯობესება

ქალებისთვის მართლმსაჯულების 
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება
ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში



27გენდერული  მეინსტრიმინგი

ჩანართი12.ამოცანებისშერჩევისმატრიცა.მეთოდოლოგიადამაგალითი

ამოცანა 1 ამოცანა 2 ამოცანა 3

რელევანტურობა 

მიღწევის ალბათობა

სასწრაფო საჭიროება 

მდგრადობა

ხარჯები

საჭირო ვადა

წვლილი გენდერულ 
თანასწორობაში 

ხარისხი:მაღალი,საშუალოანდაბალი.

ამოცანებისშერჩევისმაგალითი.ქალებისათვისმართლმსაჯულებისხელმისაწვდომობისგაზრდა
(ზემოთმოცემულიმაგალითისსაფუძველზე,იხ.ჩანართი11)

ამოცანა 1
პროცედურების 

ღირებულების შემცირება 

ამოცანა 2
სასამართლო სისტემის 

არსებობა სოფლად 

ამოცანა 3
ქალების ცოდნის დონის 

ამაღლება მათი უფლებების 
შესახებ 

რელევანტურობა მაღალი საშუალო მაღალი

მიღწევის ალბათობა მაღალი დაბალი საშუალო

სასწრაფო საჭიროება მაღალი საშუალო საშუალო

მდგრადობა საშუალო დაბალი საშუალო

ხარჯები დაბალი ხარჯები ძვირადღირებული საშუალო ხარჯები

საჭირო ვადა ხანმოკლე პერიოდი ხანგრძლივი პერიოდი საშუალო პერიოდი

წვლილი გენდერულ 
თანასწორობაში მაღალი საშუალო მაღალი

და ბოლოს, სხვადასხვა კრიტერიუმებს შეიძლება 
სხვადასხვა წონა მიანიჭოთ. მაგალითად, თუ თქვენს 
ორგანიზაციას სწრაფი წარმატება სჭირდება, რო
მე ლმაც შეიძლება საქმეს საწყისი ბიძგი მისცეს და 
მხარდაჭერის მოპოვებაში დაგეხმაროთ, მაშინ ალ
ბა თ ობის კრიტერიუმს უფრო მეტი წონა უნდა მი ვა
ნიჭოთ, რომ ის პრიორიტეტული გახდეს სხვა კრი
ტე რიუმებს შორის. 

ეტაპი3:პოლიტიკისკონტექსტისანალიზი
ადვოკატირების კონკრეტული ამოცანების გა ნ ს  ა   ზ  
ღ  ვ  რის შემდეგ გაანალიზეთ კონტექსტი და და ა   დ  
გ ი ნეთ თითოეული კონკრეტული ამოცანის შე     ს   რ   უ  
ლ ებაში მონაწილე ძირითადი მხარეები. კონ ტე ქ  ს ტი 
და დაინტერსებული მხარეების ანალიზი სხვა დ ა
სხვა დონეზე შეიძლება მოხდეს. ანალიზის სიღ რ
მე დამოკიდებულია გუნდის ცოდნის დონეზე და სა
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ჭირო დეტალებზე. კონტექსტის ანალიზზე იმდე ნი 
ძა ლისხმევა და ენერგია უნდა დაიხარჯოს, რამ დე
ნი ც ამ ანალიზის დონისთვის არის საჭირო.

პოლიტიკისკონტექსტისანალიზი:
პოლიტიკის კონტექსტის ანალიზი არსებულ კო ნტე
ქსტში სასურველი ცვლილების შეტანაში დაგე ხმ ა
რებათ. 

კონტექსტის ანალიზის სხვადასხვა ინსტრუმენტი 
არსებობს. ორგანიზაციებს შეუძლიათ შეარჩიონ 
ინსტრუმენტი, რომელიც ყველაზე მეტად შეე სა
ბამება არსებულ მდგომარეობას, მათ მიერ კო ნტ ე
ქსტის ცოდნის დონეს და/ან გამოცდილებას25. იმი
სა  თვ ის, რომ საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა 
მა თი ადვოკატირების სტრატეგია დაგეგმონ ხში
რად კონკრეტულ საკითხზე ორიენტირებული კონ
ტე ქ სტუალური ანალიზია საჭიროა. 

ქვემოთ მოცემული შეკითხვები ორგანიზაციებს კო
ნ ტექსტისა და სასურველ ცვლილებაზე მისი ზე მო
ქმედების ანალიზში დაეხმარება:

• სოციოეკონომიკური: არსებობს რაიმე სახის 
ეკონომიკური ან სოციალური ფაქტორები, რო
მლებიც გავლენას ახდენს პოლიტიკის სა სუ
რველი მიმართულებით ცვლილებაზე? (მაგ.: 
ეთნიკური ფაქტორები ან საბიუჯეტო შეზღუ დ
ვები) რანაირად?; არსებობენ სხვა მონაწილე 
მხა რეები/ქსელები, რომლებიც იგივე საკითხზე 
მუ შაობენ?

• მოთხოვნისდონე: არსებობენ სხვა მონაწილე 
მხარეები/ქსელები, რომლებიც იგივე საკითხზე 
მუშაობენ?; საკითხის მიმართ ინტერესი და იმ
პულსი უკვე არსებობს თუ თქვენ მოგიწევთ მისი 
შექმნა?

• პოლიტიკური კონტექსტი (საერთაშორისო/
ეროვნული/ადგილობრივი): რა პოლიტიკუ
რ მა პროცესებმა/მოვლენებმა შეიძლება და დე
ბი თი/უარყოფითი გავლენა იქონიონ სასურველ 
ცვლილებაზე?; არსებობს პოლიტიკური მა ნდ
ა ტი ცვლილების განსახორციელებლად? მა გ
ა  ლი თ ად, არჩევნების დროს სამოქალაქო სა
ზო გადოების ორგანიზაციებს შესაძლებელია 
მათთვის საინტერესო საკითხების პოლიტიკურ 
დღის წესრიგში დაყენების შესაძლებლობა 
მი ეცეთ. თუმცა ამავე დროს არსებობს რისკი, 
რომ მათი ცალკეულ პოლიტიკურ პარტიასთან 
ას ო ც ი რ ე ბა მოხდება. 

• ფაქტები: როგორი მდგომარეობაა ფაქტების 
მხრივ ამჟამად?; საკმარისი მონაცემი არ სე
ბობს?; მნიშვნელოვანია/სწორია?, და ა.შ. 

• განხორციელებადობა: რამდენად გან ხო რც ი
ელებადია თქვენს მიერ დაგეგმილი რეფორმა?; 
რა პირობებში?; რეფორმის განხორციელება 
ძვირი ჯდება?; არსებობს საჭირო ფინანსური 
რესურსები?; არის თუ არა რაიმე ხარჯები მო სა 
ლოდნელი უმოქმედობის შემთხვევაში?; რ ო   გ ო
რ ია პოლიტიკის ცვლილების ხარჯების/სა  რ  გ  ე  ბ 
ლ ის ანალიზი?; რა დროა საჭირო პო ლი ტი კ ის 
ცვლილებისთვის?

ზემოთ მოცემული კითხვების ჩამონათვალი მხო 
ლოდ ცნობისთვის არის. საჭიროა მათი ორ გა ნი ზა
ციის საჭიროებებზე და იმ კონკრეტულ საკითხებზე 
მორგება, რომელზეც მუშაობთ. შესაძლოა თქვენს 
ორგანიზაციას უკვე აქვს ეს ინფორმაცია ან სხვა
დასხვა ინსტრუმენტების საშუალებით მოი პო ვოს 
ის მაგ.: ინტერვიუების, დოკუმენტების მიმო ხი ლ ვ
ით, გამოკითხვების ჩატარებით, ფოკუს ჯგუფებით, 
პო ლიტიკის სურათის (რუკის) შედგენით. საჭიროა 
კონკრეტულ შერჩეულ საკითხზე გენდერული ანა
ლიზის უზრუნველყოფა.

შესაძლებელია მთელი რიგი მეთოდების გა მო  ყ
ე  ნ  ე ბა და მიგნებების ტრიანგულაცია. ნებ ის   მ ი  ერ 
შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია სხვე    ბ თ ან 
თანამშრომლობა, რათა მათგან კონტ ექ  ს ტ ის გა სა
გებად დამატებითი ინფორმაცია მი იღ ოთ. ეს და
გე ხმარებათ ისეთი ფაქტორები გა ით ვა ლი სწი ნ ოთ, 
რომელზეც შეიძლება არც გიფიქრიათ. 

25 კონტექსტის ანალიზის სხვა ინსტრუმენტებია: 1) „the 
PESTLE„, გავრცელებული ინსტრუმენტი, რომელიც 
შემდეგ სფეროებში მნიშვნელოვანი ფაქტორების 
დასადგენად გამოიყენება: პოლიტიკური (ე.ი. 
ხელისუფლებაში ყოფნის ვადა და ცვლილება ), 
ეკონომიკური (ე.ი. სახელმწიფოს შემოსავლის 
წყაროები), სოციალური (ე.ი. საზოგადოებრივი 
აზრი ან მედიის შეხედულება; რწმენის და ეთნიკური 
ფაქტორები ), ტექნოლოგიური (ე.ი. ინფორმაციაზე 
წვდომა.), იურიდიული (ე.ი. საკითხზე გავლენის მქონე 
არსებული და მომავალი კანონები.) და გარემოსთან 
დაკავშირებული (ე.ი. კლიმატის ცვლილება.). წყარო: 
Roebeling, G., Vries, J., (2011), ´ Advocacy and policy 
influencing for policy change ´, Technical Assistance 
for Civil Society Organisations (TACSO) citing CAFOD 
Advocacy training. 2) სოციალური ხე ინსტრუმენტი, 
რომელიც გამოიყენება ეკონომიკური სისტემის 
(ფესვები), პოლიტიკური და სოციალური სტრუქტურის 
(ღერო) და იდეოლოგიური, კულტურული და სოციალური 
ელემენტების (ფოთლები) შესახებ ინფორმაციის 
მოსაპოვებლად და განსათავსებლად. წყარო: Toma, C., 
Gosling, L., 2005. ´Advocacy toolkit. A collection of 
tools to help plan, implement, monitor and evaluate 
advocacy´. Save the Children (გამოუქვეყნებელი)
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დაბრკოლებების და შესაძლებლობების შესა ხ  ებ 
კარგად ინფორმირებული თუ იქნებით, ად ვ ო  კა ტ
ი  რ ე ბის ყველა ასპექტი გეცოდინებათ, რეა ლუ რ ი 
ამოცანების დასახვიდან დაწყებული თქვე ნი გზა ვ ნი
ლების და ქმედებების დაგეგმვით დამთა ვრე ბული.

პოლიტიკისშემუშავებისპროცესი:
თქვენი პოლიტიკის გავლენა მაქსიმალურად 
რ ომ გაზარდოთ, პოლიტიკაში მიმდინარე პრო
ცე  სებზე საღი წარმოდგენა უნდა გქონდეთ: გათ
ვა ლისწინებულია თუ არა თქვენთვის სასურველი 
ცვლილება პოლიტიკის შემუშავების პროცესში და 
სად და როდის იქნება მიღებული გადაწყვეტილება. 
ეს ინფორმაცია დაინტერესებული მხარეების ანა
ლი ზთან ერთად გავლენას მოახდენს თქვენს სტრა
ტე გიაზე: რას მოიმოქმედებთ, ვისთან ერთად და 
ვ ინ იქნება თქვენი სამიზნე. 

• სად:რომელ სტრუქტურაში უნდა მოხდეს სა კი
თხის განხილვა? ასეთი სტრუქტურა შეიძლება 
იყოს სამინისტროს რომელიმე დეპარტამენტი, 
მინისტრთა საბჭო, პარლამენტი, სენატი, გა ე
როს უშიშროების საბჭო, სოფლის უხუცესთა 
თა ვყრილობა და ა.შ.

• დრო: რომელი თარიღებია მნიშვნელოვანი? 
როდის მიიღება გადაწყვეტილებები? 

• პროცესი: შემუშავების რა ეტაპზეა პოლიტიკის 
საკითხი? თითოეულ ქვეყანას პოლიტიკის შე
მუშავების განსხვავებული ციკლები აქვს. მაგ
რამ, ზოგადად თუ ვიმსჯელებთ, პოლიტიკის 
შემუშავების პროცესი შემდეგი ძირითადი ეტა
პე ბისგან შედგება: 

1. დღის წესრიგის განსაზღვრის ეტაპი: პერიოდი, 
რომლის განმავლობაში ყალიბდება აზრი სა
კი თხის შესახებ. ამ ეტაპზე მთავარი მონაწილე 
მხარე ცდილობს შეძლებისდაგვარად მეტი ინ
ფო რმაცია მოიპოვოს სანდო წყაროებისგან. 

2. ფორმულირების ეტაპი: მნიშვნელოვანი მო  ნა
წილე მხარე ფურცელზე აყალიბებს მო სა ზრ ე ბ ას.

3. გადაწყვეტილების მიღებამდე ეტაპი  დო კუ მ
ენტს სხვები ეცნობიან. პროცესის დასრულების 
შე მდეგ იგი პასუხისმგებელ პირს ეგზავნება.

4. ოფიციალური გადაწყვეტილების მიღების ეტა
პი: მიიღება გადაწყვეტილება ალტერნატიული 
ვა რიანტების შესახებ.

5. განხორციელება: პოლიტიკის დამტკიცების შე
მდეგ ხდება მისი განხორციელება. ვინმე პრო
ცესს სათავეში ჩაუდგება და მასში სავარაუდოდ 
ბე ვ რი მონაწილე მხარე ჩაერთვება.

6. მონიტორინგი და შეფასება: პოლიტიკას მო ნი
ტო რინგს უწევენ ან აფასებენ.

გახსოვდეთ, რომ გადაწყვეტილებები ხშირად ოფი
ცი ალურ და არაოფიციალურ დონეზე მიიღება. სა
ჭი როა ზედმიწევნით იცოდეთ ორივე პროცესი. 

თუ თქვენ კანონმდებლობის საკითხებზე ან მის რე
ფორმაზე მუშაობთ, სრული ინფორმაცია უნდა გქო
ნდეთ პარლამენტში გადაწყვეტილებების მი ღე ბის 
პროცესზე. ეს საშუალებას მოგცემთ კონ კრ ე ტული 
მომენტებზე ან სტრუქტურებზე (მაგ.: საპა რლ ამ ე ნ
ტო კომიტეტებზე) გაამახვილოთ ყურა დღე ბა და შე
საბამისი მიმართულებით მიიღოთ ძალი სხ მე ვა. 

ქვემოთ გრაფიკის და ჩანართის სახით მოცემული 
ინფორმაციის საშუალებით საქართველოს საკა ნო
ნმდებლო პროცესს გაეცნობით.
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წყარო: შემუშავებულია ნანა ღვალაძის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც 
თბილისში 2014 წლის თებერვალში გამართული სემინარზე იყო სპიკერად მოწვეული.

ჩანართი13.საქართველოშისაკანონმდებლო
პროცესისმიმოხილვა26
საქართველოს კონსტიტუციის 67ე მუხლის თა ნა
ხმად, საკანონმდებლო ინიციატივებით გამოსვლა 
შემდეგ პირებს და ორგანიზაციებს შეუძლიათ: სა
ქა რთველოს მთავრობა, პარლამენტის წევრი, სა
პა რლამენტო კომიტეტი, საპარლამენტო ფრა ქ ც ია, 
აფხაზეთის და აჭარის ავტონომიების უმა ღ ლ ესი 
წარმომადგენლობითი ორგანოები. საკანო ნმდ ებ
ლო ინიციატივით გამოსვლა მოქალაქეებსაც შეუ
ძლიათ, თუ მინიმუმ 30,000 მოქალაქე უჭერს მხარს 
ამ ინიციატივას.
 
ინიციატივას პარლამენტის ბიურო და რამდენიმე 
კომიტეტი განიხილავს: დარგობრივი, როგორც წა
მყვანი კომიტეტი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი 
და საფინანსოსაბიუჯეტო კომიტეტი (იმ შემთხვევაში 
თუ კანონპროექტი ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას 
ითვალისწინებს). თითოეული კომიტეტი ამზადებს 
ანგარიშს საკანომდებლო ინიციატივის შესახებ. 
განხილვის რამდენიმე საფეხურზე, კომიტეტების 
სხდო მაზე დასასწრებად (რომელიც საჯაროა) და/
ან დამოუკიდებელი შეფასების გაკეთების მიზნით 
ექსპე რტ ებს იწვევენ. 

თუ საკანონმდებლო ინიციატივით სამინისტრო გა
მოდის, საკომიტეტო მოსმენებზე და ასევე პლე ნა
რულ სხდომებზე კანონპროექტს საქართველოს 
მთა ვრობის საპარლამენტო მდივანი, მინისტრის 
მოა დ გილე ან სამინისტროს სხვა ოფიციალური 
წარ მომადგენელი წარადგენს. 

სტანდარტული პროცედურის თანახმად,ინიციატივა 
ასევე განიხილება პლენარულ სხდომაზე სამი მო
სმენით. მოსმენების დროს პარლამენტი განიხილავს 
კანონპროექტს ზოგადი პრინციპების და მუხლების 
მიხედვით და მასში საბოლოო რედაქტირებები შე
აქვს. 

პარლამენტის მიერ დამტკიცებული კანონპროექტი 
ეგზავნება პრეზიდენტს შემდგომი შვიდი დღის გა
ნ მავლობაში. პრეზიდენტი ხელს აწერს კა ნო ნ  ს 
და იგი ქვეყნდება „საქართველოს საკა ნო ნ მ   დ  ე   ბ 
ლო მაცნეში„. კანონი ძალაში შედის მისი გა მ ო ქ
ვე ყ ნებიდან 15 დღის შემდეგ, თუ კანო ნი თ ძალაში 
შესვლის სხვა თარიღი არ არის გათ ვა ლი ს წინებული. 
პრეზიდენტს უფლება აქვს არ მოაწეროს ხელი კა
ნონპროექტს და დაუბრუნოს იგი პარლამენტს სა
კუ თარი კომენტარებით. პარლამენტმა კანონს 15 

26 წყარო: http://parliament.ge/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=20&Itemid=86&lang=en#sth
ash.f1LzGkqb.dpuf
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შესაბამისი 
კომიტეტის

დასახელება

წამყვანი
კომიტეტიტი

სხვა
კომიტეტები

საპარ-
ლამენტო

ბიურო

კომიტეტს გამოაქვს
პლენარულ სხდომაზე 

უბრუნდება კომიტეტს
შესწორებებით

პლენარული
სხდომა

III მოსმენა

მიღებულია თუ 
დაამტკიცა პარლ. 
შემადგენლობის 
ნახევარზე მეტმა

ეგზავნება
პრეზიდენტს

7 დღის
განმავლობაში

უნდა განიხილოს 
15 დღის პერიოდში

ქვეყნდება
საპარლამენტო

 “მაცნეში”

პრეზიდენტი
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დღის განმავლობაში უნდა გადახედოს. თუ იგი 
შე ნიშვნებს მიიღებს, კანონი კვლავ პრეზიდენტს 
ეგ ზავნება 5 დღის განმავლობაში. შენიშვნების 
არ გა  თ  ვ  ა ლისწინების შემთხვევაში, პარლამენტი 

პოლიტიკის შემუშავების პროცესის თითოეულ სა
ფე ხურზე, განსხვავებული სტრატეგიას გა მო იყ ენ
ებთ. მაგალითად, დღის წესრიგის განსაზღვრის 
ეტ ა პზე სამოქალაქო ორგანიზაციები ეცდებიან გად
აწ ყვეტილების მიმღები დარწმუნონ რომ საკითხი 
ყურადღებას მოითხოვს, ფორმულირების ეტაპზე 
ისინი ეცდებიან მოქმედების ალტერნატიული ვა რი
ან ტის შერჩევაზე იქონიონ გავლენა. 

გა ნი  ხ ი ლავს კანონის წინა ვერსიას და თუ მას დე პუ
ტატების ნახევარზე მეტი დაუჭერს მხარს – კანონს 
მიიღებენ. მას ხელს მოაწერს პარლამენტის თავმ
ჯდო მარე და გამოქვეყნდება.

სასურველია ეს ინფორმაცია შეიტანოთ ცხრილში. 
ცხრილის გრაფებში ჩაწერთ სად განხორციელდება 
ეტაპი, ვინ არიან მთავარი მონაწილე მხარეები 
და როდის განხორციელდება ეტაპი. შეგიძლიათ 
აგრეთვე დაუმატოთ სვეტი, სადაც აღწერთ თი თო
ეუ ლ ეტაპზე განსახორციელებელ ქმედებებს27. 

ეტაპი სტრუქტურა(სად?) სუბიექტი
ვინ?

დრო
როდის?

ქმედება
რომელი?

დღის წესრიგის 
განსაზღვრა

ფორმულირება

წინასწარი 
გადაწყვეტილება

ოფიციალური 
გადაწყვეტილება

განხორციელება

მონიტორინგი და 
შეფასება

27 ყარო: Roebeling, G., Vries, J., 2011. Advocacy and 
policy influencing for policy change .Sarajevo:Technical 
Assistance for Civil Society Organisations (TACSO). 
Available online: http://www.ogi.hr/files/publikacije/
drugi/doc_manual_5.pdf

ეტაპი4:მთავარიდაინტერესებულიმხარეების
დამათიძალაუფლებისგანსაზღვრა
ადვოკატირების ამოცანების განსაზღვრის და კო
ნ ტექსტის ანალიზის შემდეგ, ყურადღება უნდა გა
ამ ახვილოთ ამოცანების განხორციელების მო წი ნა
აღმდეგე ან ხელშემწყობ პოლიტიკურ ძალებზე და 
მათ ძალთა თანაფარდობაზე: ვინ არის მთავარი 
გადაწყვეტილების მიმღები, რომელსაც პრობლემის 
გადაწყვეტის შესაძლებლობა აქვს? ვინ დაგიჭერთ 
მხარს და ვინ იქნება თქვენი წინააღმდეგი? რო გო
რია სხავადასხვა მონაწილე მხარეთა ძალთა თა
ნა ფარდობა? რა სახის ინტერესი აქვთ საკითხის 
მი მა რ თ?

ამ ძალების გასაანალიზებლად შეგიძლიათ წა მო
იწყოთ დაინტერესებული მხარეების და მათი ძა

ლა  უფ ლების ანალიზი. დაინტერესებული მხარეები 
ზო  გადად მოიცავს ა) მათ ვისზეც პრობლემა პი რ და
პირ გავლენას ახდენს; ბ) პრობლემის გაჩე ნა ზე პას
უ ხისმგებელ პირებს, ან პრობლემის მოგ ვა რე ბ აზე 
ოფიციალური პასუხისმგებლობის მქონე პირებს გ) 
მათ, ვინც პასუხს აგებენ სხვების კეთილდღეობაზე 
(მაგ.: პროფკავშირები, არასამთავრობო ორგა ნიზ
აც იე ბი, საეკლესიო ჯგუფები, გაეროს სააგენტოები); 
დ ) სხვ ები (მაგ.: მედია). 

დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი მთელი რიგი 
მე თოდების გამოყენებით ხდება. მათი საშუალებით 
გა ნი საზღვრება, როგორ არიან დაკავშირებული 
დაინ ტე რესებული მხარეები კონკრეტულ საკით ხ
ტ ან, სტრატეგიულ გადაწყვეტილებასთან ან მო ქ მ
ე  დე ბა სტან28. იგი ეხმარება გადაწყვეტილების მიმ

28  Nash, R., Hudson, A., Luttrell, C., 2006. Mapping politi
cal context: a toolkit for Civil Society Organisations.
ლონდონი: Overseas Development Institute
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ღე ბ ებს (მათ ვისაც აქვს შესაძლებლობა, რომ ის 
მოგცენ, რისი მიღებაც გსურთ); ლობისტებს (მათ ვი
საც გადაწყვეტილების მიმღებებზე გავლენა აქვთ); 
მხარდამჭერებს (ვინც საზოგადოებაში მხარს უჭერს 
საკითხს) და ოპონენტებს. 

ეს ინფორმაცია უკიდურესად მნიშვნელოვანია იმ 
ად ამიანების დასადგენად, ვისთანაც იმუშავებთ, ას
ევე თქვენი ინტერვენციის პრიორიტეტული სამ ი ზ
ნეების განსასაზღვრად. კარგი იქნება თუ დაიწყებთ 
იმაზე ფიქრს, თუ რომელი სტრატეგია გამოიყენოთ 
განსაზღვრულ სამიზნეებთან. 

დაინტერესებული მხარეების ანალიზის მთელი 
რი გი ინსტრუმენტები არსებობს29. ერთერთი ინს
ტრუ მენტი, რომელსაც ხშირად იყენებენარის ძალ
აუ  ფ ლების და პოზიციის მატრიცა (იხ. ჩანართი 
N14 ქვემოთ). ამ ინსტრუმენტის საშუალებით ყვე
ლა ზე მნიშვნელოვან მოკავშირეებს და ყვე ლა ზე 
გავლენიან ოპონენტებს განსაზღვრავთ. მნიშვ ნე
ლო ვანია გაითვალისწინოთ, რომ დაინტერესებული 
მხარეები დროთა განმავლობაში პოზიციას იცვლ ი
ან, ასე, რომ მუდმივად უნდა ადევნოთ თვალყუ რი 
ამ ცვლილებებს. 

29  საერთაშორისო განვითარების სამინისტრო (DFID), 
2003. Tools for development. A handbook for those 
engaged in development activity. ლონდონი: DFID. იხ.:

 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/
www.dfid.gov.uk/Documents/publications/toolsforde
velopment.pdfS

30  გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 
ორგანიზაცია, 2011. Food securityCommunications 
toolkit. Rome: FAO. იხ.: http://www.fao.org/docrep/014/
i2195e/i2195e.pdf

ჩანართი14.ძალაუფლებისდაპოზიციის
მატრიცა
ძალაუფლებისა და პოზიციის მატრიცის შე სა ქ მნ ე ლ
ად შემდეგი ნაბიჯების გადადგმა შეგი ძ ლი ათ30: 

1) ჩამოთვალეთ შესაბამის საკითხთან დაკავშ
ირებული მთავარი დაინტერესებული მხარეები. 
რეკომენდირებულია დაინტერესებული მხარე
ების შეძლებისდაგვარად პერსონიფიცირება 
დ ა ყურადღების ყველაზე მნიშვნელოვან პი რე
ბ ზ ე გამახვილება

მაგალითი: 
• განათლების მინისტრი;
• უმცირესობის ჯგუფების ინტეგრაციის დე პა რ ტა

მენტის დირექტორი;
• განათლებისა და კულტურის საპარლამენტო 

კომიტეტის თავმჯდომარე;
• გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კუ ლ ტ

უ რის ორგანიზაცია საქართველოში;
• უმცირესობის ლიდერი;
• არაფორმალური ლიდერი (ეკლესიის, მედიის 

დ ა ა.შ.).

2) იფიქრეთ რა პოზიცია აქვთ მათ ამჟამად სა კი
თხთან დაკავშირებით. მხარს დაუჭერენ თქვენს 
წინადადებას თუ მის წინააღმდეგ გამოვლენ?; 
რა დონეზე ეთანხმებიან ან არ ეთანხმებიან 
თქვე ნს პოზიციას?

მათი პოზიციის შესაფასებლად, მნიშვნელოვანია 
ისეთი ასპექტების გათვალისწინება, როგორიცაა: 
ხარჯავენ თუ არა ისინი ამ საკითხზე რესურსებს 
(დროს და ფულს  მის წინააღმდეგ ან სასა რგ ებ
ლოდ)?; საჯაროდ საუბრობენ საკითხზე?; დადიან 
სა კითხთან დაკავშირებულ ღონისძიებებზე?

3) განსაზღვრეთ რა ძალაუფლება (შე სა ძლე ბ ლ
ობა) და გავლენა აქვთ. მნიშვნელოვანი გა ვ
ლენა შეუძიათ გადაწყვეტილებაზე მოახდინონ 
თუ მათი გავლენა შეზღუდულია?

ამ კითხვებზე საპასუხოდ და ინფორმირებული გა
დაწყვეტილების მისაღებად შეიძლება შემდგომი 
კვლევის ჩატარება მოგიწიოთ. შეიძლება საჭირო 
გახდეს მათ მიდგომაზე, დამოკიდებულებაზე, მა თ 
მიერ განხორციელებულ პროცედურებზე და ოფ
იც იალური და არაოფიციალური გა მო ნა თქვა მე ბის 
შინაარსზე დაკვირვება. 

4) შეიტანეთ დაინტერესებული მხარეები შემდეგ 
მატრიცაში: 

მატრიცაში დაინტერესებული მხარეების შეყვანისას 
უნდა გაითვალისწინოთ მონაწილე მხარეების სხვე
ბის მიმართ დამოკიდებულება. შეგიძლიათ გამო ი ყ
ე ნოთ სახელები, სიმბოლოები ან ციფრები მო ნა წი
ლე მხარეების აღსანიშნად.
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ზოგჯერ შეიძლება დაინტერესებული მხარეების 
რიცხვი ძალიან დიდი იყოს, შესაბამისად, საჭირო 
იქ ნება მათი პრიორიტეტებად დაყოფა და ყველაზე 
დიდი გავლენის მქონე და ხელმისაწვდომი მო ნა
წილე მხარეების აღნიშვნა. 

5)  ბოლო ნაბიჯია გადაწყვეტილების მიღება იმის 
შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ. 

შენიშნავთ, რომ დაინტერესებული მხარეები ხუთ 
ჯგუფად იყოფიან. თითოეულ ჯგუფთან გან სხვა ვე
ბულ სტრატეგიას გამოიყენებთ:
• ძლიერი მხარდამჭერები: სასურველია ამ ჯგუ

ფ თან ერთად იმუშაოთ. მაგალითად, შეგ ი ძ
ლი ათ გრძელვადიანი ალიანსი შექმ ნ ათ ან 
შე ს თ ა ვაზოთ მათ ერთობლივად გა ნა ხო რ ცი ე
ლოთ კონკრეტული მდგომარეობის შესა ბა მი სი 
ქმედებები. 

• ნაკლებად ძლიერი მხარდამჭერები: შეეცადეთ 
მოძებნოთ მათი გავლენის გაზრდის გზები და 
იმოქმედეთ. შეგიძლიათ დაეხმაროთ შე სა ძ ლე
ბლობების გაზრდაში, საკითხის შესახებ ცო დ
ნის გაღრმავებაში, ადვოკატირების უნარების 

გაძლიერებაში. მიეცით მათ საკუთარი მო საზ
რე ბის გამოსათქმელი ადგილი.

• ძლიერი ოპონენტები: ეცადეთ მათი განე იტ
რა ლება მათი პოზიციის შერბილების გზების 
პოვნის ან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 
მათი გავლენის შემცირების საშუალებით. მა გა
ლითად, შეგიძლიათ ახალი და ძლიერი მტკი
ცებულებების წარდგენის (მონაცემები, ძლი ერი 
საპილოტო პროგრამები, შეფასებები და ა.შ.) 
საშუალებით მათი მოსაზრება და ღირ ებ უ ლე ბე
ბი შეცვალოთ. სთხოვეთ მათზე გავლენის მქო
ნე პირს ეს მტკიცებულები მათ წარუდგინოს. თუ 
მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდება, მაშინ 
შეიძლება იფიქროთ საზოგადოებრივი აზრის 
ან მისი ელექტორატის მობილიზებაზე. 

• ნაკლებად ძლიერი ოპონენტები: თვალყური 
ადევნეთ და მათი გაძლიერების შესაძლებლობა 
აღკვეთეთ. ზოგადად ამ ჯგუფზე მინიმალურ ძა
ლისხმევას ხარჯავთ.

ნეიტრალური პირები: ეცადეთ თქვენსკენ გად მო
იბიროთ და მათი ხმა შესაბამის მხარეებს მია წ ვ
დინოთ.

ძალაუფლება და პოზიციის მატრიცა

ძალაუფლების მქონე/გავლენიანი

მტკიცე
მხარდამჭერი

მტკიცე
მოწინააღმდეგე

ძალაუფლების/გავლენის
არ მქონე
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ჩანართი15.სოციალურიბარომეტრი
მას შემდეგ, რაც დაადგენთ თუ რა აზრის არიან სხვები საკითხთან დაკავშირებით, დაინტერესებული 
მხარეების ანალიზიდან სტრატეგიების შერჩევაზე გადასასვლელად გამოიყენეთ კეტრინ შილდის მიერ 
შექმნილი ინსტრუმენტი  სოციალური ბარომეტრი. გრაფიკი მკაფიოდ აღწერს სხვადასხვა მონაწილე 
მხარეების მიმართ განსხვავებულ მიდგომას მათი პოზიციის და შესაძლებლობის მიხედვით. თქვენი 
ქმედებები მიზნების შესაბამისი უნდა იყოს. 

წყარო: Shields, K., 1993. In the tiger´s mouth: an empowerment guide for social action. ფილადელფია: New Society 
Publishers

ადვოკატირებისთვის არსებული დროის, რე სუ რს ებ
ისა და სფეროდან გამომდინარე, დაინტერესებული 
მხარეების და მათი შესაძლებლობების ანალიზის 
შემდეგ, შეიძლება შემდგომი ანალიზის ჩატარება: 

ა) თითოეულმთავარპოლიტიკურსამიზნესთან
დაკავშირებით ცვლილების ამოცანების გან
საზღვრა. მთავარი დაინტერესებული მხარეების 
იდენტიფიკაციის შემდეგ, საჭიროა განსაზღვროთ 
რა ცვლილებას მოელით მათგან თქვენ მიერ გა

წე ული ადვოკატირების ძალისხმევის შედეგად. 
მა გალითად, დაადგინეთ, რომ მთავარი პო ლი   ტი
კური პარტიის ხელმძღვანელი მხარს უჭე რს თქვენს 
საკითხს, თუმცა მასში აქტიურ მონაწილეობას არ 
იღებს. შეგიძლიათ კონკრეტული ცვლილება შემ
დეგნაირად განსაზღვროთ „მთავარი პოლიტიკური 
პარტიის ხელმძღვანელი პარლამენტში ქალთა მო
ნაწილეობის გაძლიერების ინიციატივით გამოდის”. 
ამ ამოცანების საფუძველზე ადვოკატირების სტრა
ტე გიას შეიმუშავებთ. 
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7 9მიეცით აზრს
გამოთქმის
საშუალება გაუწიეთ მონიტორინგი

ძალაუფლების
მქონე/გავლენიანი

მტკიცე
მხარდამჭერი

მტკიცე
მოწინააღმდეგე

ძალაუფლების/გავლენის არ მქონე

იმუშავეთ ერთად

შეაცვლევინეთ
 პოზიცია

გაანეიტრალეთ
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ბ) მთავარი პოლიტიკური სამიზნეების სიღრ
მისეულიანალიზი. შეგიძლიათ მოიპოვოთ ინ ფო
რმაცია, თუ რა იციან საკითხის შესახებ, რა აზ რის 
არიან მასზე, რომელი საკითხები აღელვებთ და 

ა.შ. ეს ინფორმაცია ძალიან გამოგადგებათ ად
ვო  კ ატირების სტრატეგიების შემუშავებასა და გა
ნ ხორციელებაში (იხ. მაგ.: განყოფილება ლო ბი
რების შესახებ).

სამიზნე ცოდნა დამოკიდებულება/აზრი ინტერესები

სამიზნის განმარტება რა იცის სამიზნე პირმა 
საკითხის შესახებ?

რას ფიქრობს სამიზნე პირი 
საკითხის შესახებ?

რა აღელვებს სამიზნე პირს 
ყველაზე მეტად?

გ) შექმენითთქვენიზემოქმედებისჯაჭვი: დაიწყეთ 
ფიქრი იმის შესახებ თუ როგორ დაუკავშირდეთ 
ყველაზე გავლენიან პირებს, თუ მათთან პირდაპირ 
დაკავშირება არ შეგიძლიათ. დაადგინეთ რომელ 
დაინტერესებულ მხარეებს შეუძლიათ ზემოქმედება 
მოახდინონ ყველაზე გავლენიან პირებზე და თქვენ 
რა გავლენა შეგიძლიათ იქონიოთ ამ დაი ნ ტე
რესებულ მხარეებზე.

დ)დაიწყეთალიანსისსტრატეგიისშემუშავება. 
დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზის საფუძველზე 

შეიძლება ნათელი გახდეს თუ ვისთან უნდა შექმნათ 
ალიანსი. ალიანსი შეიძლება შექმნათ, როგორც 
თქვენს რეგულარულ პარტნიორებთან, ისე სხვა 
ინდივიდებთან და ორგანიზაციებთან, რომელთანაც 
ადრე არ გიმუშავიათ (მაგ.: კერძო სექტორის 
წარ მო მადგენლებთან), მაგრამ შეიძლება გამო
სა დეგი პარტნიორები აღმოჩნდნენ. ორივე მათ
გა ნ თან თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია. დაიმ
ახ სოვრეთ, რომ ადვოკატირების მიზნით მიღებული 
ძალისხმევა ყველაზე წარმატებული მაშინ არის, 
როდესაც გაერთიანებული ძალებით მოქმედებთ.

ჩანართი16.ალიანსისფორმირებადა
დინამიკისმართვა31
ალიანსის ფორმირებისთვის საჭიროა გაანალიზოთ 
რამდენად აქტიურად არიან ჩართული „პო ტე ნ
ცი  ური მეკავშირეები” თქვენს ინიციატივაში. ამი
სა  თვის, არ კმარა იმის განსაზღვრა თუ ვინ არის 
თქვენი მოკავშირე და ვინ ოპონენტი. საჭიროა 
შეა  მ ო წ მოთ რამდენად არიან მოწოდებული თქვე
ნი მოკავშირეები პოლიტიკის ფორმირების საქ მ ი
ა ნ  ო ბ ას შეუერთდნენ: სურთ თუ არა მათ და ხა რჯონ 
დრო, ფული და ენერგია და გაგიზიარონ ინ ფო რ მა
ცია, იმისათვის, რომ სასურველი ცვლილებას მია
ღწიოთ. ეს თქვენ მომავალში იმედგაცრუებას აგა
ცი ლებთ თავიდან. 

პასუხების საფუძველზე შეგიძლიათ დაინტე რე სე
ბული მხარეები კატეგორიებად დაყოთ, იმის მი ხე
დ ვით თუ რამდენად აქტიური მონაწილეობა სურთ 
მათ მიიღონ ალიანსში:
• პარტნიორი – წამყვანი ძალა, რომელსაც სურს 

ინიციატივის განხორციელებას დრო, ფული და 
ენერგია მოახმაროს;

• მომწოდებელი – მას აქვს რაღაც, რაც გა მო ს
ადეგი ან საჭიროა ინიციატივისთვის ან ინი ცი
ატ ივის პარტნიორებისთვის;

• დამაკავშირებელი რგოლი – იგი ინიციატივას 
მომწოდებლებთან ან მომხმარებლებთან აკა ვ
შ ირებს;

• მომხმარებელი – ის ვინც ინიციატივის შედეგად 
სა რგებელს იღებს.

31  Roebeling, G., Vries, J., 2011. Advocacy and policy 
influencing for policy change, Technical Assistance for 
Civil Society Organisations (TACSO)

როგორც აღვნიშნეთ, ზემოთ მოცემული ანა ლი
ზ  ი  ს შედეგად მიღებული ინფორმაციის საფუ ძ
ვე    ლ  ზ ე  (კონტექსტი და შესაძლებლობა) შეი ძ
ლე   ბა აღმოაჩინოთ, რომ თქვენს წინააღმდეგ 
გა ნ    წ  ყ   ო   ბ  ი  ლ ი ძალები (კონტექსტუალური ელემე ნტ

ებ  ი, კონკრეტული ინდივიდები ან ორგანიზაციები) 
იმ   დ ე   ნ ად ძლიერები არიან, რომ არსებულ ვითა
რე  ბ ა  შ ი ვერაფერს შეცვლით. ამ შემთხვევაში სხვა 
ცვლი  ლ  ე  ბა უნდა შეარჩიოთ ან პოლიტიკაში ცვლი
ლე   ბ ის შე ტ ან ის მომხრე ძალების გაძლიერების გზე
ბ ი უნდა მო ძებ ნოთ.
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ეტაპი5:სტრატეგიის/სტრატეგიებისშერჩევა
ახლა როდესაც უკვე განსაზღვრეთ თოთოეულ 
მთა ვარ პოლიტიკურ სამიზნესთან დაკავშირებული 
სასურველი ცვლილების მისაღწევად საჭირო ამ ო
ცანები, შექმენით ზემოქმედების ჯაჭვი და გაი თვ
ალ ისწინეთ პოლიტიკური კონტექსტის ანალიზის 
და შესაძლებლობების შეფასების შედეგად მო პო ვ
ებული ინფორმაცია, უნდა შეარჩიოთ თქვენს მიერ 
დაგეგმილი ამოცანების განსახორციელებლად ყვე
ლაზე შესაფერისი სტრატეგია/სტრატეგიები. არ
სე  ბ ობს სხვადასხვა სტრატეგია, რომლებსაც სა ხე
ლ მ ძღვანელოს შემდეგ ნაწილში განვიხილავთ. ამ 
ეტა პზე, ძირითადი საკითხებია: 
• რა არის საჭირო იმისათვის, რომ თქვენთვის 

სა სურველი ცვლილებები დააჩქაროთ (მაგ.: 
მტკიცებულებები, მხარდამჭერები, პო ლი ტი კა
ს თან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები და 
ა. შ.) 

• რომელი სტრატეგიის/სტრატეგიების კო მბ ი  ნ ა  ც
ი ის გამოყენება იქნება ყვე ლა ზე უკ ეთ ესი (კვლე
ვ ა, ლობირება, კომუ ნი კა ცია, მობი ლი ზა ცი ა)? 
(იხ.ნაწილი III „ადვოკატირების სტრატეგია” 
ქვემოთ)

• რომელია მათი გამოხატვის საუკეთესო სა შუ
ალება?

ამ პროცესის დროს, სხვადასხვა სტრატეგიების 
კო მბინაციის შესაძლებლობა უნდა განიხილოთ. 
ჩვე უ ლებრივ რეკომენდირებულია „შიდა” და „გა
რე” სტრატეგიების გამოყენება. შიდა სტრატეგიის 
შემუშავებისას (ე.ი. დეტალური წინადადებების 
ჩა მო ყალიბება კანონის კონკრეტული მუხლების 
შე სახებ), შეგიძლიათ საზოგადოების ყურადღება 
საკითხს მიაპყროთ. კონტექსტიდან გამომდინარე 
განსაზღვრავთ რა დონეზეა მობილიზაცია საჭირო. 

კიდევ ერთი ასპექტი, რომელიც მხედველობაში 
უნდა მიიღოთ, არის ის, თუ რა როლს შეასრულებენ 
სხვადასხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და 
რა წვლილს შეიტანენ თქვენ საქმეში. 

ეტაპი6:შიდაშესაძლებლობებისანალიზი
ბოლოს, უნდა გაანალიზოთ რამდენად აქვს თქვენს 
ორგანიზაციას თქვენთვის სასურველი ცვლილების 
განხორციელების შესაძლებლობა. ამ მიზნით, უნ
და განსაზღვროთ რა ადამიანური და ფინანსური 
რე სურსებია საჭირო თქვენთვის სასურველი ცვლი
ლების მისაღწევად და აქვს თუ არა ორგანიზაციას 
ეს რესურსები. შემდეგი შეკითხვები ამის დადგენაში 
დაგეხმარებათ: 

• რა სახის უნარები და ცოდნა დაგჭირდებათ ად
ვოკატირების სტრატეგიის ეფექტიანად გა ნსა
ხორციელებლად?

• აქვთ თუ არა თქვენს მოკავშირეებს თქვენთვის 
საჭირო შესაძლებლობები, ცოდნა და უნარები?

• რას შეუძლია გავლენა იქონიოს თქვენს შე სა
ძლებლობაზე ზეგავლენა მოახდინოთ პოლი
ტი კის კონკრეტულ საკითხზე?

• გაქვთ თუ არა ფინანსური რესურსები იმი სა
თვის, რომ ყველა დაგეგმილი ქმედება გა ნა ხო
რ ციელოთ? 

• იცნობთ თუ არა საჭირო ხალხს, გაქვთ თუ არა 
საჭირო კავშირები ან ხართ თუ არა შე სა ბამისი 
ქსელების ნაწილი, იმისათვის, რომ პო ლი ტი
კასთან დაკავშირებული კონკრეტული საკი თ
ხე ბი გადაჭრათ?

• გაქვთ თუ არა შესაბამისი სტრატეგიის გა ნს ა
ხორციელებლად საჭირო ტექნოლოგიური სი ს
ტე მები? 

შიდა შესაძლებლობების ანალიზის დასრულების 
შემდეგ, შესაძლოა მნიშვნელოვანი გადა წყვე ტი
ლებების მიღება დაგჭირდეთ განსაზღვრული სი
რთულეების გადასალახად, მაგალითად ახალი 
თანამშრომლების დაქირავება, უფრო მეტი თან ხე
ბის შეგროვება, ახალი ალიანსების შექმნა, ახალი 
უნარების შეძენა, ან ახალი სისტემების დანერგვა. 
თუ ეს ამოცანები არ არის შესრულებადი, შეიძლება 
სტრა ტეგიის გადახედვა მოგიწიოთ, იმისათვის, 
რო მ იგი თქვენს შესაძლებლობებს მიუსადაგოთ. 

