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ოჯახები ცვალებად მსოფლიოში

ოჯახები ცვალებად მსოფლიოში
მსოფლიო სწრაფად იცვლება. შესაბამისად, იცვლე-
ბა ოჯახები და ქალებისა და გოგოების როლიც 
ოჯახში. როგორც ადრე, ოჯახის „სტანდარტული“ 
ფორმა ამჟამადაც არ არსებობს. საჭიროა კანონ-
მდებლობისა თუ პოლიტიკის ცვლილება და ადაპ-
ტირება, რათა ოჯახების მხარდაჭერა და ოჯახის 
ყველა წევრის საჭიროებების დაკმაყოფილება 
მოხ დეს. სწორედ ამ მიზნით, „მსოფლიო ქალთა 
პროგრესი“ აფასებს ოჯახური ცხოვრების ცვლი-
ლების მასშტაბსა თუ ფარგლებს და მათ გავლე-
ნას გენდერულ თანასწორობასა და ქალთა გაძლი-
ერებაზე. 

მსოფლიოს საუკეთესო ხელმისაწვდომ მონაცე-
მებზე დაყრდნობით, ანგარიშში წარმოდგენილია 
ყოვლისმომცველი მოქმედების გეგმა, რომელიც 
პოლიტიკის განმსაზღვრელი მხარეებისთვისაა (გენ-
დერული თანასწორობის მხარდამჭერები, მთავრო-
ბები, საერთაშორისო განვითარების სააგენტოები)  
განკუთვნილი. იგი მიზნად ისახავს ყველა ქალისა 
და გოგოსთვის ადამიანის უფლებების რეალობად 
ქცევას მათი ოჯახების მდგომარეობის მიუხედავად. 

დღესდღეობით ბევრი გარემოება ადასტურებს, 
რომ ქალებს სულ უფრო მეტად შეუძლიათ ოჯახში 
საკუთარი ნების გამოხატვა და აზრის გამოთქმა. 
მათ შორისაა მაგალითად, დაოჯახების ასაკის 
ზრდა, სხვადასხვა ფორმის პარტნიორული ურთიერ-
თობების შედარებით უფრო ფართო სოციალური 
და სამართლებრივი აღიარება, შობადობის მაჩვე-
ნებლის კლება, რადგან ქალებს თავად შეუ-
ძლიათ აირჩიონ, ჰყავდეთ თუ არა შვილები, 
რო დის და რამდენი. ასევე, ერთ-ერთი ამგვარი 
გარემოებაა ქალების გაზრდილი ეკონომიკური 
და მოუკიდებლობა. საბოლოოდ, ეს ყველაფერი 
წარმოადგენს დიდი დემოგრაფიული ცვლილებების, 
ქალებისა და გოგოებისთვის განათლებისა თუ 
დასაქმების ხელმისაწვდომობის ზრდის, იმ ღირე-
ბულებითი, ნორმატიული და სამართლებრივი რე-
ფორმების ტრანსფორმაციის მიზეზსა და შედეგს, 
რომელთა სტიმულირება და მართვა ქალთა აქტი-
ვიზმით ხდება. 

აღნიშნული აქტივიზმი და ადამიანის უფლებების 
დაცვა კიდევ უფრო მეტადაა საჭირო იმ პირობებში, 
როდესაც წინსვლის შესახებ უარყოფითი რეაქცია 
დღითიდღე მატულობს. გენდერული თანასწორობის 

კუთხით წლების განმავლობაში მიღწეული წარმა-
ტების წარსულში დაბრუნების მიზანმიმართული 
მცდელობები მათგან, ვინც ქალების მიერ საკუთარი 
უფლების რეალიზებას ეწინააღმდეგება, „ოჯახის 
ღირებულების“ რიტორიკასაა ამოფარებული. რე ა-
ლურად კი ამ მოსაზრებების  მხარდამჭერები არა 
მხოლოდ  ქალთა უფლებების შეზღუდვას ცდი-
ლობენ, არამედ, ამავდროულად, ახორციელებენ 
პოლიტიკას, რომელიც ოჯახებისა და მათი წევრების 
სრულფასოვანი განვითარების შესაძლებლობას 
აფერხებს.  