ეტაპი7:მონიტორინგიდაშეფასება
(იხ.ქვემოთმოცემულითავი)

ეტაპი8:ადვოკატირებისგეგმისშემუშავება
ადვოკატირების გეგმა პროგრამის დოკუმენტია, რო
მელშიც აღწერილია ზოგადი ინტერვენცია (მთა  ვარი 
მიზნებიდან დაწყებული შედარებით და ბა ლი დონის 
ამოცანებით დამთავრებული) და ის სტრატეგიები, 
რომლებიც კონკრეტულ კონ ტე ქ ს ტში და დროში 
ხორციელდება. მასში გან მა რ ტე ბულია როგორ გა
ნ ხორციელდება ადვოკატირება, რა ადამიანური და 
ფინანსური რესურსები იქნება საჭირო და ვინ რის 
კეთებაზე იქნება პასუხისმგებელი. იგი აგრეთვე 
მო ი ცავს პროგრამის მონიტორინგის და შეფასების 
(იხ. შემდეგი თავი) გზებს. ადვოკატირების გეგმა 
შეი ძ ლება შემდეგნაირად დაიყოს სტრუქტურულად:



37გენდერული  მეინსტრიმინგი

ადვოკატირებისგეგმისსტრუქტურისშაბლონი

შესავალი: ზოგადი ადვოკატირების გეგმის მოკლე აღწერა 

საკითხისისტორიადა
კონტექსტი

განმარტება თუ რატომხორციელდება ეს ადვოკატირების გეგმა და რომელკონკრეტულ 
კონტექსტში უნდა განხორციელდეს ინტერვენცია

გრძელვადიანიმიზანი რასოციალური ცვლილების განხორციელებას ისახავს მიზნად ადვოკატირების გეგმა?

ზოგადიდაშუალედური
ამოცანები

დააკონკრეტეთ შუალედური ამოცანები გრძელვადიანი გეგმების მისაღწევად და ზოგადი 
ამოცანა
როგორაპირებთ ჩვენი მიზნების მიღწევას (მიზნებს შორის კავშირები)?

სამიზნეაუდიტორია ვინარის თქვენი სამიზნე აუდიტორია და რა არის მათი მთავარი მახასიათებლები?

სტრატეგიები სტრატეგიების და თანმიმდევრობის შერჩევა: კვლევა, ლობირება, კომუნიკაცია, 
მობილიზაცია.
როგორაპირებთ თქვენი მიზნების მიღწევას (სტრატეგიების განხორციელებას)

მატრიცასდაგეგმვა შემოთავაზებული გეგმის ზოგადი ლოგიკა
როგორაპირებთ თქვენი მიზნების მიღწევას (ზოგადი დასაბუთება)?

ვადა გეგმის ზოგადი ქრონოგრამა ძირითადი ღონისძიებების მითითებით.
როდისაპირებთ თქვენი გეგმის განხორციელებას (ვადა)?

შიდასტრუქტურა შიდა ორგანიზაცია, კოორდინაციის და კომუნიკაციის მექანიზმები
ვინრის კეთებაზეა პასუხისმგებელი?

ადამიანურირესურსები საჭირო ადამიანური რესურსების აღწერა 
რარესურსები გჭირდებათ?

ფინანსურირესურსები ბიუჯეტის აღწერა
რარესურსები გჭირდებათ და რაეღირება ეს რესურსები?

მონიტორინგისდაშეფასების
სისტემა

მონიტორინგის და შეფასების ფარგლებში ხდება ინდიკატორების სისტემის და 
ზოგადი პროცესის, ინსტრუმენტების, პროდუქტების და პასუხისმგებლობების აღწერა 
(შესაძლებელია ცალკე დანართის სახით)
რაეტაპზე იმყოფებით ამჟამად შერჩეულ პოლიტიკის საკითხთან დაკავშირებით? 
(საბაზისო მონაცემები)
როგორშეაფასებთ თქვენი სამუშაოს წარმატებას? (ინდიკატორების სისტემა)

დანართი
(რეკომენდირებული 
დოკუმენტები)

ძირითადი დოკუმენტაცია
კონტექსტის ზოგადი ანალიზი, გენდერული ფაქტორების ანალიზის ჩათვლით
პრობლემების ანალიზი (აღწერა ან პრობლემების „ხე”), გენდერული ანალიზის ჩათვლით
ამოცანების ანალიზი (აღწერა ან ამოცანების „ხე”), გენდერული ანალიზის ჩათვლით
ამოცანების შერჩევა (ტექსტის სახით ჩამოყალიბებული ან მატრიცა) 
პოლიტიკის კონტექსტის ანალიზი, გენდერული ანალიზის ჩათვლით
პოლიტიკის პროცესის ანალიზი (ეტაპების მატრიცა და გადაწყვეტილებების მიღების 
ნაკადი)
დაინტერესებული მხარეების ანალიზი და შესაძლებლობების ანალიზი (სიტყვებით აღწერა 
ან მატრიცა) 
შიდა შესაძლებლობების ანალიზი (ადამიანური რესურსები და ფინანსური რესურსები)
ადამიანური რესურსები  პოზიციების და კომპეტენციების აღწერა
წინადადებები ალიანსების შექმნის შესახებ 
დეტალური ბიუჯეტი
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თავი5
მონიტორინგიდაშეფასება
განვითარების ხელშეწყობის კომიტეტის (DAC) მი
ერ 201232 წელს შემუშავებული განსაზღვრების მი
ხე დვით მონიტორინგი არის „უწყვეტი პრო გრა მული 
მართვის ფუნქცია, რომლის მიზანია დასახული ამ
ო ცანების შესრულების და მიღწეული პროგრესის 
(ან მისი არარსებობის) ადრეული ნიშნების შესახებ 
ინ ფ ო რ მაციის მიწოდება დასახული მიზნების მისა
ღ წე ვად”. 

მონიტორინგი ძირითადად ეხება იმას, თუ რამდენად 
სწორად ხორციელდება პროგრამა. ის უნდა იძ ლე
ო დეს პასუხს ისეთ შეკითხვებზე როგორებიცაა: 
• რამდენად ეფექტურია გამოყენებული სტრა ტე

გიები? მაგალითად, უზრუნველყოფს თუ არა 
მე დია კამპანია სათანადო გაშუქებას მედიაში?

• არის თუ არა პოლიტიკის იმ შემმუშავებლების 
რეაქცია დადებითი, რომელთა ჩართვასაც 
ცდი  ლობთ პროცესში?

• აერთიანებენ თუ არა სხვა ორგანიზაციები სა
კუთარ ძალებს თქვენს ორგანიზაციასთან?

• არსებობს თუ არა მონაცემები რომ თქვენი მი ზ
ნები მიღწეულია და იძლევა შედეგს?

• აქვს თუ არა ადგილი მოქმედებას? მიჰყავხართ 
თუ არა მოქმედებას ახლოს თქვენი მიზნების 
რე ალიზაციასთან?

• რთავთ თუ არა პროცესში სათანადო ადა მი
ანებს, ორგანიზაციებს ან ორგანოებს და თუ 
თა ნა მშრომლობთ მათთან?

• არის თუ არა მიზნები და მათთან კო მუ ნი კა ცი
ის თვის გამოყენებული საშუალებები ყველაზე 
სა თა ნადო?

განვითარების ხელშეწყობის კომიტეტის (DAC) მიერ 
შეფასება განისაზღვრება როგორც „მიმდინარე ან 
დასრულებული პროექტის, პროგრამის ან პო ლი
ტი კის, მისი დაგეგმვის, განხორციელების და შე დე
გე ბის შეძლებისდაგვარად სისტემატური და ობ  ი ე ქ
ტუ რი მიმოხილვა. მიზანს წარმოადგენს ამო ცა ნების 
რე ლევანტურობის და შესრულების, განვი თა რების 
ეფექტიანობის, ეფექტურობის, ზემოქმედების და 
მდგრა დობის განსაზღვრა.”

„გაეროს ქალთა ორგანიზაციის”33 თანახმად შე ფა
სება ასევე არის „გენდერული თანასწორობის და 
ქა ლების გაძლიერების საშუალება გენდერის და 
ქა ლთა უფლებების მახასიათებლების ჩართვით შე
ფა სების მიდგომებში, მეთოდებში და პროცესებში. 
შესაბამისად, შეფასება მოქმედებს როგორც არა 
მარტო დადებითი ცვლილების მნიშვნელოვანი 
მამოძრავებელი ფაქტორი გენდერული თა ნა სწ ორ
ობისა და ქალთა გაძლიერების თვალსაზრისით, 
არ ა მედ ის არის გზა, რომლითაც თვითონ შეფასების 
პრო ცესი აძლიერებს დაინტერესებულ მხარეებს.”
 
შეფასება ასევე ეხება იმას, თუ რატომ და როგორ 
იქნა დასახული და დაუსახავი შედეგები მიღწეული, 
არსებობს თუ არა უკეთესი გზები სასურველი შე
დეგების მისაღწევად და არის თუ არა მიღწეული 
შე დეგები მდგრადი.

როგორც მონიტორინგი, ისე შეფასება უნდა იძ ლე ო
დეს ინფორმაციას, რომელიც იქნება სანდო და სა
სარგებლო და შესაძლებელს გახდის გამოტანილი 
დასკვნების გამოყენებას გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში. 

ადვოკატირებასთან დაკავშირებული სამუშაოს
მონიტორინგიდაშეფასება:თავისებურებები34

ადვოკატირების ინიციატივების მონიტორინგს და შე
ფასებას მოჰყვება სპეციფიკური სირთულეები სხვა 
ტი პის ჩარევასთან შედარებით. ეს გამოწვეულია 
სხვა დასხვა მიზეზებით: 
• ბევრი ორგანიზაცია არ აწარმოებს ადექვატურ 

დაგეგმვას ადვოკატირების სამუშაოს განხო რ
ცი  ე ლებისას. თუ არ ხართ დარწმუნებული იმ 
ცვლი ლ ე ბაში რომლის მიღწევაც გსურთ, რთუ
ლი იქნება თქვენი ჩარევის შეფასება.

• ადვოკატირების შედეგები ძირითადად გრძე ლ
ვა დიანი შედეგებია. ზემოქმედების შეფასებას 

32 DAC, 2012.Glossary of Key Terms in Evaluation and 
Results Based Management. http://www.oecd.org/
development/peerreviews/2754804.pdf

33 იხ.Evaluation Policy of UN Women, 2012.
http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=UNW/2012/12

34  იხ.Lloyd, M., 2011.Advocacy Impact Assessment 
Guidelines.Communications and Information Man
agement Resource Centre (CIMRC), CAB Interna
tional. ხელმისაწვდომია: http://r4d.dfid.gov.uk/pdf/
outputs/ICCIMImpactassess.pdf.

 Jones, H., 2011. A guide to monitoring and evaluat
ing policy influence.London: Overseas Development 
Institute. ხელმისაწვდომია: http://www.odi.org.uk/
sites/odi.org.uk/files/odiassets/publicationsopinion
files/6453.pdf
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დი დი დრო სჭირდება, ამდენად ბოლოს თქვენ 
სა  ვ ა რაუდოდ შეძლებთ მხოლოდ კრიტიკული 
ცვლი ლ ების შეფასებას.

• ადვოკატირება შეიძლება მოიცავდეს პრე ვე ნც
ი ის მცდელობას, რომელთა შეფასება მეტად 
რ თულია (ზოგჯერ შეიძლება აუცილებელი იყოს 
სი ტუაციის კიდევ უფრო მეტად გაუარესების 
პრე ვე ნცია).

• ადვოკატირებაში დიდი იშვიათობაა „აბს ოლუ
ტუ რად„ დადებითი შედეგის შეფასება. ძალიან 
ხში რად თქვენ როცა სარგებელს იღებთ, კო
მპ  რო მისზეც მიდიხართ. ამიტომ მიღწევების 
შეფა სე ბა საკმაოდ სუბიექტურია.

• ადვოკატირება ფოკუსირებულია ძირითადად 
ცვლი ლებების განხორციელებაზე, მათ შორის 
მა სზე ვიზეც გსურთ გავლენის მოხდენა. თუმცა 
ცვლილებების დადგენა ხშირად რთულია, რა
დგან ბევრი ფაქტორია (რომელიც სცდება კო
ნ ტროლის ფარგლებს) რომელიც შესაძლოა 
აქ ტი ურ როლს ასრულებდეს პოლიტიკაზე გავ
ლე ნის მოხდენაში.

• ადვოკატირება ყველაზე წარმატებულია როცა 
ხორციელდება ალიანსის ან ქსელის სახით, ამ
დენად ზოგჯერ შეუძლებელია თითოეული ორ
გა ნიზაციის კონკრეტული წვლილის გამოყოფა.

მონიტორინგისდაშეფასებისსისტემა
მონიტორინგის და შეფასების სისტემა დეტალურად 
აღწერს (M&E) ინდიკატორების სისტემას, პრო ც ესს, 
ინსტრუმენტებს, პროდუქტებს და პასუხ ის მგე ბლო
ბებს, რომლებიც არსებობს და შესაძლებელს ხდის 
ჩვენი გეგმის ადვოკატირების მონიტორინგს და 
შეფასებას. მისი სტრუქტურირება შესაძლებელია 
შე მდეგნაირად: 
• მონიტორინგის და შეფასების საერთო მიზანი 

(სწავლა, ანგარიშვალდებულება, კომუნიკაცია)
• მონიტორინგის და შეფასების სისტემის ძი რი

თადი პრინციპები (მონაწილეობითი, ადა მი ა
ნების უფლებებზე დამყარებული მიდგომა, გე ნ
დე რული სენსიტიურობა, შესაბამისობა გაეროს 
სტა ნდარტებთან და ა.შ)

• ხელმისაწვდომი ინფორმაციის დონეები
• ინფორმაციის საჭიროებები (შეიძლება გან

სხვა  ვებული იყოს ორგანიზაციებისთვის, დო
ნო  რე ბისთვის, ზოგადად საზოგადოებისთვის 
ან  პარ ტ ნიორებისთვის)

• მონიტორინგის და შეფასების პროდუქტები (ან
გა   რი შები, ინსტრუქციები, საცნობარო პუბლი
კა ციები)

• ამოცანა, როლები და ფუნქციები (პა სუ ხი სმ გე
ბლობები პროცესებში)

• ინდიკატორების სისტემა
• ინსტრუმენტები და მეთოდები (იხ. ქვემოთ)

ინდიკატორები
მონიტორინგის და შეფასების ფუნქცია მნიშ ვნე  ლო
ვნად დამოკიდებულია ინფორმაციის არსე ბო ბაზე 
შეგროვებასა და ანალიზზე. ინდიკატორები ის მა ჩვ
ე ნებლებია, რომლებიც გამოიყენება როგორც მო
ნი ტორინგის ისე შეფასებისთვის. 

„ინდიკატორი არის რაოდენობრივი და ხარი სხო ბ
რივი ფაქტორი ან ცვლადი, რომელიც წარმოადგენს 
მა რტივ და საიმედო საშუალებას მიღწეული შედეგის 
შესაფასებლად, ინტერვენციასთან დაკავშირებული 
ცვლილებების ასასახავად ან განვითარებაში ჩა რ
თუ ლი მხარის საქმიანობის შესაფასებლად” (გა ნვი
თარების ხელშეწყობის კომიტეტი (DAC), 2012). 

ინდიკატორი აფასებს კონკრეტული ცვლილების მი
ღწევის დონეს. ინდიკატორები უნდა იყოს მარტივი, 
შეფასებადი, მიღწევადი, რეალისტური და დროში 
განსაზღვრული (SMART). ისინი ძირითადად უნდა 
იყოს გონივრული და გამოსადეგი გადაწყვეტილების 
მი ღების მიზნებისათვის.

ინდიკატორების დადგენა წარმოებს ადვოკატირების 
გეგმის თავდაპირველი შედგენისას, მაგრამ მათი 
გა დახედვა და კორექტირება შესაძლებელია გან
ხო რციელების გეგმის შესრულების პროცესში.

ინდიკატორები მოპოვებულ უნდა იქნეს ნე ბი ს მი   ე რი 
ინტერვენციის საწყის ეტაპზე ათ ვ ლის წე რ   ტ ი   ლ ის 
განსასაზღვრად, რომელიც შე და რე ბის შე   ს ა  ძ  ლე
ბ ლობას მოგვცემს პროგრამის გან ხო რ ცი ელ  ების 
პრო ც ე ს ში. 

თითოეული ცვლილებისთვის საჭირო ინდი კა ტო   რ
ე ბის რაოდენობა დამოკიდებული იქნება იმ ცვლი
ლე ბის კომპლექსურობაზე, რომლის შე ფა სე ბასაც 
ვცდი ლ ობთ. ერთი ინდიკატორი იშვიათად ხდის შე
სა ძ ლე ბელს მოვახდინოთ სრულყოფილი ინფო რ მა
ციის მიღება ცვლილების შესახებ. თუმცა ჩვენ უნ და 
შე ვარჩიოთ ინდიკატორების მინიმალური რა ო  დე
ნობა, რომლებიც შესაძლებელს გახდის მი ვი ღოთ 
სა კმარისი ინფორმაცია ცვლილების შე სა ხ ებ. 
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როგორუნდადაიხვეწოსინდიკატორებიადვო
კატირებისგეგმისთვის?35
თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ ინდიკატორების გან
სხვა ვებული ტიპები, იმის მიხედვით თუ რისი შე
ფა სება გსურთ: პროგრესი გარკვეული ქმედებების 
განხორციელებასთან დაკავშირებით, კონკრეტული 
ამოცანები, საერთო ამოცანა ან გრძელვადიანი მი
ზანი: 
− რომელი და რა მოცულობის ადვოკატირების 

ღონისძიებები უნდა შესრულდეს ან იქნეს მი
ღწ ე ული

35 თავი დამყარებულია UNICEF–ის მონიტორინგის 
და შეფასების ადვოკატირებაზე: ადვოკატირების 
სახელმძღვანელოს პარტნიორი http://www.unicef.
org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit_Companion.pdf

− რა ცვლილებები ხდება და როგორ, ჩვეუ ლე
ბრივ სამიზნე აუდიტორიასთან თქვენი ად ვო კა
ტი რების ღონისძიებების შედეგად;

− როგორ და რა ცვლილებები ხორციელდება 
პო ლიტიკის დონეზე;

− როგორ და რა ცვლილებები ხორციელდება სა
ზოგადოების დონეზე.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ინ დი
კატორების მაგალითების ჩამონათვალი. 

დონე განზომილება ინდიკატორები

ღონისძიებები კოალიციები და ქსელის 
შექმნა

• კოალიციის წევრების რაოდენობა
• კოალიციაში წარმოდგენილი ჯგუფების ტიპები
• კოალიციის შეხვედრების რაოდენობა და დასწრება

ბრიფინგები ან 
პრეზენტაციები

• ჩატარებული ბრიფინგების ან პრეზენტაციების რაოდენობა
• აუდიტორიების ტიპები რომლებთანაც კომუნიკაცია ბრიფინგების ან 

პრეზენტაციების საშუალებით წარმოებს
• ბრიფინგებსა და პრეზენტაციებზე დამსწრე პირთა რაოდენობა 

ლობირება • პოლიტიკის შემმუშავებლებთან ან კანდიდატებთან ჩატარებული 
შეხვედრების რაოდენობა

• პოლიტიკის შემმუშავებლების რაოდენობა, რომლებთანაც წარმოებს  
კომუნიკაცია

• პოლიტიკის შემმუშავებლების ან კანდიდატების ტიპები, რომლებთანაც 
წარმოებს  კომუნიკაცია

კონკრეტული
ამოცანები

გათვითცნობიერებულობა • აუდიტორიის საკითხის მცოდნე წევრთა პროცენტული რაოდენობა 
• „ონლაინ“ საქმიანობა  ადვოკატირებასთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის შემცველ ვებგვერდის ნაწილებზე

პოლიტიკური ნება • პოლიტიკასთან დაკავშირებულ განხილვებში  ადვოკატირების თემების 
ან იდეების რაოდენობა  

• სამთავრობო ოფიციალური პირების რაოდენობა, რომლებიც მხარს 
უჭერენ საჯაროდ ადვოკატირების ღონისძიებებს

• პოლიტიკის შემმუშავებელთა გამოსვლებში საკითხის დასახელების 
რაოდენობა

• პოლიტიკის სპონსორების და თანასპონსორების მხარის 
წარმომადგენელთა რაოდენობა

• კონკრეტული პოლიტიკის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა

ორგანიზაციული 
შესაძლებლობა

•   ადვოკატირების პროდუქტებზე ან ინფორმაციაზე მოთხოვნების 
რაოდენობა, მათ შორის ონლაინ მასალების ჩამოტვირთვის და გვერდის 
დათვალიერების რაოდენობა

• ადვოკატების ექსპერტის რანგში მოწვევის რაოდენობა და მოწვევის ტიპი

საერთო
ამოცანები

პოლიტიკის ცვლილება • შემუშავებული ახალი წინადადებები და სახელმძღვანელო პრინციპები
• ოფიციალურად წარმოდგენილი პოლიტიკა
• ოფიციალურად დადგენილი პოლიტიკა
• მოთხოვნების შესაბამისად განხორციელებული პოლიტიკა

მიზანი საცხოვრებელი პირობების 
ცვლილება

•   პროგრამებთან ან სერვისებთან გამარტივებული წვდომა
•   მაღალი ხარისხის სერვისები
•    უფრო მეტად ხელმისაწვდომი სერვისი 
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ინდიკატორების განსაზღვრის შემდეგ თქვენ უნდა 
დააკონკრეტოთ:
• საბაზისო მონაცემი: ინდიკატორის მნი შვ ნე ლო

ბა ადვოკატირების საქმიანობის დაწყე ბა მდ ე
• მისაღწევი ამოცანა: რამდენად გსურთ  ინდი კა

ტო  რის ცვლილება. 
• მონაცემთა შეგროვების ინსტრუმენტები: რო

გორ მოხდება ინდიკატორის შესახებ მონა ცე

მე ბ ის შეგროვება.
• წყარო: სად მოიპოვებთ მონაცემებს.
• შეგროვების სიხშირე: რა სიხშირით შეა გრო ვ

ებთ მონაცემებს.

ქვემოთ წარმოდგენილ ცხრილში მოცემულია ინ
დი  კატორების, საბაზისო მონაცემების, მიზნების, 
მე  თო  დ ების და წყაროების მაგალითები: 

კონკრეტული
ამოცანა: ინდიკატორი: საბაზისო

მონაცემი:
მიზანი: მონაცემთა

შეგროვების
მეთოდი:

წყარო: სიხშირე

შრომის სამინისტრო 
მხარს უჭერს 
შრომითი 
საქმიანობის 
გენდერულად 
სენსიტიური  
დებულებების 
ჩართვას შრომის 
კოდექსის დაგეგმილ 
რეფორმაში 

1. სამინისტროს 
მხრიდან საჯარო 
ზემოქმედების 
რაოდენობა 
(გამოსვლები, 
ინტერვიუები) 
რომელსაც საკითხის 
მიმართ დადებითი 
განხილვა მოჰყვა 

0 წელი 1: 5 მიმოხილვის 
ანალიზი

მედიაჟურნალი 
(იხ. განმარტება 
ქვემოთ) 

სამინისტროს 
ოფიციალური 
დოკუმენტები

ორგანიზაციის 
მიერ მედიაში 
გამოქვეყნებული 
მასალები 

ყოველთვიური

2. სამოქალაქო 
ორგანიზაციების 
კმაყოფილების 
დონე, რომლებიც 
მხარს უჭერენ 
დამოკიდებულების 
ცვლილებას 

სკალა 1 
დან 10: 3

წელი 1: 7 კითხვარი სამოქალაქო 
ორგანიზაციების 
მენეჯმენტის ზედა 
რგოლი

ორ თვეში 
ერთხელ

ინდიკატორებით შესაძლებელია შედეგების მაგრამ 
ასევე პროცესის შეფასებაც (ე.ი. შიდა კოორდინაცია, 
კომუნიკაცია, სტრატეგიები, სასარგებლო კა ვ ში რე
ბის დამყარების დონე ...). ქვემოთ წარ მო დ გ ე ნილი 

ცხრი  ლი მოიცავს ინდიკატორების მაგა ლითებს, 
რო  მ  ლე ბიც დაკავშირებულია შიდა ორგ ან ი ზაციულ 
პრო  ცე სთ ან:

მოსალოდნელი
ცვლილება ინდიკატორი საბაზისომონაცემები მიზანი

კომუნიკაციის გუნდის 
შიგნით საკითხის 
შესახებ ცოდნის 
ცვლილება

ორ ტრენინგზე დასწრების შემდეგ 
შეძენილი ცოდნის დონე

0% აბარებს მოკლე ტესტს 
საკითხის შესახებ

წელი 1: 75% აბარებს 
მოკლე ტესტს საკითხის 
შესახებ

კომუნიკაციის გუნდს შეუძლია 
საკითხის შესახებ ორთვიური 
საინფორმაციო პუბლიკაციის 
მომზადება  

გასულ წელს მომზადებული 
2 საცნობარო პუბლიკაცია

წელი 1:  6 საცნობარო 
პუბლიკაცია

ლიდერობის 
დონის ცვლილება 
სამოქალაქო 
ორგანიზაციების 
შესაბამის ქსელში 
თემის შესახებ   

ორგანიზაცია წელიწადში ორჯერ  
უძღვება ქსელის ორთვიურ 
საკოორდინაციო შეხვედრებს 

ლიდერობას არ ჰქონია 
ადგილი გასული წლის 
რომელიმე შეხვედრაზე 

2 შეხვედრა მომზადდა და 
ჩატარდა ჩვენ მიერ 

ქსელში კმაყოფილების მაღალი 
დონე ჩვენს მონაწილეობასთან 
დაკავშირებით 

მონაცემები არ არსებობს მთავარი სამოქალაქო 
საზოგადოებების 
ლიდერები კმაყოფილი 
დარჩნენ 
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ადვოკატირებისთვის გამოსაყენებელი შეფასე
ბისმეთოდოლოგიადაინსტრუმენტები
მი უხედავად იმისა, რომ ძირითადი შეფასების მე
თო   დოლოგიები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 
ად   ვო   კ  ა   ტ ი რ ებასთან დაკავშირებულ შეფასებებში 
(დო   კ უ მ ე ნ ტის განხილვა, კვლევები, ინტერვიუები, 
ფო   კ უს ჯგუფები, პირდაპირი პასუხები მთავარი მო
ქ მ  ე  დი პირებისგან, დაკვირვებები), არსებობს გარ
კ  ვ  ე    უ ლი სპეციფიკური ტექნიკა, რომელიც გა მო
იყ  ე ნ ე ბა ადვოკატირების პროცესში კონკრეტული 
ინ ფო რმაციის შესაგროვებლად. ასეთი მეთოდები 
ჩა მო თ ვლილია ქვემოთ36:

• საინფორმაციო ჟურნალი: ეს არის უბრალოდ 
ჟურნალი (სავარაუდოდ ელ–ფოსტის შე მო მა ვა
ლი შეტყობინებების განყოფილება (inbox) ან 
მონაცემთა ბაზა) სადაც კომენტარები, შემ თხ ვ
ე ვ  ე ბი და ინფორმაციის მიღების, ან ზე მ ო ქ მ ე დე
ბი ს მაგალითები არის აღრიცხ უ ლი. ეს იქნება 
არ აო ფიციალური და ცალკეული მაგალითების 
ნაკრები კვლევის ან რეკომენდაციის გამო ყე 
ნების შესახებ, რომელიც უწყვეტი მონი ტო რი
ნ გის და სიღრმისეული ანალიზის შე სა ძლ ე ბ
ლო ბას იძლევა მას შემდეგ, რაც დაგროვდება 
შე მ თხვევების გარკვეული რაოდენობა.

• ციტირების ანალიზის ახალი სფეროები: გა
ცი  ლე ბით უფრო პროაქტიული მიდგომა ინ
ფო  რ  მ ა ციის მიღების და გამოყენების მიმართ 
არ ის ციტირების ანალიზი. აკადემიურ სფე
რო  ში ეს გულისხმობს ციტირების შესწავლას 
აკა დ ე მ იურ ჟურნალებში, მაგრამ აღნიშნული 
შე იძ ლება გაფართოვდეს და მოიცვას პო ლი
ტი კასთან დაკავშირებული სხვა სფეროები, 
რო გორებიცაა ვებგვერდები, გაზეთები, საე რ
თ ა  შორისო სტანდარტები, ტრეინინგის სა ხე ლ
მ  ძ ღვანელოები, პოლიტიკის დოკუმენტები და 
ოპერაციული მითითებები. 

• ეპიზოდური კვლევები: აღნიშნული გულისხმობს 
„უკუმოკვლევას“ სიტუაციის შესწავლას პო ლი
ტი კის ცვლილებამდე, სხვადასხვა მრავა ლრ ი
ცხოვანი ძალების, მოვლენების, დოკუმენტების 

და გადაწყვეტილებების შესწავლას, რო მლ ე ბ
მაც განაპირობეს ცვლილება. ეს მოითხოვს იმ 
სიტუაციის აღწერას, რამაც მიგვიყვანა მო ცე
მუ ლი პოლიტიკის ცვლილებასთან, აღნიშნულ 
აღწერაში კვლევის ფარდობითი როლის შე ფა
სებამდე. 

• ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება (MSC): 
ეს მოიცავს სხვადასხვა დაინტერესებული მხა
რე   ე  ბ ისგან მნიშვნელოვანი ცვლილებების შე
სა  ხ ებ ამბების შეგროვებას და სპეციალურად 
გა ნ  ს  ა  ზღვრული დაინტერესებული მხარეების 
ა ნ პერსონალისგან შემდგარი ჯგუფების                        
მი ე რ ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიების სი
ს ტ  ე   მ ა   ტურ არჩევას. აღნიშნული ხელს უწყობს 
გა ნ   ხ ო რ ც ი ე ლ ე ბული სამუშაოს მიმდინარე და 
არ აპირდაპირ მონიტორინგს. ყველაზე მნიშვ
ნე ლო ვანი ცვლილება ასევე აწვდის პროექტს, 
პრო გ რ ამას ან დაწესებულებას ინფორმაციას 
იმის შესახებ თუ როგორ აღწევს და აღწევს თუ 
არა ის თავის მიზნებს.

• მედიაზე მიმდინარე დაკვირვება შეიძლება იყ
ოს მარტივი ფორმა, რომელიც პროექტის პე
რსონალს საშუალებას აძლევს აღრიცხოს თუ 
როგორ შუქდება სხვადასხვა კამპანიები და სა
კი თხები მედიაში. ეს შეიძლება ნიშნავდეს ცი
ტა ტების ამოკრეფას, გაზეთებიდან ამოჭრილი 
სტატიების შენახვას და ინფორმაციას თარიღის 
და დროის აღნიშვნით.

• მედია შეფასებები შედარებით უფრო პრო აქ 
ტ ი    ულია, აფასებს თუ რამდენად არის სა კი  თ
ხ ი   /კა მ პანია მოცული. ეს შესაძლოა მო იც  ა ვ 
დ   ე ს გაზეთებში სვეტების მოძიებას, სა ე  თ ე  რო 
დრო   ის მოკვლევას ტელევიზიასა და რადიოში 
ან ვებგვერდის მონიტორინგს. აღნი შნ უ ლი შე   
ს  ა   ძ   ლ ოა კომბინირებული იყოს დამა ტე ბ ი თ 
ინ ფორმაციასთან, რათა უკეთ იქნეს გა რ კ  ვ  ე  
უ  ლი მედიაზე ისეთი ზეგავლენა, რო გო  რ ი  ცაა 
კა მ პანიის ამსახველ პროგრამაში და მ ს წ რ ე 
აუდ ი ტორიის რაოდენობის შეფასება ან სა გა
ზე თო სვეტის გამოქვეყნებისთვის გადა ხდ ი ლი 
თანხა. 

36 Jones, H., 2011. A guide to monitoring and evaluat
ing policy influence. ODI
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თავი6
ადვოკატირებისსტრატეგიების
შემუშავებადამათი
განხორციელება

6.1.კვლევა
კვლევა შეიძლება მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იყო 
თქვენი ორგანიზაციისთვის მისი ადვოკატირების მი
ზ  ნების შესასრულებლად. კვლევის შედეგები და   ე
ხ  მ ა რ ება ორგანიზაციას ადვოკატირების საქ მი   ა ნ ო
ბ ი ს თ ვის ახალი/გაუთვალისწინებელი სა კი  თ  ხ ე  ბის 
განსაზღვრაში და მათი გადაწყვეტის გზე  ბის და სა ხ
ვა ში. კვლევას ასევე შეუძლია იმის გა  მ ო  ვ ლ ე ნა, თუ 
რა მ დენად ეფექტურია არსებული პო  ლ ი ტ ი კა. და 
ბო ლოს, ის განაპირობებს თქვენს სა  ნდოობას და 
გე ხმარებათ საწინააღმდეგო არ გუ მე ნტ ების გა თვ ა
ლი ს წინებაში. 

ადვოკატირების კვლევა განსხვავდება აკადემიური 
კვლევისგან. მისი მიზანია პოლიტიკაზე ზეგავლენის 
მოხდენა. თუმცა, ადვოკატირების კვლევა შეიძლება 
კვლევის შედეგებს იყენებდეს პოლიტიკასთან და
კა  ვ შირებით რეკომენდაციების მოსამზადებლად. 
  
სა მოქალაქო საზოგადოების მრავალ ორგა ნი ზა
ცი ას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ თვი თონ ჩა ატ 
ა როს კვლევა. ამგვარად, მათ სჭი რდ ე ბათ გა რე 
მკვლე ვ არების დაქირავება მის გა ნ სა ხ ო რ ც იე ლე
ბლად, ან სხვების მიერ ჩატა რე ბუ ლი კვლების შე
დე გების გამოყენება.

კვლევისდაგეგმვა:
კვლევის რომელიმე კონკრეტული ნაწილის და წყე
ბამდე უნდა დარწმუნდეთ, რომ თქვენმა ორ გა ნი ზა
ციამ პასუხი გასცა წინასწარ შეკითხვებს: 
• პოლიტიკის მიზნები: როგორია თქვენი პო ლი 

ტიკის ამოცანები (პოლიტიკაში არსებული ნა  კ
ლის გამოსწორება; პოლიტიკის რე ფო რმი რე
ბა ში წვლილის შეტანა, დებატების პი რო ბე ბის 
ცვ ლილება და ა.შ?). ეს მიზნები გავლენას იქ ო
ნ ი ებს კვლევის მიდგომაზე. 

• პოლიტიკური შესაძლებლობები: როგორ შე
გი ძლიათ კვლევის ზეგავლენის შე სა ძლ ე ბლ
ობის ზრდა? გადაწყვეტილების მიღებაზე პა
სუ ხისმგებელი პირები შეიძლება უფრო მეტად 
იყენებდნენ კვლევას გარკვეულ მომენტებში 
(მაგ. შოკის შემდეგ ან როცა რაიმე ახალი 
ხდება და მთავრობა ეძებს მითითებებს). უნდა 
გახსოვდეთ პოლიტიკის შემუშავების პროცესი, 
რომელზეც ცდილობთ გავლენის მოხდენას. 
ასევე კვლევის შედეგები მზად უნდა გქონდეთ, 
როდესაც გამოჩნდება ზემოქმედების შე სა ძლ ე
ბ ლობა.  

• მიზნები: ვისზე უნდა მოახდინოთ გავლენა (პო
ლიტიკოსები, ოფიციალური პირები, სპო ნსო რე
ბი, კომპანიები, საზოგადოებრივი აზრი და ა.შ)? 
როგორია მათი დაშვებები? რაზე იქნებიან ის ინი 
პასუხისმგებელი (მონაცემები/პირველი პი  რის 
ჩვენება/ რენტაბელობის ანალიზი და ა. შ. )? 

 პოლიტიკის შემმუშავებლების მონაწილეობის 
და მათი მოსაზრებების უკეთ შესწავლის გზაა 
მათი ჩართვა კვლევითი პროექტის დაგეგმვის 
ფაზაში (ე.ი. საკონსულტაციო საბჭოში). კიდევ 
ერთი ვარიანტია იმის გარკვევა თუ ვის აზრს 
ითვალისწინებენ (პროფესორები, ყოფილი 
ლიდერები, ექსპერტთა ჯგუფები და ა.შ) და ვის 
ჩართვას ცდილობენ ისინი კვლევაში. 

• ხელმისაწვდომი მონაცემები/ლიტერატურის მი  
მ  ო   ხილვა: რა სახის მონაცემებია უკვე ხე ლ   მ ი
ს   ა   წ  ვ  დ  ომი? საკმარისია თუ არა თქვენს მი  ერ 
წა  რ მო ებული ადვოკატირების მხა რდ ა სა  ჭ ე  რ
ა დ? ობიექტურია თუ არა წყარო? რამ დე  ნ ა დ 
სა ი მ ედოა მონაცემი? არის თუ არა კვლე ვის სა
ფუძველზე პოლიტიკასთან დაკა ვშ ი რ ე ბით გა
კე თებული დასკვნები დასაშვები და ხე ლ მ ის აწ
ვდომი? და ა.შ.

 ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ მონაცემები და გა
ნვ  საზღვროთ პოლიტიკის შემმუშავებლების, 
მხარდამჭერების ჩართვის ოპტიმალური გზები.

 თუ თქვენ გადაწყვეტთ, რომ არსებობს შემდგომი 
კვლევის საჭიროება, გაუზიარეთ თქვენი ლი ტე
რა ტურული მიმოხილვა მკვლევართა გუნდს და 
ყურადღება გაამახვილეთ იმაზე თუ რისი და მა
ტებაა საჭირო. 

ნაწილი III:
ადვოკატირების სტრატეგიები
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• სამოქალაქო ორგანიზაციის შესაძლებლობები: 
აქვს თუ არა თქვენს ორგანიზაციას კვლევის 
გა ნხორციელების/კოორდინაციის საკმარისი 
შე  ს ა ძლებლობა? გჭირდებათ თუ არა სხვებთან 
თა  ნ ა  მ  შრომლობა, ან კონსულტაცია სამუშაოს 
სხვა და სხვა ნაწილებთან დაკავშირებით? 

მას შემდეგ რაც პასუხს გასცემთ ამ შეკითხვებს, 
შეგიძლიათ დაიწყოთ კომპეტენციების ჩა მო ნა თ ვა
ლის შემუშავება კვლევისთვის. მკვლე ვა რე ბი სთვის 
კომპეტენციების ჩამონათვალის სიც ხა დე კვლევის 
ხარისხის განმსაზღვრელი ერთერთი ყველაზე მნი
შვნელოვანი ფაქტორია.

ჩანართი17.როგორმოვამზადოთ
კომპეტენციებისჩამონათვალიკვლევისთვის37
კომპეტენციების ჩამონათვალი უნდა შეიცავდეს შე
მდეგ ელემენტებს: 

• შესავალიდადასაბუთება: ახსენით თუ რას ეხ
ება კვლევა და როგორ ეხამება ის თქვენს მიერ 
ადვოკატირების განხორციელებას. განმარტეთ 
როგორ იქნება კვლევა გამოყენებული. მიუ თი
თეთ  მიმდინარეობს თუ არა სხვა კვლევა იმავე 
პრო ექტისთვის. 

• ამოცანები: მიუთითეთ თუ რა არის კვლევის 
ძი რითადი ამოცანა: რა მიზანს ემსახურება ეს 
კვლე ვა? აქედან გამომდინარე შეგიძლიათ 
ზო გიერთი კონკრეტული ამოცანის დამატება. 
და რ წმუნდით რომ ისინი  ფოკუსირებულია და 
მკა ფიოდ ჩამოყალიბებული. 

• კვლევასთანდაკავშირებულიკითხვები: ჩა
მო თვალეთ მთავარი კითხვები, რომლებზეც 
გსუ რთ რომ მიიღოთ მკვლევარის პასუხი. მოა
ხდი ნეთ ფოკუსირება რამდენიმე მთავარ შეკ ი
თ ხვაზე ან თემაზე. 

• კვლევისრეკომენდებულიმეთოდები: კონკ
რე  ტულად მიუთითეთ მეთოდოლოგი(ებ)ის 
ტი  პი, რომელიც გსურთ რომ მათ გამოიყენონ 
(ინ  ტ ე  რვიუები მთავარ ინფორმატორებთან, 
სტა ტი ს ტ იკურად მნიშნელოვანი კვლევა, ადა მი
ან უ რი ისტორიები და ა.შ.). თუ არსებობს რაიმე 
კო ნ კ რ ეტული მონაცემი, რომელიც გსურთ რომ 
მათ შეაგროვონ, მიზანშეწონილია დახაზოთ 
ცხრი ლი მკვლევარების მიერ შესავსებად. 

• ძირითადიწყაროებიდაადამიანებივისთა
ნაცსაჭიროაკონსულტაცია

• ანგარიშისსტილიდამოცულობა: თუ კვლევა 
აღწერილ უნდა იქნეს ანგარიშში  განმარტეთ 
სა  სურველი სტილი  ეს განსაკუთრებით მნი შვ
ნე  ლ ო ვ ა ნია  თუ ის განსაჯაროვდება. ვისთვის 
იქ ნ ე ბა ანგარიში განკუთვნილი? ტექნიკური  ექ
ს   პე რ ტ ე ბისთვის? თუ გარკვეული განათლების 
მქო  ნე წრისთვის? 

• გრაფიკი:მიუთითეთ საბოლოო ვადები სხვა
და სხვა პროდუქტებისთვის (პირველი ვერსია, 
სა ბო ლოო ვერსია, პრეზენტაციები და ა.შ.) და 
იყავით კონკრეტული და რეალისტური. გა ი თ ვ
ა ლ ი ს წინეთ დრო, რომელიც სჭირდება კო ნ ტრ
ა ქტის მომზადებას, წაკითხვას და მასთან და კა
ვ შირებით კომენტარების მომზადებას. 

• კვლევისმართვა: მიუთითეთ ვინ იქნება პა სუ
ხ ისმგებელი კვლევის პროცესის მართვაზე. 

• კვალიფიკაციებიდასაჭიროგამოცდილება: 
ჩამოთვალეთ ძირითადი კვალიფიკაციები და 
გა მოცდილება, რომელიც უნდა გააჩნდეთ კან
დი  დატებს. 

• ეთიკა და რისკები: მიუთითეთ ნებისმიერი 
სპეციფიკური, ან შესაძლო ეთიკური პრო ბლე
მა, რომელიც წამოჭრილია კვლევაში. მიუ თ ი  თ  
ეთ ნებისმიერი რისკი, რომელიც შეიძ ლე  ბ ა წა
რ მოიშვას კვლევის პროცესში, ან მი ს შე დე გად 
დ ა მიუთითეთ მისი შერბილების მე თო  დი. 

• კვლევისდოკუმენტაცია: მკაფიოდ მიუთითეთ 
წყაროების დოკუმენტირების საჭიროება. 

37 წყარო: http://policypractice.oxfam.org.uk/
blog/2012/11/researchguidelines
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კვლევისგანხორციელება
კვლევათავიდანვე საინტერესოგახადეთ: იმ ი
სათვის რომ თქვენი კვლევა მაქსიმალურად სა ი  ნ
ტერესო გახდეს შეაგროვეთ დაზარალებულ პირთა 
მონათხრობები. ადამიანური ისტორიები წამოჭრის 
ცხოვრებისეულ პრობლემებს და ხელს უწყობს თა
ნა გრძნობის გაჩენას. ისინი უნდა იყოს მოკლე და 
რე ლევანტური. 

მეორე ვარიანტი მოიცავს „დიდი ზემოქმედების 
მქო    ნე ფაქტებს“, „საყურადღებო, დასა მახ სო ვრ ე
ბ ე ლ სტატისტიკას, რომლებიც განაპირობებენ ან

გა   რ ი შის განსაკუთრებულობას”,38 და გრაფიკული 
გა   მ   ო   ს  ა ხულებების არსებობას და ხარისხს. მნი შვ  
ნე   ლ  ო  ვ ა ნია კვლევის პროცესის ადრეულ ეტა პ ზ ე 
იფ ი ქ რ ოთ სარწმუნო ფაქტების შესახებ, რო მე  ლ 
თ ა მოპოვებაც გსურთ და ასევე იმაზე თუ რო გორ 
მო ი პ ო ვ ებთ მათ. როგორც კი ამ ინფო რმ ა ც ი ას მი
იღებთ, აირჩიეთ ყველაზე უფრო მნი შვ ნე ლო  ვ ან ი 
და უზრუნველყავით მისი ჩართვა ანგა რი  შ ის მო
კლე მიმოხილვაში და პრესრელიზში. გამო ქვე ყნ ე
ბისთანავე მზად იყავით რომ პასუხი გასცეთ ჟუ რნ ა
ლი სტის მოთხოვნას მონაცემთა წყაროების შესახებ 
და თუ როგორ მოიპოვეთ ინფორმაცია. 

ჩანართი18.დიდიზემოქმედებისმქონეფაქტებისმაგალითები39

დიდი რიცხვი: ერთი სტატისტიკური მონაცემი, რომელიც მიუთითებს პრობლემის სიდიდეს მაგალითი: 
შეიარაღებული კონფლიქტები აფრიკას წელიწადში $18 მლრდ უჯდება

შედარება უსამართლობის და ორმაგის სტანდარტების ჩვენება
მაგალითი: ორსულობის გამო ქალთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ნიგერიაში 18დან ერთ, 
ხოლო კანადაში  8,700 ქალიდან ერთს შეადგენს

აბსურდულობა შედარება უფრო დასამახსოვრებელი რომ გახდეს
მაგალითი: ევროკავშირში ყოველი ძროხა იღებს დღეში 2 დოლარზე მეტს დახმარების სახით და 
სუბსიდიას, რომელიც აღემატება მსოფლიოს მოსახლეობის ნახევრის შემოსავალს 

გასაკვირი სტატისტიკა მაგალითი: განვითარებად ქვეყნებში უფრო მეტი ადამიანი იღუპება მალარიისგან, ვიდრე ავტო
საგზაო შემთხვევებისგან 

აბსტრაქტული საკითხის 
ჰუმანიზაცია

მაგალითი: კლიმატის ცვლილების გამო 2050 წელს 12 მილიონით მეტი ბავშვი აღმოჩნდება 
შიმშილის პრობლემის წინაშე 

ადამიანური მასშტაბი სტატისტიკა გამოხატეთ ისეთი სიდიდით, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია შესადარებლად 
მაგალითი: პლანეტის ყოველ ადამიანზე დაახლოებით ორი ტყვია მოდის 

მოიპოვეთდაგამოიყენეთძლიერიდაგანსხვ
ავებული სახის მონაცემები. მიუთითეთ თუ რამ
დე  ნი განსხვავებული კვლევა დასრულდა ერთი და 
იგ  ი ვე დასკვნით. 