ოჯახის გადამწყვეტი როლის მნიშვნელობა 
ქალებისა და გოგოებისთვის 
ოჯახი ის მთავარი შემადგენელი ელემენტია, 
რომლის გარეშეც საზოგადოება და ეკონომიკა ვერ 
იფუნქციონირებს. სწორედ ოჯახების ფარგლებში 
ხდება ადამიანების სხვადასხვა რესურსის რეა-
ლიზება, მათ შორისაა: საცხოვრებელი და შემოსა-
ვალი, გაზიარება, უძლურისა და ავადმყოფის 
მოვლა, მომავალი თაობის აღზრდა და მასზე 
ზრუნვა. ოჯახი  სიყვარულისა და ურთიერთკავშირის 
ადგილია და მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს მისი 
თითოეული წევრის იდენტობასა და კუთვნილებაზე. 

თუმცა, ქალები და გოგოები ძალადობასა და 
დისკრიმინაციას ხშირად სწორედ საკუთარ ოჯა-
ხებში განიცდიან. ცხოვრების განმავლობაში შე-
საძლე ბელია, ინტიმური პარტნიორის მხრიდან 
ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობა სამიდან 
ერთმა ქალმა განიცადოს. ზოგიერთ ქვეყანაში 
გოგოებს მემკვიდრეობის მიღება ეკრძალებათ, 
ზოგან კი ქალებს კანონი ქმრების მორჩილებას 
ავალდებულებს. მათ ხმის ამოღების უფლება ჩა-
მორთმეული აქვთ, ნება კი — შელახული. ამ ანგა-
რიშის საფუძველი ქალებისა და გოგოებისთვის 
ოჯახების წინააღმდეგობრივ სივრცედ აღიარებაა.   

უთანასწორობა, დისკრიმინაცია და არახელსა-
ყრელი პირობები, რომლებსაც ქალები და გო-
გოები ოჯახური ცხოვრებისა და ურთიერთობების 
დროს განიცდიან, ბუნებრივი ან გარდაუვალი არ 
არის. შესაბამისად, პოლიტიკის შემქმნელების, 
აქტი ვისტებისა და მოსახლეობის ყველა ფენის 
წარმომადგენლებისთვის გადაუდებელი გამოწვე-
ვაა ოჯახების თანასწორობისა და სამართლიანობის 
ისეთ სივრცედ ტრანსფორმირება, სადაც ქალები 
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და გოგოები საკუთარი უფლებების რეალიზებას 
შეძლებენ.  

მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის 
პროგრესი  
ოჯახის დისკრიმინაციისგან თავისუფალ, თანასწო-
რობის სივრცედ უზრუნველყოფა მდგრადი განვი-
თარების მიზნების მიღწევისთვის არსებითი სა-
კითხია. მდგრადი განვითარების მე-5 მიზანი 
— გენდე რული თანასწორობის მიღწევა და ყველა 
ქალისა და გოგოს შესაძლებლობის გაუმჯობესება 
— მოითხოვს: ძალადობისა და საზიანო პრაქტი-
კების აღმოფხვრას, ქალებისთვის ეკონომიკურ 
რესურ სე ბზე წვდომის უზრუნველყოფას, მათ 
შო რის, მემკვიდრეობის უფლებით თანაბრად 
სარგებ ლობის შესაძლებლობას, თანასწორობას 
საოჯახო სამართალსა და საოჯახო ზრუნვას-
თან დაკავშირებულ აუნაზღაურებელ შრომაში, 
რომელ საც, ძირითადად, ქალები ასრულებენ და 
ასევე, პარტნიორებს შორის პასუხისმგებლობის 
გადანაწილების წახალისებას. 