პატივიეცითთქვენსშედეგებს. გადაჭარბებულად 
ნუ წარმოადგენთ შედეგებს და ნუ მოიტყუებთ მათ 
შესახებ. თუ შედეგები არ აჩვენებს იმას რასაც ელ
ოდ ით, თქვენ უნდა გაარკვიოთ მიზეზი. მცდარი 
ფა ქ ტორები ხომ არ შეისწავლეთ? ცუდად ხომ არ 
შეა გ როვეთ მონაცემები? მოიპოვეთ თუ არა ის ინ
ფო რმაცია, რომელიც ფაქტიურად მიგითითებდათ 
იმის შესახებ რისი ცოდნაც გსურთ? არის თუ არა შე
სა ძლებელი, რომ წინა კვლევა არ ეხებოდეს ამ სი
ტუ აციას? თუ თქვენ მცდარი ხართ, უნდა აღიაროთ 
დ ა დახვეწოთ ადვოკატირების სტრატეგია. 

დაფიქრდით,თურაგავლენასმოახდენსთქვენი
შედეგები: თქვენ უნდა იცოდეთ მონაცემების დ ა 
ფა ქტების განსხვავებული ზემოქმედების შე სა ხებ 
(ინ  ს ტი ტ უ ც იონალური, პოლიტიკასთან და კავ ში რე

ბუ   ლი ან მარეგულირებელი ცვლილებები) და რო გ
ო  რი იქნება თქვენი რეაგირება ამ საკითხებზე შეკ
ით  ხ  ვის დასმის შემთხვევაში. 

გააგრძელეთთქვენიკვლევასიტუაციაშიცვლი
ლებების მონიტორინგისთვის: თუ თქვენ შე გი ძ
ლი ათ პოლიტიკის შეცვლა, კვლევის გაგრძელება 
სა შუალებას მოგცემთ აჩვენოთ პოლიტიკის შემ მუ
შა ვ ებლებს, რომ მათ სწორი გადაწყვეტილება მი
ი ღეს და დაიწყონ ღონისძიებები არაეფექტური ან 
არასწორი პოლიტიკის გადასახედად და შე სა ც ვ ლ
ე ლად. კვლევა, როგორც ადამიანთა პირობების ან 
სა ჭიროებების შესახებ ცოდნა, ასევე დაგეხმარებათ 
ცვლი ლებების მისაღწევად ადვოკატირების გაგ რ ძ
ე ლებაში. 

38 წყარო: http://policypractice.oxfam.org.uk/publica
tions/creatingkillerfactsandgraphics253013.
მაგალითები არ არის აუცილებელი რომ რეალური 
იყოს

39 იქვე
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კვლევისგავრცელება
არსებობს თქვენი კვლევის შედეგების წარდგენის 
გა ნ სხვავებული გზები (დოკუმენტი პოლიტიკის შე
სა ხებ, მოკლე მიმოხილვა პოლიტიკის შესახებ და 
ა.შ.). თქვენმა ორგანიზაციამ უნდა განსაზღვროს 
ყვე ლაზე სათანადო გზა სამიზნე აუდიტორიასთან 
და სა კავშირებლად და მასზე გავლენის მოსახდენად.
 
თქვენს მიერ არჩეული ფორმის მიუხედავად მნი
შ  ვ  ნელოვანია, რომ დოკუმენტი მკაფიოდ იქ ნეს 
წა რდგენილი და დაწერილი, რათა პო ლი ტი კის 
შემ მ უ შ ა ვებლებისთვის ადვილი გასაგები იყ ოს. კე 
რ ძ ოდ, რეზიუმე უნდა შეიცავდეს ძი რი თად ინ ფო 

რ  მ  ა  ც იას, რადგან ადამიანების უმ რა ვლ ე სობა არ 
წაი კ ი თხავს სხვა ნაწილს. გარდა ამ ისა, გამ ო ი ყ ე ნ
ეთ ყურადღების მისაქცევი და პრო ფე სი ონ ალური 
ფორმატი, რაც დაგეხმარებათ თქვენს სა მი ზნე აუ დ
ი ტორიაზე დადებითი შთაბეჭდილების მო ხ დენაში. 

ტექსტში შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩანართები, ცხრი
ლები, გრაფიკა და ფოტოები. გრაფიკი შეიძლება 
მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იყოს, რომელიც და
გ ე ხ მარებათ მის უკან არსებული ძირითადი კო ნ ც ე
ფციების აღქმაში. ამჟამად ინტერნეტის საშუალებით 
ბევრი ინსტრუმენტია ხელმისაწვდომი მიმზიდველი 
გრაფიკის შესაქმნელად40.

წყარო: UNDP საქართველო, 2013: საზოგადოებრივი წარმოდგენები გენდერული თანასწორობის შესახებ პოლიტიკაში და ბიზნესში

მოკლე მიმოხილვა პოლიტიკის შესახებ, რომელიც 
ხელს უწყობს კვლევის შედეგების და პოლიტიკასთან 
და კავშირებული გადაწყვეტების კომუნიკაციას, მე
ტ ად გავრცელებული ფორმატია41,42. პოლიტიკის 
მოკ ლე მიმოხილვა არის პოლიტიკასთან დაკა ვშ

ი რ ებული რეკომენდაციების მისაწოდებლად გა
ნკ უ თვნილი ინსტრუმენტი. ის მოკლე, მყარი მო ნა
ცე მების საფუძველზე მომზადებული, ქმედებებზე 
ორიენტირებული და დამოუკიდებელი დოკუმენტია.

40  აღნიშნული ინსტრუმენტების და გრაფიკული 
გამოსახულებების ძირითადი ელემენტების შესახებ 
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხ.http://www.
edudemic.com/70toolsand4reasonstomake
yourowninfographics/

41  წყარო: http://www.idrc.ca/EN/Resources/Tools_and_
Training/Documents/howtowriteapolicybrief.
pdfდაhttp://gdppc.idebate.org/content/writingguide
linespolicybrief

42   ზოგიერთი მაგალითი: http://data.unaids.org/pub/
Manual/2008/JC1515_policy_brief_nutrition_en.pdfდა 
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odias
sets/publicationsopinionfiles/1630.pdf

ქალი და მამაკაცი გადაწყვეტილებებს თანაბრად უნდა იღებდნენ

მამაკაცთა მხოლოდ 
37%ს მიაჩნია, 
რომ ქალი და კაცი 
გადაწყვეტილებებს 
თანაბრად უნდა 
იღებდნენ
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როდესაც მოამზადებთ პოლიტიკასთან და კა ვ ში რე
ბულ მოკლე მიმოხილვას, თქვენ შეგიძლიათ მისი 
გამოყენება სხვადასხვა ფორმით: 
• საკანონმდებლო ბრიფინგებზე და სხვა მსგავს 

ოფ იციალურ პრეზენტაციებზე. ასეთი ღო ნ ი ს 
ძ  ი    ე ბები, რომლებიც მიმართულია კონკ რე  ტ
უ  ლ ად პოლიტიკის შემმუშავებლების ან სხვა 
გა  ვლენიანი ადამიანების მიმართ, შე სა  ძლ ე
ბლ ობას გაძლევთ ერთდროულად შეხვდეთ 
მათ დიდ რაოდენობას ან მათ ასისტენტებს. 

• შესაბამისი ადამიანებისთვის წერილების ან 
ელ  ფოსტის შეტყობინებების გასაგზავნად.

• საჯარო პრეზენტაციებზე და ფორუმებზე. ის
ი ნ ი განკუთვნილია უფრო ფართო აუდი ტო
რი    ი ს თვის და გულისხმობს მედია გაშუქებას. 
კვლე  ვ ის შედეგების საჯარო წარდგენა შეი ძლ

ე  ბა მო ი ცავდეს პრეზენტაციას პრესკონფე რე
ნცი აზე,  პროფესიულ კონფერენციაზე ან სხვა 
საჯ არო ფორუმზე, ან მიტინგს ან საჯარო დე
მო ნსტრაციას. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა 
ესაუბროთ უშუალოდ ხალხს, გამოიყენოთ სა
თა ნადო სიტყვიერი და არავერბალური სა შუ
ალებები და თქვენი ცოდნე კულტურის შესახებ. 
ამასთან ერთად, საჯარო ფორუმი გაძლევთ შე
სა ძლებლობას პასუხი გასცეთ კითხვებზე, ის
აუ ბ როთ თემებზე, რომლებიც ადამიანებს არ 
ესმით და მოახდინოთ ენერგიის გენერაცია პო
ლი ტიკის ცვლილებაზე სამუშაოდ.

• სტატიის სახით ფართო გავრცელების მქონე 
პუ ბლიკაციაში, რომელიც გათვლილია ფართო 
აუდიტორიაზე.

• მედია ინტერვიუებში, ბლოგებში ან twitterზე.

ჩანართი19.როგორმოვამზადოთ
პოლიტიკასთანდაკავშირებულიმოკლე
მიმოხილვა
პოლიტიკასთან დაკავშირებული მოკლე მიმოხილვა 
ჩვეულებრივ აღწერს პრობლემას, განსაზღვრავს 
პოლიტიკასთან დაკავშირებულ ალტერნატივებს 
დ ა იძლევა დამაჯერებელ არგუმენტებს უპი რა ტესი 
ალ ტ ე რ ნატივისთვის. დოკუმენტი უნდა შე იც ა ვ დეს 
15001800 სიტყვას გამოყენებული წყა რო ე ბის ჩა
მო ნათვალის გარეშე. ის უნდა გამოი ყუ რე ბოდეს 
მი მ ზ იდველად, იყოს საინტერესო და იო ლად წა სა 
კითხი. არსებობს პოლიტიკასთან და კა ვ ში რე ბუ ლ ი 
მოკლე მიმოხილვის მომზადების ბევრი გზა. ი ს შე ი
ცავს შემდეგ ნაწილებს: 

• სათაური: მოკლე და მიმზიდველი, და სა მა ხ
სო ვრებელი. ის უნდა გადმოსცემდეს ძირითად 
გზა ვნილს და ცვლილების საჭიროებას.

• მოკლე შინაარსი: აყალიბებს დოკუმენტის 
არსს. იძლევა მიმოხილვას მკითხველებისთვის 
და უღვივებს მათ დოკუმენტის შემდგომი გაც
ნო ბის ინტერესს. მოკლე მიმოხილვა ბოლოს 
უნ და დაიწეროს. 

• შესავალი: გვაცნობს თემას და გვიხსნის რა
ტ  ო მ არის დოკუმენტი მნიშვნელოვანი და რა 
ტ ომ საჭიროებს ყურადღებას და პოლი ტი   კ ის 
შემმუშავებლების მოქმედებას. ის იძ   ლ ე  ვა მი

მო ხილვას უპირატესი პოლი ტი  კ უ  რი არ ჩე ვა ნი ს 
შესახებ. აღძრავს ცნო ბი  ს  მ ო   ყ    ვ   ა  რ   ე  ო  ბ ას დო კუ
მე ნტის დარჩენილ ნაწი ლთ ან და კა ვში რე ბით. 

• მთავარი ნაწილი: აღწერს შესაბამის წი ნა მ ძ
ღვრებს. მოკლედ აყალიბებს ფაქტებს. აღწერს 
კვლევას და ანალიზს. აშუქებს სარგებელს და 
შესაძლებლობებს. განსაზღვრავს მეთოდს, რო
მე ლიც გამოყენებულ იქნა მონაცემების შესა
გრ ო ვებლად. ის ჩვეულებრივ მოიცავს ასეთი 
მო ნაცემების დამაჯერებელ მაგალითებს, შედა
რე  ბ ებს და უმოქმედობის შედეგებს, ან სხვა 
ქვე ყნებში აღნიშნულ საკითხებთან დაკავში რე
ბი თ წარმოებულ პოლიტიკას.

• პოლიტიკასთან დაკავშირებული რეკომე
ნდაციები და დასკვნა: აღწერს პო ლ ი  ტ ი  კ ი თ 
განსაზღვრულ სხვადასხვა ვა  რ  ი ა   ნ   ტებს მო ცე მ
ული პრობლემის გადასა წყ ვ ე  ტ ა დ, მათ ნა კ ლსა 
და უპირატესობას. მკა ფ ი ოდ ჩამო აყ ა ლიბეთ 
თქვე ნი უპირატესი არჩევანი და ზუსტი ნაბიჯები 
თუ რა უნდა მოხ დეს შემდეგ. უზ რუ ნ ვ ე ლყ ავით 
რო მ ისინი სათა ნ ა დო, და მა ჯე რებელი და პრა
ქ  ტ  ი კ უ ლ ად შესაძ ლე ბე ლი იყოს. ახსენით თუ 
როგორ გააუმჯობესებს ამ სი ტუ აციას პოლი ტი
კის ცვლილება. 

• გამოყენებული ლიტერატურა. დოკუმენტის 
ბო ლოს მიუთითეთ გამოყენებული მასალები. 
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6.2.ლობირება
ლობირება მძლავრი ინსტრუმენტია ორ გა ნი ზ ა ცი
ებ ისთვის, რომლებიც ცდილობენ პოლიტიკასთან 
და კავშირებული გადაწყვეტილებების მიმა რთ ულ
ებ ასა და შინაარსზე გავლენის მოხდენას.

პირისპირ შეხვედრები ჩვეულებრივ ეფექტური გზაა 
გზავნილების მისაწოდებლად ორგანიზაციებიდან 
გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის და აჩ ვე
ნებს რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის მო ცე
მ ული საკითხი. თუმცა, ასევე შეგიძლიათ გამოი ყ ე
ნოთ სატელეფონო ზარები, წერილები, ელფოსტის 

შეტყობინებები და სხვა საშუალები. მოცემული თავი 
ფოკუსირებულია პერსონალურ ვიზიტებზე44. 

მოსამზადებელისამუშაო
ლობირების ღონისძიებებს ჩვეულებრივ წინ უძღვის 
დეტალური მოსამზადებელი სამუშაო. 

• იყავით სტრატეგიული: თქვენს ხელთ არ
სე ბული შეზღუდული რესურსების პირობებში 
შე  რ ჩ ე ვითობა გმართებთ მათ ლობირებაში. 
ლო   ბირ ე ბის დაგეგმვა უნდა ემყარებოდეს 
ძა  ლა  უ   ფ ლ ების და კონტექსტის ანალიზს. 

ჩანართი20.საქართველოსკვლევის
მაგალითი:ადვოკატირებისკვლევასოციალური
დახმარებისშესახებ,Oxfam43.
2005 წელს საქართველოს მთავრობამ შრომის, 
ჯა ნ დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სა მი
ნი სტროსთან დანერგა სოციალური დახმარების სი
ს ტემა, ახლად შექმნილი სოციალური სერვისების 
სააგენტოს მართვის ქვეშ– (SSA) სოციალური და ხ
მარების ახალი სისტემის ფარგლებში სახელმწიფო 
და  ხმარება უნდა განაწილებულიყო საჭიროების 
შე  საბამისად. სისტემამ გამოავლინა სიღარიბეში 
მცხო  ვრები ოჯახები მათი საცხოვრებელი პირო
ბე  ბის შესწავლის საფუძველზე და ელექტრონულ 
მო  ნ ა ც ემთა ბაზაში რეგისტრაციით, რის გამოც მათ 
მიე ნიჭათ სოციალური დახმარების მიღების უფ ლ
ე ბა საშემოსავლო მხარდაჭერის სახით (ფუ ლა დი 
ტრანსფერები) და უფასო ჯანდაცვა სახე ლ მ წი ფო
ს გან. პროგრამაში მონაწილეობის უფლება განი
სა  ზ ღვრება სიღარიბის ინდიკატორების ქულების 
სის ტემით. შესრულებული სამუშაოს შეფასების სა
შ უ ალებით Oxfamმა დაადგინა, რომ სისტემა ვერ 
ახ ერხებდა სიღარიბეში მცხოვრები ადამიანების 
მო ცვას.

Oxfamმა მის ადგილობრივ პარტნიორთან  სა
ქა  რთველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასო ცი
აც   ი ა სთან (AYEG) ერთად, შეიმუშავა სოციალური 
და ხ მ ა რების პროგრამის ზემოქმედების და გა ნ ხ ო 
რ ც  ი  ე ლ ე ბის მონიტორინგის პროექტი. განხორც იე
ლ და რაოდენობრივი და ხარისხობრივი კვლევები 
ოჯა ხებისთვის, რომლებმაც მიიღეს მანამდე დად

გე ნილ მინიმალურ შემოსავალზე (52,000 ქულა) 
და ბა ლი ან მაღალი ქულა.

ძირითადი შედეგები იყო: ა) ოჯახები რომლებიც ა რ 
აკმაყოფილებდნენ დახმარების მიღების კრიტე რი
უმებს, ხშირად მსგავს ან უარეს სიტუაციაში იმყო ფე
ბოდნენ, ვიდრე ისინი ვინც აკმაყოფილებდა აღნ ი
შნულ კრიტერიუმებს; ბ) შეფასების მეთოდოლოგია 
და პრაქტიკა ყოველთვის ზუსტად არ ასახავდა ოჯ
ახების საცხოვრებელ პირობებს; გ) შესაბამისად, 
ასობით ღარიბი ოჯახი არ იღებდა დახმარებას; დ) 
სოციალური სუბსიდიების სააგენტოში არ არსებობდა 
შესაძლებლობები ოჯახების შესახებ ქვეყანაში შეგ
რ ოვებული ინფორმაციის გადასამოწმებლად. 

Oxfamის და AYEGის წარმომადგენლებმა ჩაა ტა
რეს შეხვედრები სოციალური სერვისების საა გე ნ ტ
ოს თანამშრომლებთან, შედეგების განხილვის და 
მეთოდოლოგიის ახსნის მიზნით. ყურადღება მიე ქ
ცა იმას, რომ ეს შეხვედრები ჩატარებულიყო არასა
ხე  ლ მწიფო დაწესებულებაში, არამედ ნეიტრალურ 
გა რე მოში. 

კვლევა კრიტიკული მნიშვნელობის იყო AYEGის და 
Oxfamის ადვოკატირების სამუშაოს მხარდაჭერის 
თვალსაზრისით. აღნიშნული სამუშაოს შედეგად 
კო   რ ე  ქ   ტირებები იქნა შეტანილი ქულების მინიჭების 
ოფ  ი ც ი ა ლ ურ მეთოდოლოგიაში, რასაც შედეგად 
მო ჰ ყვ ა დამატებით 34,000 ოჯახის ჩართვა სოცი
ალ ური დახმარების ეროვნულ სისტემაში. 

43 Beesley J., 2012. Social Assistance and successful 
advocacy in Georgia.A social protection case study.
თბილისი: Oxfamსაქართველო

44 ინფორმაცია მთავრობათაშორის სპეციფიკურ  
შეხვედრებზე ლობირების განხორციელების შესახებ 
შეგიძლიათ იხ: www.stakeholderforum.org/publica
tions/books/lobby.php
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 პო ლი ტიკის ის შემმუშავებლები, რომლებიც 
უფ რო გა მორჩეული არიან (მაგ. ისინი ვინც 
ხე ლმ ძ ღ   ვ ა  ნ ე ლ ო ბენ კომიტეტებს ან პარტიულ 
დაჯ გუ    ფ  ე ბებს) და „მერყევი ხმები“ რომელთა 
და  რ  წ  მ უნებაც შესაძლებელია ჩვეულებრივ მიმ
ზი დ ველ სამიზნეებს წარმოადგენენ. 

• მოიპოვეთ სრულყოფილი ინფორმაცია იმ
ადამიანების შესახებ, რომლებზე გავლე
ნის მოხდენასაც ცდილობთ. სასარგებლო 
ინ  ფო  რ მაცია მოიცავს: მათ პოზიციას სა კი თ
ხ თან დაკავშირებით და ამ პოზიციის სა ფუ ძვ
ელს; ინტერესებს; ძალაუფლებას; პასუ ხ ი სმ
გე ბლობის დონეს; საკონტაქტო მონაცემებს. 
თქვენ შეგიძლიათ ამ ინფორმაციის მოპოვება 
ოფიციალური ვებგვერდებიდან, პერსონალური 
ბლოგებიდან და ა.შ. ამ ინფორმაციის მო პო
ვე ბის შემდეგ, შესაბამისად უნდა შეიმუშაოთ 
თქვენი მიდგომა. 

• გაარკვიეთთქვენიპირადიდამოკიდებულება
დამიკერძოებულობა: ეს დაგეხმარებათ ობ
იე ქ ტურობის შენარჩუნებაში. 

• იცოდეთ თქვენი პრობლემა, იმუშავეთ
თქვენსარგუმენტებზედაგზავნილებზე,და
დარწმუნდით, რომ იცით რა გსურთ თქვე
ნი სამიზნისგან. ინფორმაცია რომლის გაზი
არ  ებაც გსურთ ადაპტირებული უნდა იყოს იმ 
პი რის ცოდნის და ინტერესების შესაბამისად, 
რომელსაც ხვდებით. ერთი მხრივ, მინისტრები 
და პარლამენტის წევრები შეიძლება არ იყვნენ 
იმ სფეროს ექსპერტები, რომლებსაც ისინი 
წარმოადგენენ. პოლიტიკის შემმუშავებლები 
ჩვე  ულებრივ დაინტერესებული არიან კარგი 
რა ოდენობრივი მონაცემებით, პირველადი წყა  
რ ოდან მიღებული ინფორმაციით და გა და  წ ყ  ვ  ე 
ტ  ე ბით. დარწმუნდით, რომ თქვენ მო მ ზა დე ბუ  ლი 
გაქვთ ასეთი ინფორმაცია და შეგიძლიათ მი სი 
დამაჯერებლად წარდგენა. 

 მეორე მხრივ, თქვენ შეგიძლიათ შეხვდეთ ხა
ნგრძლივი გამოცდილების მქონე ტექნიკურ 
მრჩევლებს უშუალოდ ან პოლიტიკოსებთან 
ერ თად, რათა მათ დაგისვან ტექნიკური შე
კი თხვები. თქვენ მზად უნდა იყოთ სათანადო 
პასუხების გასაცემად. თუმცა, თუ თქვენ არ 
გა გაჩნიათ ცოდნა კონკრეტულ საკითხთან 
და  კავშირებით, ეცადეთ რომ მოიპოვოთ სა
თა ნადო ინფორმაცია და პასუხი გასცეთ შე კი
თხვ ას. არასდროს მოიტყუოთ ან მოიგონოთ 
რაიმე ინფორმაცია. 

• გაარკვიეთთუ„რისიქონაააუცილებელი“:
შეათანხმეთ თქვენს ორგანიზაციებთან თქვენი 
პოზიცია. 

• იცნობდეთთქვენსორგანიზაციას: რამ დე ნა
დაც თქვენ ისაუბრებთ მისი სახელით, სრულად 
უნდა იცნობდეთ თქვენი ორგანიზაციის მთა
ვარ პოზიციებს (რომლებიც შესაძლოა უშუა
ლ ოდ არ იყოს დაკავშირებული შეხვედრის 
თე  მ ა  ს  თ ან). თქვენმა სამიზნე აუდიტორიამ შე
სა  ძ ლოა დაგისვათ შეკითხვა მის შესახებ. ამა
ს  თან ერთად უნდა მოიპოვოთ ინფორმაცია იმ 
ურთიერთობის შესახებ, რომელიც ორგანი ზა
ცი ას მანამდე ჰქონდა იმ პირთან, რომელსაც 
ხვდე ბით.

• ერთობლივიშეხვედრები: გადაწყვეტილების 
მიმღები პირები ჩვეულებრივ დადებითად უყუ
რებენ სხვა ორგანიზაციებთან ერთობლივ ლო
ბი რებას, რადგან აღნიშნული აჩვენებს საქმის 
უფრო დიდ მხარდაჭერას და ახდენს მათი 
დროის მაქსიმიზაციას. წინასწარ დაფიქრდით 
თუ შეგიძლიათ ამ შეხვედრის ჩატარება ერთ
ერთ თქვენს მეკავშირესთან ერთად. 

• ყურადღებით შეარჩიეთთქვენი შეხვედრის
დრო: პოლიტიკური პროცესის სათანადო ცო
დ  ნა (დროის შეზღუდვის და გრაფიკების ჩა
თ  ვ  ლით) მიგითითებთ იმ მომენტებზე, სა დ აც 
შე ხვ ე დ რებს შეიძლება ჰქონდეს უფრო დი დი 
ზე გა ვლენა. სხვა შემთხვევაში თქვენი მცდე ლ 
ო  ბა შეიძლება ფუჭი აღმოჩნდეს. და ბო ლ ოს, 
უნდა იცოდეთ რა დრო დაგჭირდებათ შე ხვ ე
დრ ისთვის და შესაბამისად დაგეგმეთ ის. 

შეხვედრისდროს
• იყავითპირდაპირიდაკონკრეტული. ეცადეთ 

თქვენი მოთხოვნები/კითხვები მკაფიო იყოს და 
მოკლედ გადმოსცემდეს თქვენს არგუმენტებს. 

• გამოყავით ადამიანები პრობლემებისგან.
იყავით თავაზიანი და მეგობრული. თქვენ პა
ტ ივი უნდა სცეთ სხვა ადამიანების აზრს, უნ და 
თანაუგრძნოთ სხვა ადამიანების იდეებს და 
არასოდეს დააბრალოთ მათ რამე ან შე ტე  ვა 
მიიტანოთ მათზე. თავი აარიდეთ გამო ნა  თ
ქვამებს როგორებიცაა „თქვენ არ ხართ მა რ
თა ლი ან თქვენი მხარე არ არის მართალი“. 

• შეინარჩუნეთშეხვედრაზეკონტროლიდადა
რწმუნდითრომრჩებითფოკუსირებულიდა
არგადაუხვევთდასახულიმიზნიდან.ადა მი
ან ების მიმართ მოთმინების გამომჟღავნება არ 
ნიშნავს მოთმინების გამოხატვას პრობლემების 
მიმართ. 



50გენდერული  მეინსტრიმინგი

• აღიარეთ საკუთარიდა მათი ემოციები. ნუ 
მოახდენთ რეაგირებას ემოციების ამო ფრ ქ ვ
ე ვაზე. დატოვეთ კარი ღია შემ დგ ო მი დი სკ უს
იებისთვის უარყოფითი დამო კი დე ბუ ლე ბის მი
უხ ედავად. 

• იყავით ფოკუსირებული ინტერესებზე და
არა პოზიციებზე. გაერკვიეთ მათ ინტერ ეს
ე ბ ში და იმაში თუ რატომ იკავებენ ამათუ იმ 
კონკრეტული პოზიციას. ყოველი ინტერე სი
სთ ვის ჩვეულებრივ ხელმისაწვდომია ერთზე 
მეტი გადაწყვეტა. დააკვირდით საერთო ინტ
ერ ესებს და ნახეთ თუ როგორ შეიძლება მა
თი გარდაქმნა კონკრეტულ ვარიანტებად. მი
ესალმეთ ახალ იდეებს თუ მათ სასურველი 
მი მართულებით მიყავხართ. 

• მოუსმინეთ მათ არგუმენტებს და დადები
თად უპასუხეთ. მოუსმინეთ საწინააღმდეგო 
მო სა ზ რე ბებს, რომელიც თქვენს მოსაუბრეს 
შე ი ძ  ლე ბა ჰქონდეს მოცემულ საკითხთან და კა 
ვ  შ  ირებით და ზრდილობიანად უარყავით აღ  ნი 
შ ნ  უ ლი არგუმენტები. 

• ღიაკითხვებიდააქტიურიმოსმენა:გახ სო 
ვდეთ, რომ შეხვედრა არის საუბარი და არა 
ლე ქცია. დასვით შეკითხვები (ე.ი. „რო გორია 
თქვე ნი პირადი პოზიცია აღნიშნულ სა კი თ ხ თან 
დაკავშრებით? ან „გაქვთ თუ არა რა ი მე ძი რ
ე ული ინტერესები ამ საკითხთან დაკ ა ვ შ ი რე
ბით?“) და მიეცით მეორე მხარეს საშუალება 
ისაუბროს. ყურადღება მიაქციეთ ასევე მო სა უ ბ
რ ის სხეულის ენას. 

• გაიმეორეთრასაცეთანხმებითდასთხოვეთ
რესპონდენტსდაიკავოსკონკრეტულიპოზ
იცია,რომელსაცთქვენეთანხმებითანშეა
სრულოსდავალებარომელიცთქვენმოით
ხოვეთ.

• მიეცით კანონმდებლებსლაკონური, ადვი
ლადწასაკითხილიტერატურა: ხაზი გაუსვით 
მნიშვნელოვან ფაქტებს და არგუმენტებს.

შედეგები
• გაუგზავნეთშემდგომიმადლობისწერილი,

ელ–წერილი ან შეტყობინება. მასში უნდა 
იყოს აღნიშნული ის დაპირებები, რომლებიც 
თქვენ აღნიშნული მხარისგან შეხვედრაზე მი
იღეთ. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეცადეთ 
გაარკვიოთ შეასრულა თუ არა მხარემ საკუ თა
რი დაპირება. 

• გააგზავნეთ ნებისმიერი ინფორმაცია, რო
მელიც მოსაუბრემ გთხოვათ. საწყისი პი რა

დი კონტაქტის შემდეგ თქვენ შესაძლოა ას ე ვე 
გთხოვონ კომენტარი კონკრეტულ დო კუ მ ე ნ
ტთან ან რჩევასთან დაკავშირებით. თქვე ნი სა
ნდოობა სხვა საკითხებთან ერთად დამო კი
დე ბული იქნება თქვენს უნარზე გასცეთ მათ 
ინფორმირებული და დროული პასუხი. 

• დაამყარეთ ურთიერთობები გადაწყვეტი
ლების მიმღებ პირებთან და მათ ასისტენ
ტებთან. ეცადეთ გაიცნოთ გადაწყვე ტი ლე ბი ს 
მიმღები პირები და მათი პერსონალი. ყუ რა
დ ღ ება მიაქციეთ საერთო ინტერესებს, ის
ტ ო რ ი ას და ა.შ. გამოიჩინეთ ინტერესი მისი 
საქმიანობის მიმართ. მაგალითად, თუ მო სა
უბ რეს აქვს საქმის მოსმენა ან სემინარი, შე ეც
ადეთ დაესწროთ. კარგი იქნება მასთან შე ხვ ე
დ რა არაოფიციალურ გარემოში. 

 ნდობის დასამყარებლად მნიშვნელოვანია რომ 
დაიცვათ არაოფიციალური კომენტარების კო ნ
ფ იდენციალურობა.

 ასისტენტები შეიძლება მნიშვნელოვნად და გე
ხმარონ. ისინი აკონტროლებენ პირის დღიურს, 
მათ შეუძლიათ გარკვეული დოკუმენტაციის 
თქვე ნთვის გაზიარება, შეუძლიათ დახმარება 
იმაში, რომ უკეთ გაიცნოთ გადაწყვეტილების 
მიმღები პირი და ა.შ.. ეცადეთ მოიპოვოთ მათი 
ნდობა თანამშრომლობით და საიმედოობით. 
ზოგჯერ ეს ნიშნავს მათ დახმარებას სამუშაოს 
შესრულებაში (გამოსვლის ტექსტის, მემოს და 
ა.შ. მომზადება). 

• ჩაატარეთ გამოკითხვა თქვენს ორგანიზა
ციებშიდა/ანსარჩევნოუბნებში: მოამზადეთ 
ანგარიში თუ ვის შეხვდით და როდის, რა გა ნი
ხ ილეთ, რა თქვა მოსაუბრემ, რა იყო მისი და
პ ი რება, შეკითხვა, მოთხოვნა, რასთან და კ ა ვ
შ ი რ ე ბით გამოხატა საპირისპირო მოსაზრე ბა. 
დაამატეთ ნებისმიერი დამატებითი ინფო რმ
ა ცია, რომელიც შესაძლოა ფასეული იყოს, ან 
სამომავლო შეხვედრებისთვის ან მონიტო რი ნ
გ ის და შეფასების პროცესისთვის. 

6.3.კომუნიკაციები
კომუნიკაცია მნიშვნელოვანია პოლიტიკის მიერ გა
ვლენის მოსახდენად, იქნება ეს პარლამენტის წე
ვრთან ლობირების შეხვედრის, პრესრელიზის, სა
ჯა რო გამოსვლის, პოლიტიკასთან დაკავშირებული 
გა ნცხადების თუ პეტიციის ფორმით. 
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ორმხრივი კომუნიკაცია პოლიტიკის შემ მუ შა ვე
ბლებთან (ლობი) ახსნილია წინა თავში. ეს თავი 
ეხება კომუნიკაციებს მასობრივი ინფორმაციის სა
შუალებებით, მათ შორისაა პრაქტიკული რე კო
მენდაციები თუ როგორ ვიმუშაოთ მედიასთან და 
რო გორ გამოვიყენოთ ეფექტურად ხელმისაწვდომი 
„ონ ლაინ“ კომუნიკაციის საშუალებები.

ზოგადად ადვოკატირებასთან დაკავშირებული კო
მუ ნიკაცია უნდა მიჰყვებოდეს კომუნიკაციის ზოგად 
წე სებს. ის უნდა იყოს45: 
• მიზანმიმართულიდასტრატეგიული.გაარ კ

ვიეთ თუ ვინ არის თქვენი სამიზნე აუდიტორია 
და რა არის თქვენი კომუნიკაციის კონკრეტული 
მიზანი (გათვითცნობიერებულობის ამა ღ ლე ბა, 
დებატების წარმოება, მოქმედების წა ხა ლი ს
ება). განსაზღვრეთ თქვენი მიზნების პრი ორ იტ
ე ტ ულობა ამოცანებთან მიმართებაში. 

• ხელმისაწვდომი. აირჩიეთ არხი, რომლის მე
შვეობითაც თქვენი სამიზნე აუდიტორია სა ვა
რა უდოდ მიიღებს თქვენს გზავნილს. 

• შესამჩნევი. ადამიანები არა მარტო ღია უნ
და იყვნენ გზავნილის მიმართ, არამედ ყუ რა
დ ღებას უნდა აქცევდნენ მას, რათა ამ უკა ნა ს კ
ნელმა გავლენა იქნიოს. 

• ორმხრივი. უნდა დარწმუნდეთ, რომ გზავნით 
სწო რედ ისეთ გზავნილს, რომელიც ესმის 
თქვენ ს აუდიტორიას. დარწმუნდით, რომ თქვენი 
შეტ ყ ო ბ ი ნება მომზადებულია ხალხისთვის გა ს
ა გებ ენაზე. თუ იყენებთ გამოსახულებებს და
რწმუნდით, რომ თქვენს აუდიტორიას შეუძ ლია 
მათი გამოცნობა და იდენტიფიკაცია. გა ე რ კ ვ
იეთ სამიზნე აუდიტორიის კულტურაში და მო
არ გეთ მას თქვენი გზავნილი. 

საფუძვლიანი დაგეგმვა უნდა უსწრებდეს თქვენს 
სა კომუნიკაციო სამუშაოს. შემდეგი ელემენტები უნ
და იყოს მკაფიოდ განსაზღვრული კომუნიკაციის 
სტრა ტეგიაში: 
1 კომუნიკაციის ამოცანები: რისი მიღწევა 

გსუ რთ კომუნიკაციის საშუალებით (გათ ვი თ ც
ნობირებულობის ამაღლება პრობლემის არ სე
ბობის/მასშტაბის შესახებ; დებატების წარმოება 

პრობლემის ან პოლიტიკის ვარიანტის შესახებ; 
სამოქმედო მოწოდება და ა.შ)? როგორ ეხ მა რე
ბა კომუნიკაციის ამოცანები თქვენს ორ გა ნ ი ზ ა ც
იას ადვოკატირების ამოცანების მიღწე ვა ში  ? 

2 აუდიტორია: ვისთან გჭირდებათ კომუნიკაცია 
თქვე ნი ამოცანების მისაღწევად? (მაგ. საე რ თ
ა   შო რისო ან ეროვნული პოლიტიკური სა მი ზ ნ
ეები, ექსპერტები, ახალგაზრდა ადა მი ანე ბი და 
ა.შ.). როგორია მათი პროფილი (მა  თი პრი ორ
იტეტები, ცოდნის დონე თქვენი დ ა თქვე ნი პრო
ბ ლე მების შესახებ და ა.შ.)? 

3 გზავნილები: რა ტიპის შეტყობინებები უნდა 
შეიმუშაოთ ამოცანების მისაღწევად? უნდა მო
ამ ზადოთ სხვადასხვა ტიპის შეტყობინებები 
სხვა  დასხვა აუდიტორიისთვის (მაგ. შე და რე ბით 
უფრო ტექნიკური შეტყობინებები ექსპე რტ ე ბი
სთვის, ხოლო უფრო მარტივი სლოგანები ან 
ისტორიები ფართო საზოგადოებისთვის).  

შეტყობინების ძირითადი ელემენტებია46: 
 o „მოთხოვნა“: მოკლე განაცხადი თუ რისი 

შე ცვ ლა გსურთ.
 o „მოთხოვნის“მიზეზი: რატომ არის კა მპ

ანია გამიზნული აღნიშნულის მისაღწევად, რა
ტომ უნდა შეიცვალოს რაიმე. 

 o საფრთხე: რა მოხდება თუ შემოთავაზებული 
ცვლი ლება არ მოხდება?

 o განსახორციელებელიქმედებები: რის შე
სრულებას მოსთხოვთ სამიზნე აუდი ტო რიას შე
მოთავაზებული ცვლილების მხარდ ას აჭ ე რ ად. 

4 არხები: როგორ აპირებთ კომუნიკაციას, რო
მე ლია ყველაზე სათანადო არხი: ბროშურა, 
დი დი კონფერენცია, ლანჩი კავშირების გა სა
ბმ ელად, სემინარი, საღამოს მიღება, ელ– ფო
ს ტით გაგზავნილი შეტყობინება, პრესრელიზი, 
ვებგვერდი, სარეკლამო ლიტერატურა, რე გი
ონული სემინარები და ა.შ.? უნდა აირჩიოთ შე
ტყ ობინების საუკეთესო საშუალება.  

5 საქმიანობა: რომელი საკომუნიკაციო სა ქმ ი
ან ობის განხორციელებას აპირებთ? როდის? 
ვი ნ იქნება პასუხისმგებელი თითოეული სახის 
სა ქმიანობაზე? როგორი იქნება მისი ხარჯები? 

45 წყარო: http://ctb.ku.edu/en/tableofcontents/advo
cacy/advocacyresearch/influencepolicy/main

46 წყარო: http://www.endvawnow.org/en/articles/1238
keyelementsofthecampaignmessage.html
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მუშაობამედიასთან47
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შე
უძ  ლიათ საკუთარი შეტყობინებების გავრცელება 
მე  დიის საშუალებით. მედია საშუალებები ინს ტრ უ
მე ნ ტ უ ლია პოლიტიკასთან დაკავშირებული გადაწყ
ვე  ტ ი ლ ე ბების მიღებაში, რადგან ისინი გარკვეულ 
ზეწოლას ახდენენ გადაწყვეტილების მიმღებ პი რე
ბზე, მათი პოლიტიკის კურსის ცვლილების თვა ლ
სა ზრისით, ისევე როგორც გარკვეულ საკითხებზე 
საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების კუთხით. მე
დი ასთან მუშაობისას მნიშვნელოვანია:48

• განაახლეთ მედია საშუალებების ჩამონა
თვალი. ის უნდა შეიცავდეს რედაქტორების, 
რეპორტიორების და ა.შ. სახელებს. ასევე შე გი
ძ ლიათ ინფორმაციის დამატება მათი მუშაობის 
ფორმის შესახებ (ვადები, სამუშაო საათები, უპ
ირატესი კომუნიკაციის რეჟიმები და ა.შ) .

• შეინარჩუნეთ რეგულარული კონტაქტი და
თანამშრომლურიდამოკიდებულება ძირით
ადსაკონტაქტოპირებთან მედიაში. ურ თ ი   ე 
რ   თ  ო  ბა, რომელსაც აყალიბებთ ჟურნ ა ლ ი ს  ტ ე  ბ
თან, მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს იმ  აზე 
თუ როგორ იქნება გაშუქებული თქვენი კა მ პ ა
ნია. მიეცით რეპორტიორებს თქვენი ბა რა  თი 
მობილური ტელეფონის ნომრებით და უთ  ხ ა
რით, რომ წინააღმდეგი არ ხართ და გ ი რ ე კ ო ნ. 

ჩანართი21.ქართულიმაგალითი:
ადვოკატირებაგენდერულითანასწორობის
ინსტიტუციონალურიმექანიზმისშესახებ,ქალთა
საინფორმაციოცენტრი
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის რეკომენდაცია 
იყო ეფექტური ინსტიტუციონალური მექანიზმის შე
ქ მნა გენდერული თანასწორობისთვის აღ მა ს რუ ლ ე
ბელი ხელისუფლების ფარგლებში ცენტრალურ და 
ადგილობრივ დონეზე. მან განსაკუთრებული აქცენტი 
გააკეთა სოციალურ მედიაზე და ვიდეო ან გა რიშებზე. 
გამოყენებულ იქნა გენდერული საინფორმაციო 

პორტალი “Ginsc.net”, რეგ იო ნუ  ლი მედია, TV და 
რადიო პრობლემის და მი სი წი ნ ა დ ა დ ე ბ ე ბ ის შე სა
ხებ ინფორმაციის გასა ვრ ცე ლე ბ ლ ად. ის ასევე იყ ე
ნებდა ყოველდღიურ საი ნ ფ  ო  რ მ ა ციო დაიჯესტს, რო
მ ლის გავრცელება ხდე  ბ ო  და 2000 ხელმომწერზე 
და ორგანიზაციის კვა რ  ტ ა  ლ ურ საინფორმაციო ბიუ
ლე ტენს, რომელიც ვრცე ლ დება ადგილობრივ და 
სა ე რთაშორისო ორ გა ნი ზაციებს შორის. მასალები 
გა ვ რ ც ე ლდა სამ ენა ზე (ქართული, ინგლისური და 
რუ სუ ლი). 

გადაუხადეთ ჟურნალისტებს მად ლო ბა წე რი
ლო ბით მას შემდეგ, რაც ისინი გაავ რც ე ლე ბენ 
თქვე ნს შეტყობინებას. 

• განსაზღვრეთთქვენიორგანიზაციის წარმ
ომადგენელი. ესენი არიან ადამიანები, რო
მ ე  ლ თაც შეუძლიათ სწრაფი რეაგირება. რაც 
უფ რო სწრაფი იქნება თქვენი რეაქცია, მით 
უფ რო მეტია შესაძლებლობა იმისა, რომ თქვე
ნი საქმიანობა მოხვდეს ახალ ამბებში და ყუ
რა   დ ღ ე ბა მიექცეს თქვენს მიერ წარმოებულ 
კამპანიას. 

• შეისწავლეთთქვენიფაქტებიდათავიაარი
დეთრიტორიკასდაიდეოლოგიურარგუმე
ნტებს (ჟურნალისტების უმრავლესობას სმენია 
ადრეც აღნიშნულის შესახებ). საკუთარი თავი 
აქციეთ ჟურნალისტებისთვის საინტერესო წყა
როდ, რათა მოგმართონ კომენტარისთვის, რო 
დ ე საც თქვენს ორგანიზაციასთან დაკა ვშ ი რე  ბ უ
ლი საკითხი იქნება გაშუქებული ახალ ამ ბ ე ბში. 

• გამოიყენეთთქვენიგზავნილისგასაჯაროებ
ისშესაძლებლობა,როცათქვენიპრობლემა
უკვეახალამბებშია: მაშინ არ დაგ ჭ ი  რ დ  ე ბათ 
მათი დარწმუნება, რომ საკითხი ყუ რა  დ  ღ ებას 
იმ სახურებს. 

• განაახლეთინფორმაციათქვენიორგანიზა
ციის შესახებ, რომლის გაზიარებაც შესაძ
ლებელიამედიისთვის.

• აღრიცხეთყველასათანადომედიაგაშუქე
ბა. განსაზღვრეთ როგორ და როდის გა მო ქ ვე
ყ ნდება თქვენი ინფორმაცია. 

პრესრელიზი:
სამოქალაქო ორგანიზაციები ჩვეულებრივ იყენებენ 
პრესრელიზებს მედიის ყურადღების მისაქცევად. 
მკა ფიო პროფესიონალური რელიზის მომზადებით 
უფ რო მეტი შანსი არსებობს იმისა, რომ ჟურნალისტი 
აირ ჩევს თქვენს ამბავს. 

47  ეს ინფორმაცია არ შეიცავს „ახალ მედიასთან“ 
მუშაობას. ტელევიზიის და ინტერნეტის 
დაახლოება შექმნის ათასობით არხის გამოყენების 
შესაძლებლობას. სამოქალაქო ორგანიზაციამ უნდა 
მოახდინოს მისი მედია სტრატეგიის ადაპტაცია ახალ 
კონტექსტთან.