მდგრადი განვითარების მე-3 მიზანი  — ჯანსაღი 
ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა 
ყველა ასაკის ადამიანებისთვის — გულისხმობს, 
რომ ქალებს რეპროდუქციულ ჯანდაცვასა და 
ოჯახის დაგეგმვაზე წვდომა სჭირდებათ. მდგრადი 

განვითარების მე-4 მიზანი — ინკლუზიური და თა-
ნასწორი განათლების უზრუნველყოფა და უწყვეტი 
სწავლის შესაძლებლობების შექმნა ყველასთვის — 
ამბობს, რომ გოგოებს ქორწინების გადავადება და 
სკოლის დასრულება უნდა შეეძლოთ. ამას გარდა, 
მდგრადი განვითარების მე-8 მიზანი — სტაბილური, 
ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის 
ხელშეწყობა, სრული და პროდუქტიული დასაქმება 
და ღირსეული სამუშაო ყველასთვის — ოჯახზე 
მორგებული პოლიტიკისა და დასაქმების რეგულა-
ციების არსებობის ვალდებულებას ადგენს, მათ 
შორის ისე, რომ ქალებსა და კაცებს ანაზღაურებადი 
შრომისა და ზრუნვის შეთავსება შეეძლოთ. 

ოჯახზე მორგებული პოლიტიკის პროგრამის 
განხორ ციელებას, რომელიც ამ ანგარიშშია წარ-
მო დგენილი, შეუძლია, დააჩქაროს სინერგიის 
შექმნა და რამდენიმე თაობის პროგრესი როგორც 
გენდერული თანასწორობის, ისე, ზოგადად, მდგრა-
დი განვითარების კუთხით. პროგრამის ეროვნულ 
და ადგილობრივ კონტექსტზე მორგებისა და მი-
სა დაგების მიზნით, პოლიტიკის შემქმნელები უნდა 
აცნობიერებდნენ, თუ როგორ უწყობს ხელს ან 
ზღუდავს ოჯახში ქალთა უფლებებს ძალების გენდე-
რული გადანაწილება. ამას გარდა, საჭიროა ოჯახის 
ცვალებადი და მრავალფეროვანი ფორმების აღია-
რებაც.   

ქალები ოჯახში მოლაპარაკებებს 
თანამშრომლობასა და კონფლიქტთან
დაკავშირებით აწარმოებენ

ანგარიში ოჯახებს განიხილავს ინსტიტუციებად, სა-
დაც თანამშრომლობა (სოლიდარობა და სიყვა-
რული) და კონფლიქტები (უთანასწორობა და ძა-
ლადობა) თანაარსებობენ (იხილეთ სურათი 1).1  
ანგარიში ცდილობს, ფემინისტური ეკონომიკის 
საფუძველზე ახსნას ოჯახში უთანასწორობის გავლე-
ნა ოჯახის წევრების არათანაბარ მდგომარეობაზე,  
მაგალითად, ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა რე-
სურ სების განაწილება ან აუნაზღაურებელი შრო მისა 
და საოჯახო საქმეების განაწილება შინამეურნეო-
ბაში და  პრობლემის გადაჭრის გზებსაც გვთავაზობს. 

ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს ოჯახში საკუთარი 
უფლებების შესახებ საუბრის დაწყებაში ქალების 
მიერ გამომუშავებული შემოსავლის წამახალისებელ 
როლზე და, ამავდროულად, სოციალური მხარდა-
ჭერის სისტემის უდიდეს მნიშვნელობასაც ეხება. მათ 
შორის, სათემო ჯგუფებსა და ქალთა უფლებების 
დამცველ ორგანიზაციებს, სოციალურ პროგრამებსა 
(სოციალური დაცვის სისტემა და იურიდიული მომსა-
ხურება) და პროგრესულ სოციალურ ნორმებს.2  
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A SOURCE OF
INEQUALITY AND CONFLICT

საზოგადოება/თემი
სათემო ჯგუფები და სოციალური მოძრაობა 

ქალებს საკუთარი უფლებების დაცვაში ეხმარებიან 
და სოლიდარობის სივრცეებს ქმნიან.

ქალები ოჯახებში საკუთარი უფლებების 
დასაცავად მოლაპარაკებებს აწარმოებენ
გენდერული უთანასწორობა ოჯახურ ურთიერთობებში ნიშნავს, რომ ქალებს 
ხშირად უწევთ ვაჭრობა ფულის, საკვების, დასვენების დროისა და 
გადაწყვეტილების მიღების  საკუთარ სამართლიან წილზე. 