48 Hovland, I., 2005. Successful Communications.A 
toolkit for researchers and civil society organiza
tions.London: Overseas Development Institute.; 
Oxfam, no date. ´Your guide to campaigning with 
Oxfam´.Oxford: Oxfam. ხელმისაწვდომია: https://
www.oxfam.org.uk/getinvolved/campaignwithus/
howtocampaign/campaigntoolsandresources
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ჩანართი22.პრესრელიზი:როგორუნდამოვიქცეთდაროგორარუნდამოვიქცეთ49

როგორუნდამოვიქცეთ

− მიუთითეთ თარიღი და მიმზიდველი სათაური 

− ეცადეთ ის მარტივი, ერთგვერდიანი დოკუმენტი იყოს 
და თითოეული პუნქტი შეიცავდეს დაახლოებით სამ 
წინადადებას. პირველი პუნქტი უნდა შეიცავდეს ყველა 
ძირითად ინფორმაციას (ვინ, რა, სად, როდის და რატომ). 

− ჩართეთ გონივრული, მკვეთრი ციტატები. ციტატები 
შეიძლება იყოს ემოციური და დაეხმაროს მკითხველს 
რთულ საკითხში გარკვევაში. თუ ციტატა გამოყენებულია 
პრესრელიზის ძირითად ნაწილში, სასურველია ის 
ეკუთვნოდეს დამაჯერებელ ადამიანებს და მიუთითეთ მათი 
პოზიციები ორგანიზაციაში.

− დაუკავშირეთ საკითხი ახალ მიმართულებას. თუ 
მედია ადგილობრივია, შეიტანეთ ადგილობრივი თემა 
განსახილველ საკითხში.  

− თუკი გაქვთ საშუალება, შეიტანეთ სტატისტიკა – მაგრამ არა 
ზედმეტი რაოდენობით. ეცადეთ რიცხობრივი მონაცემები 
უფრო აზრიანი გახადოთ შედარებების გაკეთებით ან ნაცნობ 
ერთეულებად მათი დაყოფით.

− თუ ამბავი შეიძლება აისახოს ფოტოებში, ჩართეთ 
დეტალები თუ რის შესახებ, როდის და სად შეიძლება 
სურათების გადაღება.

− თუ ინტერვიუების შეთავაზება ნათლად წარმოაჩენს, 
რომ ეს არის ექსკლუზივი ერთი მედია საშუალებისთვის 
(შეიძლება იყოს ერთი დაბეჭდილი, ერთი რადიო და ერთი 
სატელევიზიო ინტერვიუ, თუ ისინი არ წარმოადგენენ 
ერთმანეთის კონკურენტებს), აღნიშნული ხელს შეუწყობს 
საკითხის გაშუქებას.

− მიღება გადაამოწმეთ ტელეფონით: თუ ის არ იქნა 
მიღებული, მაშინვე გადააგზავნეთ მეორე ასლი. 

როგორარუნდამოვიქცეთ

− არასოდეს დაუშვათ, რომ მკითხველმა შეიძლება 
იცოდეს რაიმე იმ საკითხების შესახებ, რომლებიც 
თქვენ გაწუხებთ.

− თავი აარიდეთ გამეორებას, კლიშეებს, ჟარგონს 
და აბრევიატურებს.

− არასოდეს წამოაყენოთ პრეტენზია, რომლის 
დადასტურებაც არ შეგიძლიათ და მოერიდეთ 
გადაჭარბებას.

− არადამაჯერებელი პრეზენტაცია, შეცდომები 
და ცუდი გრამატიკა ზიანს აყენებს თქვენს 
დამაჯერებლობას: მოიწვიეთ სხვა პირი რომ 
შეამოწმოს შინაარსი, სიზუსტე და მართლწერა. 

− არასოდეს დაუშვათ, რომ თქვენი რელიზი 
მიღებულია, სანამ ვინმეს არ ნახავთ ვინც მას 
გაეცნო.

− ნუ გააგზავნით პრესრელიზს პარასკევს. 
ჩვეულებრივ ორშაბათი, არასაპარლამენტო 
დღეები, ან დღესასწაულების შემდგომი 
დღე ხელსაყრელია იმისთვის რომ თქვენმა 
პრესრელიზმა მიიქციოს მეტი ყურადღება. 

49 Citizen Science Toolbox, იხ.:www.coastal.crc.org.
au/toolbox/index.asp, cited in Hovland, I., 2005. 
Successful Communications.A toolkit for research
ers and civil society organizations.London: Over
seas Development Institute.;; and Oxfam, no date. 
´Your guide to campaigning with Oxfam´.Oxford: 
Oxfam. ხელმისაწვდომია: https://www.oxfam.org.uk/
getinvolved/campaignwithus/howtocampaign/
campaigntoolsandresources
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წერილებირედაქტორს:
კიდევ ერთი კარგი გზა პრობლემის ადგილობრივ 
გა ზეთში მოსახვედრად არის რედაქტორის გვე რ 
დ ზე განთავსებული წერილები. წერილების გვე  
რ დი ერთ–ერთი ყველაზე მეტად კითხვადი ნა 
წი   ლ ია გაზეთში, შეუძლია დებატების ინი ცი რე ბა 
და ფართო ყურადღების მოპოვება. რე და ქტ ო რ
ისთ ვ ის განკუთვნილი თქვენი წერილი უნდა იყოს 
თა  ვ დ ა ჯ ე რ ე ბული, მაგრამ გადმოსცემდეს გზა ვნ
ი  ლ ებს და სტატისტიკას; უნდა იყოს მოკლე და კო
ნ კ რ ე ტული არაუმეტეს 250 სიტყვისა; უნ დ ა შე ი ც ა
ვდეს საკონტაქტო პირის სახელსა და მი სა მა რ თს. 
საერთაშორისო პრობლემების და კა ვშ ი რე ბა თქვ  ენს 
ადგილობრივ ინტერესებთან გაზრ დის იმის შა  ნსს 
რომ თქვენი წერილი დაიბეჭდოს. ამ ა სთან, ყო  ვ ე ლ
თ ვის უმჯობესია გადამოწმება ტე ლე ფ ონის მეშვეო
ბით, მიღებულ იქნა თუ არა თქვე ნ ი წერილი. 

აქციები50:
და ბოლოს, შემოქმედებითი აქციები ასევე კარგი 
გზაა მედიის ყურადღების მისაპყრობად. თუ თქვენ 
აპირებთ აქციის  ორგანიზებას, უპირველეს ყოვლისა 
უნდა დაფიქრდეთ იმაზე, თუ რის გადაღებას ან გა
შუ ქებას მოისურვებს მედია, და დარწმუნდით, რომ 
ის წარმოაჩენს აქციის მიღმა არსებულ იდეას. თქვენ 
შეგიძლიათ შესამჩნევი გახდეთ იუმორით, გა ნ  ს ა კ უ თ
რ ებული ტანსაცმლით, ცნობილი პირე ბი ს მოწვევით 
და ა.შ. მნიშვნელოვანია რომ აირ ჩი   ოთ შესაფერისი 
ადგილი (მისაწვდომი, საკ მა რი  სი სივრცით და ა.შ). 
და ბოლოს, უნდა გყა ვ დეთ წა რმ ომ ა დგენელი, რო
მე ლსაც ექნება და მა ჯე რე ბ ე ლ ი ფა ქ ტე ბი და მონა ცე
მე ბი ფოტოების გა სა მყ ა რე ბ ლ ა დ.  

მარცხნივ ნაჩვენებია Greenpeace–ის მიერ მოწყობილი ღონისძიება, რომელიც მოუწოდებს იაპონიის მთავრობას შეუერთდეს 
საერთაშორისო კომისიას ვეშაპების დაცვის შესახებ. მარჯვენა მხარეს მოცემულია „ამნესტი ინტერნეშნალის“ მიერ 
ორგანიზებული ღონისძიება ადამიანთა ტრეფიკინგზე ყურადღების მისაქცევად.

50 ვიკიპედია „მხიარულ ღონსიძიებას“ განსაზღვრავს 
როგორც დაგეგმილ ღონისძიებას, რომლის 
მიზანია საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა 
ორგანიზატორებზე ან მათ მიზანზე

„ონლაინკომუნიკაცია“
„ონლაინ“ ინსტრუმენტები შეიძლება ძალზე სა სა
რგ ებლო იყოს ფართო აუდიტორიის ყურადღების 
მისაპყრობად. თუმცა კონკურენცია საზოგადოების 
ყურადღების მისაქცევად უდიდესია. ეფექტური ონ
ლა ინ კომუნიკაციის განხორციელება მოითხოვს 
იმ ის გარკვევას, თუ როგორ იქცევიან ადამიანები 
„ონ ლა ინ” რეჟიმში, როგორია სხვადასხვა ინს ტრ
უ მენტების ეფექტიანობა და რომელი მიზნისთვის 
არ ის საუკეთესო მათი გამოყენება. 

ქვემოთ მოცემულია ზოგიერთი რეკომენდაცია, თუ 
როგორ შეიძლება მათი გამოყენება: 

ვებგვერდები51
• წინასწარი სამუშაო: განახორციელეთ გა რკ

ვე უ ლი საფუძვლიანი კვლევა, განსაზღვრეთ თუ 
რ ა არის გაშუქებული სხვა გვერდებზე, რა სა
მუ შაოა აღწერილი და ა.შ. დაუკავშირდით ვებ
გვ ე რდის დიზაინერს. გამოცადეთ ვებგვერდი, 
სანამ მას ჩაუშვებთ საჯაროდ. 

51 ექვსი ხერხი საინტერესო ვებ–კამპანიის 
საწარმოებლად იხ.http://www.mobilisationlab.org/
sixtricksforcreatingremarkablewebcampaigns/ 
and Hovland, I.,2005.´Successful Communications. 
A toolkit for researchers and civil society organiza
tions´, ODI
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• გააკეთეთმათირეკლამირება. თუ შე სა ძლ ე
ბელია, ჩაუშვით ვებგვერდი შესაფერისი მედია 
გაშუქებით, ბროშურებით და ა.შ. განათავსეთ 
ვე ბგვერდის მისამართი თქვენი ორგანიზაციის 
და ბეჭდილ მასალებზე. 

• გახადეთინფორმაციამომხმარებლებისთვის
ადვილად ხელმისაწვდომი. ისინი ჩვეუ ლე ბ
რივ ამჟღავნებენ მოუთმენლობას და თუ იო ლ
ა დ არ მიიღებენ ინფორმაციას, გადავლენ სხვა 
გვე რდზე. 

• თავიაარიდეთგრძელგვერდებს. ბევრი მო
მ ხმარებელი არც კი ჩადის ვებგვერდის ბო ლ
ომდე. 

• თქვენიწერისსტილისმიუსადაგეთვებგვე
რდის სტილს. გამოიყენეთ მოკლე პუნქტები 
რაც გაადვილებს გვერდის გადახედვას და გა
ნა  თავსეთ მიმზიდველი გამოსახულებები და 
წი ნააღმდეგობრივი სათაურები, რათა მიიქ ცი
ოთ მკითხველის ყურადღება.

• ეცადეთმკითხველიგაართოთდამიაღწიოთ
მისმონაწილეობას. შეგიძლიათ თქვენი აუდი
ტო რიის ინფორმირება და განათლება ისეთი 
გა მოცდილებით, რომელიც მათ გაართობს. 

• განაახლეთისინფორმაცია, რომელიც ყუ რა
დღებას იმსახურებს ქსელში და გამოიყენეთ ის 
თქვენ პრობლემებზე ყურადღების მისაქცევად. 

Facebook
• სცადეთ შექმნათ Facebook ჯგუფითქვენი

საქმიანობის წარმოსაჩენად. შეგიძლიათ 
ჯგუ    ფის გვერდის გამოყენება დისკუსიების სა
წა   რ მ ო ე ბ ლ ად და ღონისძიებების შესახებ გან ც
ხ ა   დ ე  ბ ე ბ ი ს გამოსაქვეყნებლად. 

• დარწმუნდით რომ გაქვთ მკაფიო, ყურად
ღებისმისაქცევისახელი. 

• ღონისძიების შექმნა Facebook–ზე კარგი
გზაა თქვენს ღონისძიებებში ადამიანების
მოსაწვევად– მიუხედავად იმისა, რომ აღ   ნ  ი   შ  
ნული საშუალებით ზუსტად ვე რ იგებთ იმ ად ა მ
ი ანების რაოდენობას, რომ ლებიც ღ ო  ნ ი    ს    ძ  ი  ე ბას 
დაესწრებიან, ეს მაინც სა სა რგ ე  ბ   ლო ინსტ რუ მ
ენტია ღონისძი ებ ის შე სა ხებ ინ  ფ  ო  რ  მ ა ც ი  ის ფა
რ თო აუდიტორი ის თ ვ ის მი სა წ ო   დე ბლად. 

• აწარმოეთ რეგულარული კომუნიკაცია წე
ვრებთან შეტყობინებებით, მაგრამ მოზო
მილად – უნდა ეცადოთ რომ ისინი იღე ბდ ნენ 
დროულ ინფორმაციას და იყვნენ ინ ფო რ მი რე
ბუ ლი და დამუხტული, ამ გვერდის თვალი ერ ე
ბ ით, მაგრამ  არ გაღიზიანდნენ. 

• გამოიყენეთ„კედელი“თქვენიჯგუფისგვე
რდზეYouTube–ისშესაბამისვიდეოებზედა
ბლოგებზეგადასასვლელად.

ჩანართი23.რააიძულებსFacebook–ის
მომხმარებლებსმოიწონონ,გააზიარონდა
დაწერონკომენტარებიგამოქვეყნებულ
„პოსტებზე“?Greenpeace–ისკვლევა52
Greenpeace–მა ჩაატარა კვლევითი პროექტი თუ 
რო გორ განსაზღვრავენ ემოციები Facebook–ის მო
მ ხმ არებლების ქცევას53. რამდენიმე ძირითადი შე
დე გი წარმოდგენილია ქვემოთ: 

−  თუ თქვენ გსურთ ადამიანებს მოსწონდეთ 
Facebook–ზე გამოქვეყნებული მასალა, აგ რძ
ნო ბინეთ მათ თავი ბედნიერად;

−  თუ თქვენ გსურთ ადამიანებმა გააზიარონ მა

სალა Facebook–ზე, გააოცეთ ისინი; 
−  ისეთი ემოციები, როგორებიცაა შიში, ბრაზი, 

ზი ზღი და შეურაცხყოფა ნეგატიურ კავშირშია 
მოწონებებთან და გაზიარებებთან;

−  მწუხარების გამოწვევა ასევე არ ახდენს მნი შ
ვნელოვან გავლენას;

− ფაქტებით დატვირთული, პოლიტიკაზე ორი
ენ ტირებული გრაფიკულ გამსახულებას სუსტი 
შედეგები აქვს, სამაგიეროდ ერთი, გასაოცარი 
კა რ გი ამბავი საუკეთესოდ შეფასდა. 

−  ერთბაშად ბევრი ემოციის გამოწვევას შეუძლია 
უარყოფითი გავლენის მოხდენა Facebook –ის 
მომხმარებელთა ქმედებებზე. 

52 იხ.მეტიhttp://www.mobilisationlab.org/wantmoreface
bookactivitysurprisethemandmakeemhappy/. 

 დამატებითი დასკვნები Facebook ის შესახებ 
შეგიძლიათ იხილოთ http://www.mobilisationlab.org/
howtoskyrocketfacebookengagementlessons
fromgreenpeaceindia/და http://www.mobilisation
lab.org/facebookusersconvincehungariancompa
niestowashgmosfromfoodsupply/

53 დამატებითი ინფორმაცია ემოციების გამოხატვის 
შესახებ იხ.http://personaldemocracy.com/media/big
datasecretnoonestalkingaboutyet
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ბლოგები54
• უზრუნველყავით მისი განახლება, წინააღ

მდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია მოხდეს
მისიიგნორირება. ეცადეთ თქვენი მასალები 
რეგულარული იყოს და უპასუხეთ ნებისმიერ 
კო მენტარს. თქვენ შეგიძლიათ ბმულების ჩა ს
მა ახალ ამბებთან და სხვა საინტერესო და სა
თა ნადო თემებთან, რომლებსაც გა მო ავ ლე ნ თ 
ვებგვერდზე. 

• იცნობდეთთქვენს აუდიტორიას. რამდენად 
გა რკვეული არიან ისინი და ჩართული? თუ 
თქვე ნი აუდიტორიისთვის ახალია კამ პა ნი  ის 
წა რ მოების და განვითარების თემები, სი  ფრ
თ ხ ი  ლე უნდა გამოიჩინოთ, რომ არ გა  დ ა ტვ
ირ თოთ ისინი დეტალებით ან სპეც ია  ლ უ   რი 
ტერმინოლოგიით. და პირიქით, თუ თქვე ნი 
აუდ ი ტ ორია სპეციალისტებით და გათ ვი თც ნო
ბი  ერ ებ ული ადამიანებითაა წარ მო  დგ ე ნილი, 
თქვე  ნი ბლოგი შესაბამისად მოამ ზა დ ეთ55.

• იყავით ვინც ხართ და შეიმუშავეთ თქვენი
საკუთარიუნიკალურისტილი, მაგრამ იყა ვ ი თ 
მე  გობრული, არაოფიციალური და მიმზი დ ვ  ე ლი. 

• იყავით მკაფიო, სრული და კონკრეტული: 
და  რწ მუნდით რომ თქვენი არგუმენტი ან მოსა
ზრ ება, რომელსაც აყალიბებთ, ადვილად გასა
გე ბია. სანამ თქვენს მოსაზრებებს გააზიარებთ, 
შეამოწმეთ მართლწერა. 

 გახსოვდეთ მას შემდეგ რაც დააჭერთ ღილაკს 
„გაგზავნა“ თქვენი „პოსტი“ საჯარო სივრცეში 
აღმოჩნდება! თუ შეცდომას დაუშვებთ, სწრა
ფად შეასწორეთ ის და აღიარეთ თქვენი შე ცდ
ომა, სანამ ვინმე შეამჩნევს.

 • სათაური რომელიც იქცევს ყურადღებას. 
სა  ძ ი ებო სისტემები, RSS ტექნოლოგიები და 
ბლო გების აგრეგატორები ხშირად უბრალოდ 
გვი ჩვ ენებენ თქვენი ბლოგის სათაურს და უმნ ი
შვ ნ ელო ნაწილს. 

• განახორციელეთ მისი რეკლამირება. გან
ა თ ა ვ სეთ თქვენი ბლოგი სოციალურ ქსე ლ ში. 
ჩასვით ბმული ყველა ელექტრონულ შეტ ყო
ბი ნებაში. ინტერესის გამოწვევის კიდევ ერთი 
გზაა სხვა ბლოგერებთან გასაუბრება და მათ 
„პო სტებზე“ კომენტირება. 

• შეუერთდით ჯგუფს. ბლოგერები გარკვეულ 
თემს წარმოადგენენ. გაიცანით თქვენი მო კა
ვშ ირეები და მოწინააღმდეგეები. თუ აპირებთ 
დაწერას, აუცილებლად მიმოიხედეთ ირგვლივ 
და წაიკითხეთ სხვების ნაშრომები. სხვების მი
ე რ გამოქვეყნებული მასალის მოხსენიება ან 
ბმუ   ლი, მკითხველს მისცემს უფრო მეტ მა სა ლ
ა  ს წასაკითხად და ასევე შექმნის უკუ ბმ ულ ებს. 
ერთი „პოსტი“ ერთ ბმულს მაინც უნდა შე იც ავ  დ
ეს, ხოლო იდეალურ შემთხვევაში ორს ა ნ სა მს.

54 ბლოგების მომზადება განვითარების შესახებ: ზოგიერთი 
რეკომენდაცია არასამათავრობო ორგანიზაციებისთვის 
და მომავალი ბლოგერებისთვის , http://www.oxfam
blogs.org/fp2p/?p=16261

55 ზოგიერთი პოპულარული ბლოგი განვითარების შესახებ: 
http://blogs.worldbank.org/; http://www.oxfamblogs.
org/fp2p/ or http://international.cgdev.org/section/opin
ions/blogs.
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6.4მობილიზაციაცვლილებისთვის56

წყარო: Greenpeace, ღონისძიება ტროპიკული ტყეების დასაცავად და Avaaz

პოლიტიკოსები და კერძო სექტორის წა რმო მა დგ ე
ნლები მგრძობიარე არიან საზოგადოების ზეწოლის 
მიმართ. ისინი ხშირად მაშინ მოქმედებენ, როცა ესა 
თუ ის საკითხი საზოგადოების მხარდაჭერას იძენს.

მობილიზაცია გულისხმობს ადამიანების დარ წმ
უ ნ  ე ბ ას იმოქმედონ გადაუდებელ პრობლემასთან 
და   კ ა ვ შირებით, რათა ისინი გადაჭრილ იქ ნეს. 
შე   ი  ძ ლ ება კრიტიკული მნიშვნელობა ჰქო ნ დეს 
ცვლი       ლე  ბ  ე ბის განხორციელებას არა მარტო პო
ლ ი  ტი კურ სფეროში, არამედ კერ ძო სე ქტ ო რ შ იც. 
მაგ ა ლითად, სამოქალაქო საზო გა დო ე ბი ს ორ გა ნ ი
ზაციების სამობილიზაციო ქმე დე ბებმა მნი შვნე ლო
ვა ნი როლი შეასრულა იმ თვა ლს ა ზ რი ს ით, რომ 
ევ როპას აეკრძალა ფუტკრის სიკვ დი  ლის გა მო მ
წ ვე ვი პესტიციდების გამოყენება, ან „კო კა კო ლ ა“ 
დათანხმებოდა ნულოვანი ტოლერ ან ტ ო ბი ს პო ლი
ტი კას მიწების მიტაცებასთან დაკა ვში რე ბი თ57. 

ადამიანების მობილიზაცია ცვლილების გა ნხ ორ ცი
ელების არა მარტო მძლავრი ინსტრუმენტია არ ამ
ე დ ის ასევე წარმოადგენს სამოქალაქო საზო გა  დ   ო  
ე ბის ორგანიზაციების ლეგიტიმურობის ზრდის გზას 
და ადამიანებს აძლევს მოქალაქეობის პრაქ ტი  კ  უ
ლი განხორციელების საშუალებას. 

ასეთ ღონისძიებებს ჩვეულებრივ მაშინ აქვს ად გი 
ლი, როცა ყველაფერი სხვა წარუმატებელი აღ მო 
ჩნ დება (ლობი, მუშაობა მედიასთან და ა.შ.). ორ 
გ ა   ნ ი  ზ ა ციები ადვოკატირების საკუთარ სა მუ შა ო ს 
ჩვე    ულ ე ბრივ იწყებენ გამოსვლებით, ბრი ფი  ნ  გე ბი თ 
და ა.შ. და ცდილობენ პოლიტიკის შემ მუ შ ა  ვე ბლების 
ყურადღების მიქცევას. ყოველივე ამ ას შესაძლოა 
თან ახლდეს საკითხის გაშუქება მე დი ის მეშვეობით. 
თუ ეს არ გაამართლებს, მა შინ ო რ განიზაციები და იწ
ყე ბენ საჯარო ღონი სძი ებ ების გა  ნხორციელებას და 
შე ეც დებიან მაქსი მა ლუ რი ყუ რა  დ ღების მიპყრობას 
აღ ნიშნული ღონის ძი ებ ე ბი სკენ.