ოჯახები თანამშრომლობისა და კონფლიქტების სივრცეა 

ისე 
უთანასწორობისა და 

კონფლიქტების წყარო

ოჯახები შეიძლება იყოს როგორც 
სიყვარულის, გაზიარებისა 

და თანამშრომლობის 

ოჯახები გავლენას ახდენს ინსტიტუციებზე

სახელმწიფოს, საზოგადოებისა და ბაზრის მოქმედებებს
შეუძლია ქალებს საკუთარი უფლებების დაცვაში დაეხმაროს 

ინსტიტუციები გავლენას ახდენენ ოჯახებზე  

სახელმწიფო 
მიღებული და 

ამოქმედებული 
კანონები ოჯახებში 

გენდერულ 
თანასწორობაზე 

ახდენს გავლენას.

ბაზარი
კარგად რეგულირებული 

ბაზარი ქალებისთვის 
ღირსეულ სამუშაოს

ქმნის, რაც მათ 
ოჯახებში 

თავისუფალი 
მოქმედების 
საშუალებას 

აძლევს. 

სურათი 1 
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ოჯახები ცვალებად მსოფლიოში

მეტი რესურსი (ზოგიერთი) ქალის ხელში 
რესურსებზე ქალების მზარდი წვდომის პროგრესი 
მიღებული შემოსავლის, სოციალური დაცვისა 
და აქტივების ფლობის კუთხით თვალში საცემია. 
შედეგად, ოჯახებში ძალაუფლების ბალანსის ცვლი-
ლება დაიწყო. ქალებმა გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში მეტი ეკონომიკური უსაფრთხოება და 
გავლენა მოიპოვეს, რაც მათ ეკონომიკური სიდუხჭი-
რის დაძლევაში დაეხმარა.

მიუხედავად ამისა, განვითარებულ ქვეყნებშიც კი 
(სადაც ქალებს  უფრო სტაბილური და მდგრადი 
შე მოსავალი აქვთ), ისინი, ვინც კაც პარტნიორთან 
ერთად ცხოვრობენ, ოჯახის შემოსავლის ნახევარზე 
ნაკლებს გამოიმუშავებენ და ამაზე კიდევ უფრო 
ნაკლებ ქონებას აგროვებენ.3 მუდმივად არსებობს 
ე.წ. პრობლემა „სასჯელი დედობისთვის“ — და-
სა ქმების შემცირებული მაჩვენებლისა და შვი ლი-
ან და უშვილო ქალებს შორის სახელფასო სხვა-
ობის ფორმით.4 ამავდროულად, მსოფლიოში, 
სა დაც სიმდიდრესა და აქტივებს უმეტესწილად 
გლობალური მოსახლეობის მცირე ნაწილი აგრო-
ვებს და აკონტროლებს, ქალების შემოსავალი 
არა თანაბარია როგორც სხვადასხვა ქვეყანას, ისე 
ქალთა სხვადასხვა ჯგუფს შორის.5 მაგალითად, 
მარტოხელა დედების ოჯახები, რომელთაც მეორე 
პირის შემოსავალი აკლიათ, სიღარიბის ბევრად 
უფრო მაღალი რისკის წინაშე არიან, ვიდრე ის 
ოჯახები, სადაც ორი მშობელია.6 

მაგრამ მზრუნველობა ისევ ქალების 
საქმიანობად რჩება  
ქალებისთვის ეკონომიკურ რესურსებზე წვდომის 
ზო გადი გაუმჯობესების მიუხედავად, ოჯახის წევრე-
ბზე მზრუნველობის აუნაზღაურებელი შრომის გა-
ნაწილება მაინც არათანაბარია. კაცებთან შედა-
რებით, ქალებს სახლსა და ოჯახის წევრებზე 
ზრუნ   ვა ში სამჯერ მეტი აუნაზღაურებელი შრომის 
შესრუ ლება უწევთ. ეს უთანასწორობა უფრო მკვეთ-
რადაა გამოხატული განვითარებად ქვეყნებში, სა-
დაც დროის დამზოგავ ინფრასტრუქტურასა და სა-
ჯარო სერვისებზე წვდომა მეტად შეზღუდულია.7  

ბევრ რეგიონში მზრუნველობის სერვისების სერი -
ოზული დეფიციტია: იქ, სადაც ბავშვებისა და, 
განსა კუთრებით, ასაკოვანი ადამიანების სპე-
ციალი ზებული ინსტიტუციური მზრუნველობის სერ-
ვისებით უზრუნველყოფა არ ხდება. როდესაც 
პრო  ფესიონალური მზრუნველობის სერვისები 
არ არსებობს ან ისინი ხელმისაწვდომი არ არის, 
მაშინ ამ ხარვეზს ქალები და გოგოები ავსებენ. ეს 

კი, თავის მხრივ, ამცირებს მათ მიერ სკოლაზე, 
ანაზღაურებად სამუშაოსა და დასვენებაზე და-
ხარ ჯულ დროს, ან იწვევს მზრუნველობის საჭი-
როებების უგულებელყოფას. აღნიშნული დინა-
მიკა უარყოფითად მოქმედებს ქალების ღირსე ულ, 
ანაზღაურებად სამუშაოზე დასაქმების შესაძლებ-
ლო ბებზე და მათ ფიზიკურ თუ გონებრივ ჯანმრთე-
ლობაზეც აისახება. 

…მაშინაც კი, როდესაც ქალები ემიგრაციაში 
მიდიან 
სულ უფრო მეტად გლობალიზებულ მსოფლიოში, 
სადაც იძულებითი გადაადგილება იზრდება, ბევრი 
ოჯახი საზღვარგარეთ მყოფი წევრის დახმარების 
ხარჯზე არსებობს. ოჯახები, საზოგადოება და სა-
ხელმწიფო სულ უფრო მეტად ხდებიან დამოკი-
დებულები ქალთა შესაძლებლობასა და ნებაზე, 
რომ ემიგრაციაში წავიდნენ და შემოსავალი მიიღონ. 
თუმცა, ოჯახის წევრებზე ზრუნვის პასუხიმგებლობას 
კაცები ყოველთვის არ იღებენ. მართლაც, მიგრაცია 
აშკარას ხდის ქალის, როგორც ოჯახზე მზრუნველის 
როლს. დედების არყოფნის დროს საოჯახო საქმე ებში 
მათ ბებიები და უფროსი ქალიშვილები ანა ცვლებენ.

როდესაც ოჯახები ემიგრაციაში ერთად მიდიან 
(რაც ხშირად შესაძლებელი არც არის), მათი 
წვდომა სოციალურ დაცვასა და საჯარო სერვისებზე 
არათანაბარია. მსგავსი ხარვეზები განსაკუთრებით 
მძიმეა სტატუსის არმქონე მიგრანტებისთვის და  
ჰუმანიტარული კრიზისის დროს. 

ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობა 
გრძელდება 
ოჯახში კონფლიქტის  ყველაზე  დაფარული ფორმა 
ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობაა. წლების 
განმავლობაში ქალთა უფლებების დამცველების 
აქტიურობის შედეგად, ოჯახში ძალადობა აღიარე-
ბულია საზოგადოებრივ პრობლემად და არა — 
პირად საკითხად. დღეს უკვე არსებობს კანონები, 
სამოქმედო გეგმები, დაცვისა და მხარდაჭერის სერ-
ვისები და ძალადობის პრევენციის მზარდი ზომები.

ასეთი ძალისხმევის მიუხედავად, მსოფლიოს ყველა 
რეგიონში ცხოვრების განმავლობაში ქალებისა და 
გოგოების მიმართ ოჯახში ძალადობის მაჩვენებელი 
ისევ ძალიან მაღალია. ოჯახში ძალადობა ზოგჯერ 
ლეტალური შედეგითაც სრულდება: 2017 წელს 
განზრახ მკველელობის ქალი მსხვერპლების და-
ახლო ებით 58% საკუთარი ოჯახის წევრების მიერაა 
მოკლული, რაც დღეში 137 ქალის მკვლელობას 
ნიშნავს.8  
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მოკლე მიმოხილვა

ოჯახები დღეს: ცვალებადი და 
მრავალფეროვანი 
როგორც წარსულში, ოჯახის „სტანდარტული“ 
ფორ მა ამჟამადაც არ არსებობს. უახლეს მსო-
ფლიო მონაცემებზე დაყრდნობით, ანგარიშში წარ-
მოდგენილია ოჯახისა და ოჯახური ურთიერ თო ბების 
სტრუქტურის მნიშვნელოვანი მრავალფეროვნება, 
რომელიც დროთა განმავლობაში მსოფლიოს სხვა-
დასხვა ქვეყანაში არსებობს.   