ამჟამად მობილიზაცია სულ უფრო მეტად ხო რც იე
ლდება ისეთი სოციალური ქსელის გამოყენებით, 
რო გორიცაა Facebook, ასევე სხვა ახალი მედია 

56 რეკომენდებულია ამ თავის გაცნობა კომუნიკაციის 
თავთან ერთად, რადგან ისინი ერთმანეთთან 
დაკავშირებულია

57 იხ.დამატებითი ინფორმაციაhttp://www.avaaz.
org, http://www.oxfam.org.uk and http://www.
huffingtonpost.co.uk/nadeemjavaid/campaigning
2013_b_4530263.html?utm_hp_ref=tw
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საშუალებებით როგორიცაა მაგალითად YouTube. 
ასევე, მობილიზაციის ისეთი ღონისძიება რო გო რ

იცაა მაგ. „ფლეშმობი“ სულ უფრო მეტად პოპულ
არ უ ლი ხდება მსოფლიოს მასშტაბით. 

ჩანართი24.„უბრალოადამიანებისმიერ
წარმოებულიკამპანია:ხალხისმიერ
წარმოებულიკამპანიებიდანგამოტანილი
დასკვნები”
უკანასკნელი წლების განმავლობაში საკმაოდ გა 
ვრ ცელდა ცალკეული ადამიანების მიერ შექმნილი 
„ონლაინ“ პეტიციები/წარმოებული კამპანიები (სა 
მ ო ქ ალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების პე რ 
ს ო  ნალის მიერ წარმოებული კამპანიის ნაცვ ლად) 
ის ეთი პლატფორმების მეშვეობით, როგო რე ბი ცა ა 
Change, Avaaz ან MoveOn (www.change.or g, 
www.avaaz.org, www.moveon.org). მათი უმ რა  ვ 
ლ  ე  ს ობა „ონლაინ“ პეტიციით იწყება მაგრამ ხში რ
ად აღნიშნულ პეტიციებს მოჰყვე ბა პე რს ონ ალ უ რი 
მო ნ აწილეობა ან სხვა ღონისძ იე ბე ბი. 

ცვლის თუ არა უბრალო ხალხის მიერ წა რმ ოე
ბული კამპანია სამოქალაქო საზოგადოების ორ გა
ნიზაციების პერსონალის მიერ წარმოებულ კამ პა
ნიას? როგორია პრაქტიკული ნაბიჯები აღნიშნული 
ტიპის კამპანიის წარმატებული წარმოებისთვის? 

ახლახან გამოცემული ანგარიში (იანვარი, 2014) 
„უბრალო ადამიანების მიერ წარმოებული კამ პა
ნია: ხალხის მიერ წარმოებული კამპანიებიდან გა
მო ტანილი დასკვნები”58 აანალიზებს ამ საკითხებს 
და იძლევა სასარგებლო შეფასებას პოლიტიკის 
ად ვოკ ა ტირებაზე მომუშავე სამოქალაქო ორგანი
ზა ცი ებისთვის: 

ა)  ხალხის მიერ წარმოებული კამპანია აძლიერ
ებს ფი ზიკურ პირებს (მეტი ძალაუფლება/უფ
ლე  ბამოსილება) და სოციალურ ცვლილებაზე 
მომუშავე ორგანიზაციებს (წევრობა, ახალი შე
სა ძლებლობები და მედია გაშუქება);

ბ)  ხალხის მიერ წარმოებული კამპანია ყო ვე ლ თ
ვის სამოქალაქო საზოგადოების ორგა ნი ზა ც იის 
პოზიციის დამატებაა და არა ალტე რნ ა ტ ივა.

გ)  ყოველთვის ექნება მნიშვნელობა შიდა თამაშს, 
გრძე ლვადიან დაგეგმვას და ორგანიზებას მცო
დ ნ ე და გამოცდილი პერსონალის მიერ.

დ)  ხალხის მიერ წარმოებული კამპანია იგებს მო 
კ   ლე ვადიან, კონკრეტულ, ტაქტიკურ კამ პა  ნიას 
ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, რო მ ლე ბი
სთვისაც უჩვეულოა საზოგადოებრივი ზეწოლა. 
გარკვეული გამონაკლისების გარდა, ისინი ვერ 
ახდენენ გავლენას ძირითად საკანონმდებლო 
ან საჯარო პოლიტიკურ ან გრძელვადიან ბრძო
ლა ზე და ძლიერი ოპონენტების წინააღმდეგ.

ე)  არსებული პერსონალის როლები იცვლება: 
ხა ლ ხის მიერ წარმოებული კამპანია არ არ
ის უბრალოდ ახალი ტექნოლოგია. ის ცვლის 
მიმართულებას თუ როგორ ურთიე რ თ ქ  მ ე  დ ე  ბ
ენ ონლაინ ორგანიზაციები წე ვ რ ე  ბთან და მო
ხ ა ლ ისეებთან. კამპანიის მონა წ ი ლ ე ე ბი უნდა 
მოქმედებდნენ უფრო როგორც ორგ ან იზ ატო რ
ე ბი ან მასწავლებლები და ახდენდნენ მოხალი
სე ე ბ ის მოზიდვას მობილიზების კამპანიის მე  შ   ვ ე
ო ბით, დამოუკიდებლად მოქმედების ნაც ვ  ლა დ. 

58 Holtz, C., 2014. Grassrootsled Campaigns: Lessons 
from the new frontier of peoplepowered campaign
ing.´

59 Rose, C., 2010. How to Win Campaigns: Communica
tions For Change. London Routledge

მობილიზაციისდაგეგმვადა
განხორციელება
კრის როუზი59 მიუთითებს რამდენიმე ძირითადი 
ელ ემენტის შესახებ, რომელთა არსებობაც აუც ილ
ე ბ ელია მობილიზაციის წარმატებული კამპანიის სა
წა რმოებლად. 

• ფართო დ მიუღებელი პრობლემა: საჭირო 
ეფექტის მისაღებად, პრობლემა უნდა იყოს მი
უღ ებელი ადამიანების საკმაოდ დიდი ჯგუ ფი  ს

თ ვის. შეიძლება დაგჭირდეთ მთლიანი პრო ბ 
ლე  მ ი დან კონკრეტული ნაწილის შერჩევა, თუ 
ეს არის ის ნაწილი, რომელსაც უარყოფს ადა
მი ა ნების უმრავლესობა. 

• გადაწყვეტა: სამოქალაქო საზოგადოების ორ
გა ნიზაციამ უნდა აჩვენოს რომ არსებობს გადა
წ ყვეტა და რომ ის მიღწევადია, თუ ადამიანები 
გადაწყვეტენ მის შესრულებას. 

• სკანდალისარსი: ეს შედეგი გამომდინარეობს 
ორი ნაწილის კომბინაციიდან  რა შეიძლება 
გა კე თდეს აღნიშნულთან დაკავშირებით და 
რა კეთდება აღნიშნულთან მიმართებაში. რაც 
უფრო მეტად შეიძლება აღნიშნულის გან ხო რ
ცი ელება და რაც უფრო ნაკლებად სრულდება 
იგი, მით უფრო დიდია სკანდალი. უფრო მეტიც, 
თუ ვინმე სარგებელს იღებს სიტუაციიდან, ეს 
კიდევ უფრო ამძაფრებს სკანდალს. 
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როუზი ამტკიცებს, რომ თუკი არსებობს აღნიშნული 
კომპონენტები, ორგანიზაცია შეიმუშავებს ღო ნი
სძ იებების სერიას, რათა აუდიტორია გადაიყვანოს 
„ინ ტე რესის და შეშფოთების მეშვეობით, უცო დი
ნრობის და პასიურობის მდგომარეობიდან გაბ რა
ზების და მონაწილოების ფაზაში და ბოლოს კი კმა
ყო ფილების მდგომარეობაში“.

ღონისძიებები, რომლებიც უკავშირდება გათვით ც ნ
ობიერებულობას, ჩვეულებრივ უსწრებს მოქმედების 
მოთხოვნას. მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანია 
გვახსოვდეს, რომ გათვითცნობიერებულობის ამ ა
ღ ლება უნდა იყოს სპეციფიკური პრობლემის გა დ
ა წყვეტის გზა. 

ეს არის მოქალაქეების და ბენეფიციარების გა ძ
ლიერების გზა, რათა მათ შეძლონ მონაწილეობის 
მიღება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მა გ
რამ დამოუკიდებლად მათ არ შეუძლიათ პო ლი ტ
იკასთან დაკავშირებული და ქცევითი ცვლი ლ ე ბის 
მიღწევა. უკანასკნელ ათწლეულში ახალი ციფრული 
ტექნოლოგიები ასრულებენ მნიშვნელოვან როლს 
მობილიზაციის ღონისძიებების გაფართოებაში და 
ადამიანების მობილიზაციის გზების ცვლილებაში60. 
ამგვარად კრიტიკული მნიშვნელობისაა, რომ სა მ
ოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ესმოდეთ 
ეს ცვლილებები და კარგად იყვნენ მომზადებული 
მობილიზაციის ახალი სტრატეგიების მისაღებად. 
ნე ბისმიერ შემთხვევაში, რამდენიმე ზოგადი რე კო
მე ნდაცია ხელმისაწვდომი ლიტერატურიდან კვლა
ვაც აქტუალური რჩება:  

• ხარისხობრივი კვლევა: დაუთმეთ დრო და 
რესურსები ადამიანების მოტივაციის გარ კ ვ ე
ვას მოქმედებასთან დაკავშირებით (თვით დ ა ი
ნ  ტ ე რ ე სება, შეგრძნება რომ მათი ღირებუ ლე
ბ ები და რწმენა დაირღვა და ა.შ.)61. შე მ დ ეგ 
გამოიყენეთ ეს ინფორმაცია თქვენი გზავ ნ ი ლ ე
ბ ის და არგუმენტების განსასაზღვრად. 

• კომუნიკაციისწესები: მობილიზაცია ძი რი თა
დად კომუნიკაციის ღონისძიებაა. ამგვარად, 
გამოიყენება კომუნიკაციის ჩვეულებრივი წე სე
ბი: ჩამოაყალიბეთ თქვენი გზავნილი, ეცადეთ 
ის მარტივი და არსებითი იყოს (იხ. თავი კო მუ
ნიკაციის შესახებ). 

• გათვითცნობიერებულობის მიღმა: მიი ღეთ 
გადაწყვეტილება მეთოდებთან და მა სა ლე ბთან 
დაკავშირებით, რომლებიც განა პი რ ო ბე ბენ 
მხა რ დამჭერების ცოდნის გაღრმავებას, ერ თ გ
უ  ლ ე ბ ას და მოქმედების განხორციელებას. 

• დროში შეზღუდული მიზანი: დროში გა ნ სა ზ
ღვრულ მიზანს, მკაფიო ვადებით, რომელსაც 
აქვს კარგად ჩამოყალიბებული მიზანი და და
საბუთება, შეუძლია დახმარების გაწევა ად ა მ ი
ანების მობილიზებაში. 

• სურათები: დარწმუნდით რომ აწარმოებთ კო
მ უ ნ იკაციას სურათებით. გამოსახულება გა ცი
ლე ბით უფრო შთამბეჭდავია, ვიდრე სიტყვები. 
თუ შესაძლებელია მოამზადეთ ღონისძიება, 
სადაც გამოყენებული იქნება სურათები. შემდეგ 
ეს სურათები ეფექტურად გამოიყენეთ მედიის 
საშუალებით.

• მოქნილობადაშესაძლებლობაცვლილების
ადაპტაციისთვის: იყავით მზად და სწრაფი 
რე აქციით უპასუხეთ მოვლენებს მათი და დგ  ო
მ ისას და შესაბამისად განახორციელეთ მო ბი
ლი ზაციის ღონისძიებების ადაპტაცია.

• უკუკავშირი: არ დაგავიწყდეთ უკუკავშირი მი
ა წოდოთ თქვენს მხარდამჭერებს. შეგიძლიათ 
მისწეროთ ელექტრონული შეტყობინება, რათა 
მოახდინოთ მათი ინფორმირება, მხარდაჭერით 
მიღწეული ცვლილების შესახებ. 

• ნაბიჯი უკან: ყურადღებით იყავით, რომ „ზე
დმ ე ტად“ არ მიუახლოვდეთ საგანს და არ და
კ ა რგოთ პერსპექტივა. გახსოვდეთ, რომ მო ბი
ლი ზაცია დასასრული არ არის. 

60 იხ. Enjolras, B., SteenJohnsen, K. and Wollebæk, D. 
(no date), How do social media change the condi
tions for civic and political mobilization?.და Osser, J., 
Hooghe, M., Marien, S., 2013., Is Online´ Participa
tion Distinct from Offline Participation? A Latent Class 
Analysis of Participation Types and Their Stratification, 
Political Research Quarterly

61 შემდგომი საკითხავი: Rose, C., 2011. What makes 
people tick: The Three Hidden Worlds of Settlers, 
Prospectors and Pioneers.Leicester: Matador. იხ.ასევე 
მაგალითები:http://www.ksbr.co.uk/ or http://www.
cultdyn.co.uk/index.html;
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მობილიზაციისინსტრუმენტები
არსებობს სხვადასხვა ფორმის მობილიზაცია: პრო
დუქტის ბოიკოტირება, ელექტროენერგიის გათიშვა 
მოკლე პერიოდის განმავლობაში, სამაჯურის 
ტარება და ა.შ. მოცემული თავი აღწერს ადამიანების 
მობილიზაციის ორ ყველაზე უფრო გავრცელებულ 
გზას, ესენია მიტინგი, დემონსტრაცია და პეტიციის 
მომზადება.

მიტინგები,დემონსტრაცია
დაპიკეტირება 
ისტორიულად მსოფლიოს სხვადასხვა მხარეში 
მო   ქ  ა ლაქეები ითხოვდნენ ცვლილებას და გა და წ 
ყ    ვ ე ტ ი ლების მიმღებ პირთა ყურადღების მიქ ც ე ვ
ას ცდილობდნენ ქუჩის დემონსტრაციებით, მი ტი
ნ გე ბით ან პიკეტირებით. მხარდამჭერების დიდი 
რაო დე ნობა და კარგად დაგეგმილი ლოგისტიკა 
წარმო ა დგენს მობილიზაციის ღონისძიებების ორ 
ძირითად ელემენტს. ერთი მხრივ მნიშვნელოვანია 
უზრუნველვყოთ, რომ მხარდამჭერთა რაოდენობა 
იყოს საკმარისი ცვლილების განსახორციელებლად. 
ამ მხრივ მნიშვნელოვანია წინასწარი ღონისძიებების 

შეთანხმება საზოგადოების ინფორმირებულობის 
ასამაღლებლად, რათა ადამიანები მოვიდნენ აქ
ცი აზე. მნიშვნელოვანია ერთობლივი და ქსელური 
მუ შ ა ობა.

მეორე მხრივ, თქვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ 
ყვ ელა აუცილებელი ღონისძიება სათანადოდ წი
ნა სწარ იქნეს ორგანიზებული. სხვა ქმედებებთან 
ერთად თქვენ უნდა62: ა) აცნობოთ პოლიციას და 
შეამოწმოთ გჭირდებათ თუ არა უსაფრთხოების 
გა რა ნტიები; ბ) ორგანიზება გაუწიოთ გამო მს ვ
ლ ე ლებს და ხმის გამაძლიერებელ სისტემას და 
ჩამოაყალიბოთ მკაფიო გზავნილი, რომლის გა ზ
ი ა რ ე ბაც გსურთ; გ)შეამოწმოთ თარიღი და დრო, 
რათა ღონისძიება არ დაემთხვეს რაიმე სხვა 
თავყრილობას, რასაც შეუძლია თქვენი ღო ნი ს ძი
ებიდან დამსწრეთა მიზიდვა; დ)შეიმუშავეთ მარ შ რ
უ ტი (მსვლელობის შემთხვევაში); ე) მზად გქონდეთ 
პირველი დახმარების საშუალებები;

და ბოლოს, არ დაგავიწყდეთ თქვენი მედია სტრა
ტეგიის შემუშავება ღონისძიებისთვის! 

62 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ: http://www.our
community.com.au/advocacy/advocacy_article.
jsp?articleId=2411

რამოხდება?

დღე იქნება ოჯახებზე ორიენტირებული, მხიარული და შესაძლებელია მაქსიმალურად ბევრი ზრდასრული 
ადამიანის და ბავშვის დასწრება

დაწყება მარშირება თეთრისარტყელი გზავნილები ფესტივალი დასასრული

მიტინგი დაიწყება 
დილის 10 საათზე 
მედოუზში. 
სიტყვით გამოვლენ 
უცხოელი სტუმრები 
და ცნობილი 
მხარდამჭერე–ბი. 
ეცადეთ ადრე  
მობრძანდეთ 
გადატვირთვის 
თავიდან 
ასაცილებ–ლად.

კამპანიის 
მონაწილეები 
გაივლიან წრიულ  
მარშრუტს (იხ. 
რუკა), რომელიც 
იწყება და 
მთავრდება 
მედოუზში. 
ადამიანების 
უწყვეტი ნაკადის 
უზრუნველსაყო–
ფად დასაწყისი 
იქნება გაყოფილი  
12 საათზე, 1 
საათზე და 2 
საათზე. 

ნაშუადღევს 
მსვლელობა 
შემოუვლის 
ქალაქის ცენტრს 
და მივიღებთ 
ადამიანებისგან 
შექმნილ თეთრ 
სარტყელს 
ედინბურგის 
გარშემო, რაც 
იქნება გზავნილი 
დიდი რვიანის 
ქვეყნებისთვის 
რომ მოთმინების 
ფიალა აივსო.

ყველას ექნება 
საშუალება 
ინდივიდუალური 
გზავნილი  
დატოვოს 
სპეციალურ 
დისპლეიზე. 
ღონისძიების 
შემდეგ ეს 
გზავნილები 
მიეწოდება დიდი 
რვიანის ლიდერებს 
გლენიგლში. 

ფესტივალი 
მედოუზზე 
გაგრძელდება 
მთელი შუადღის 
განმავლობაში, 
კამპანიით და 
ბაზრობით, 
გაიმართება 
ღონისძიებები 
ბავშვებისთვის, 
სტუმრებს 
გაუმასპინძლდე–
ბიან, დაუკრავს 
ცოცხალი მუსიკა, 
გვეწვევიან 
ცნობილი სახეები.

ჩვენ ვგეგმავთ  
რომ ადამიანებს, 
სურვილის 
შემთხვევაში, 3 
საათიდან მიეცეთ 
ტერიტორიის ნელ
ნელაა დატოვების 
საშუალება. 
ღონისძიება 
დასრულდება 
7:30ზე. 

წყარო: Make Poverty History, ´Campaigners ´guide: Edinburgh 2005´
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პეტიციისწარდგენა
პეტიციის წარდგენა ადამიანების მონაწილეობის 
უზრუნველყოფის გავრცელებული მეთოდია. ის ჩვე
ულებრივ გულისხმობს პირის მიერ საკუთარი ხე ლ
მ ოწერის და მისამართის დაფიქსირებას ქაღალდზე 
ან ვებგვერდზე. ეს არის ღონისძიებები, რომლებიც 
მოითხოვს ნაკლებ ძალისხმევას, რაც ხშირად 
ზრდის მონაწილეობას. სხვა ალტერნატივებია თხო 
ვ ნა ადამიანებისადმი შეადგინონ წერილი ან გა  დ ა
იღონ სურათი (იხ. საქართველოს მაგა ლი თი ს თ ვის 
ჩანართი ქვემოთ) იმავე თემასთან დაკავშ ირ ებით. 

წერილის ან ელფოსტის შეტყობინების შემთხვევაში 
თქვენ შეგიძლიათ ამოცანის განხორციელებას ხელი 
შეუწყოთ იმით, რომ ადამიანებს ხელი მოაწერინოთ 

წერილზე ან ელფოსტის შეტყობინებაზე. თუმცა ეს 
ჩვეულებრივ უფრო ნაკლებად ეფექტურია ვიდრე 
მათ მიერ დაწერილი წერილები63. 

მოგვიანებით ყველა მათგანი შეიძლება გა მო ყ
ე ნებულ იქნეს გადაწყვეტილების მიმღებ პი რე
ბთან საკითხის ლობირებაში და აღნიშნულ თე მა ზე 
საზოგადოებასთან თქვენს კომუნიკაციაში, სა ზო გა
დო ებრივი მხარდაჭერის გამოხატვის მიზნით64. 

და ბოლოს, თქვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ შე
საძლებელი იყოს პეტიციაზე ხელმომწერი პირების 
იდენტიფიკაცია. ზოგიერთ ქვეყანაში ეს შეიძლება 
საჭიროებდეს პირადი საიდენტიფიკაციო ნომრის 
მო თ ხ ო ვნას. 

63 პოლიტიკისოებისთვის გაგზავნილი წერილების 
ზემოქმედების შესახებ ,იხ.Omar Ahmad: Political 
changes with pencil and paper: http://www.ted.com/
talks/omar_ahmad_political_change_with_pen_and_
paper.html

64 იხ.მაგალითად Oxfamის მიერ შექმნილი ფილმი 
http://www.oxfam.org.uk/getinvolved/campaign
withus/ourcampaigns/grow/inmyplacevideo

ჩანართი25.მობილიზაციისმაგალითები
საქართველოდან

„დაწყნარდით,მეუკვეწავისვიპომადა!”
გამაფრთხილებელ რეკლამას, რომელიც გაშვებულ 
იქნა სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აის მიერ ფა რთ
ო მასშტაბიანი და დაუყოვნებელი ონლაინ კამპანია 
მოჰყვა ქალთა უფლებების დამცველთა და ბე ვ რი 
ცნობილი სახის მონაწილეობით. კამპანიის ფა რ
გ ლებში ქალებს სთხოვდნენ გადაეღოთ და გა ნე  
თავსებინათ ფოტო სადაც ჭარბი ოდენობით ექ ნ
ებოდათ წასმული ტუჩებზე პომადა და ფოტოს კი 
ექნებოდა სათაური (ერთი და იგივე ყველასთვის): 
დაწყნარდით, მე უკვე წავისვი პომადა! ეს იყო 
პასუხი სადაზღვევო კომპანიის მიერ გამოყენებულ 
დამკვიდრებულ სტერეოტიპზე, რომ ქალები მან ქა
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დ ა ამით როგორც მძღოლები საფრთხეს ქმნიან. 

ფეისბუკ კამპანიის ორგანიზატორი ფემინისტთა და
მო უკიდებელი ჯგუფი.

იხ: https://www.facebook.com/media/set/?set=a
.393473790689163.77892.393429824026893&t
ype=3

„ნუკლავქალებს!”
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