თუ შინამეურნეობას განვიხილავთ, როგორც კვლე-
ვის ერთეულს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გლო-
ბალურ დონეზე შინამეურნეობების დაახლო ებით 
მესამედი (38%) შედგება წყვილისგან ნე ბისმიერი 
ასაკის ბავშვით (იხილეთ სურათი 2).9 თუმცა, ეს 
ში ნამეურნეობებიც ერთნაირი არ არის და ერთმა-
ნეთისგან, მაგალითად, შემოსავლის დონით ან 
ბავშვების ასაკით განსხვავდება. შინამეურ ნე ობების 
დანარჩენ ორ მესამედს განსხავებული სახე აქვს, 
მათი მესამედი კი (27%)  გაფართოებული ში ნა-
მეურნეობაა და მასში ბებია, პაპა, დეიდა და ბიძა 
შედიან.  

ასევე, გავრცელებულია მარტოხელა მშობლის ში-
ნამეურნეობაც და ის შემთხვევათა 84%-ში მარ-
ტო ხელა დედებისგან შედგება. ბევრი რეგი ონი-
სთვის დამახასიათებელია ჰეტეროსექსუ ალი ან 
ერთი სქესის წყვილების შინამეურნეობებიც ბავშვე -
ბის გარეშე.10 დაბერების პროცესში მყოფ სა ზო-
გადოებებში ერთწევრიანი შინამეურნეობების რაო-
დენობა იზრდება. 

რაში მდგომარეობს რეგიონების მიხედვით და 
ქვეყნის შიგნით ოჯახის შემადგენლობაში სხვაობის 
მიზეზი? ამ თვალსაზრისით წამყვან როლს სა-
ხელმწიფო პოლიტიკის სხვაობა, სოციალური ნორ-
მები, დემოგრაფიული ცვლილებები და დასაქმების 
მოდელები ასრულებს.11 

ცვლილებები ინტიმურ პარტნიორთან 
ურთიერთობებში 
ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში მნიშვნე-
ლოვნად შეიცვალა აღქმა, თუ რატომ, როდის და 
ვისთან ექნებათ ინტიმური პარტნიორული ურთი-
ერთობები ქალებსა და კაცებს. მსოფლიოს მასშტაბით 
ქალები და კაცები დაოჯახებას აჭიანურებენ.12  
ეს კი საშუალებას აძლევს ქალებს, განათლება 

მიიღონ, შრომის ბაზარზე ფეხი მყარად მოიკიდონ  
და საკუთარი თავი ფინანსურად უზრუნველყონ.13 
იზრდება თანაცხოვრების მაჩვენებელი და ზოგიერთ 
რეგიონში ქალები დაოჯახებაზე საერთოდაც 
უარს ამბობენ. მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება, 
შეიძლება, გამოწვეული იყოს როგორც საჭიროებით, 
ისე საკუთარი ნებით მაშინ, როდესაც ოჯახის 
შექმნასთან დაკავშირებული ხარჯები ზოგიერთი 
წყვილისთვის ძალიან მაღალია.14  ეს შესაძლოა, 
ასახავდეს ქალების მზარდ სურვილსაც, უარი 
თქვან პარტნიორთან ისეთ ცხოვრებაზე, სადაც მათ 
მორჩილის როლი ექნებათ.  

1980 წლიდან ყველა რეგიონში განქორწინებების 
მაჩვენებლის ზრდა ოჯახის ინსტიტუტის თვალ სა-
ჩინო ცვლილებას გამოხატავს.15 ზოგიერთ განვი-
თარებად ქვეყანაში განქორწინების შესახებ კა-
ნონ მდებლობის ლიბერალიზაციამ ქალებს შო რის 
თვითმკვლელობის რაოდენობის, ოჯახში ძა ლა-
დობის გაცხადებული შემთხვევებისა და ქმრის მიერ 
ცოლის მკვლელობის შემცირება გამოიწვია.16  

განქორწინებისა და ცოლ-ქმრის ცალ-ცალკე ცხოვ-
რების მაჩვენებლის ზრდა კი, თავის მხრივ, ქალების 
არასტაბილური ფინანსური მდგომარეობის  მიზეზს 
წარმოადგენს. ურთიერთობების დასრულებას მძიმე 
ეკონომიკური შედეგები უფრო მეტად ქალებისთვის 
მოაქვს, ვიდრე — კაცებისთვის. ქალები  კარგავენ 
მატერიალურ აქტივებსა და რესურსებზე წვდომას, 
ზოგ შემთხვევაში კი — ბავშვზე მეურვეობასაც.17  

ქალის ხმა და ნება რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის საკითხებში 
ბავშვის გაჩენა ოჯახური ცხოვრების მთავარი შე-
მადგენელი ნაწილია და მნიშვნელოვანი ცვლი-
ლებები ამ მხრივაც ხდება. მსოფლიოში შობადობის 
მაჩვენებელი იკლებს, თუმცა კლების სისწრაფე 
რეგიონების მიხედვით განსხვავდება. 

ეს ცვლილება ცხადყოფს, რომ ქალები საკუთარ 
ნებას ავლენენ და ხმას იმაღლებენ ისეთ საკითხებ-
ზე გადაწყვეტილებების მიღებისას, როგორებიცაა: 
ჰყავ დეთ თუ არა შვილები, როდის და რამდენი. 
პრაქტიკული თვალსაზრისით, მცირე ზომის ოჯახების 
შენახვა უფრო იაფი ჯდება და ქალების მიერ ოჯახის 
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შინამეურნეობის ფორმები: საშუალო 
მაჩვენებელი გლობალურ და რეგიონულ დონეზე 
გლობალურ დონეზე ყოველი ათი შინამეურნეობიდან ოთხზე ნაკლები შექმნილია 
წყვილების მიერ, რომლებიც ბავშვებთან (ნებისმიერი ასაკის) ერთად ცხოვრობენ. 

შინამეურნეობის ტიპი
შინამეურნეობის წილი ტიპების
მიხედვით მთელ მსოფლიოში  

წყვილები შვილებით 
(ნებისმიერი ასაკის ბავშვები, 

მათ შორის დიდები)

გაფართოებული ოჯახი

მხოლოდ წყვილი (შვილებისა  
და ოჯახის სხვა წევრების გარეშე)

ერთი წევრი

მარტოხელა მშობელი 

ოჯახში ცხოვრობს წევრი, 
რომელიც ნათესაურად არ 

არის დაკავშირებული

შინამეურნეობის წილი ტიპის მიხედვით 
ქვეყნების მიხედვით გავრცელება შინამეურნეობის წილი ტიპის 

მიხედვით რეგიონული გავრცელება

ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა,* 
სუბ-საჰარული აფრიკა, აღმოსავლეთ 
და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, 
ლათინური ამერიკა და კარიბის ზღვის 
აუზის ქვეყნები, ცენტრალური და 
სამხრეთ აზია, ჩრდილოეთ აფრიკა 
და დასავლეთ აზია*

ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა,* 
სუბ-საჰარული აფრიკა, აღმოსავლეთ 
და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, 
ლათინური ამერიკა და კარიბის 
ზღვის აუზის ქვეყნები, ცენტრალური 
და სამხრეთ აზია, ჩრდილოეთ 
აფრიკა და დასავლეთ აზია*

ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა,* 
სუბ-საჰარული აფრიკა, აღმოსავლეთ 
და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, 
ლათინური ამერიკა და კარიბის ზღვის 
აუზის ქვეყნები, ცენტრალური და 
სამხრეთ აზია, ჩრდილოეთ აფრიკა და 
დასავლეთ აზია*

ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა,* 
სუბ-საჰარული აფრიკა, აღმოსავლეთ 
და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, 
ლათინური ამერიკა და კარიბის ზღვის 
აუზის ქვეყნები, ცენტრალური და 
სამხრეთ აზია, ჩრდილოეთ აფრიკა და 
დასავლეთ აზია*

ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა,* 
სუბ-საჰარული აფრიკა, აღმოსავლეთ 
და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, 
ლათინური ამერიკა და კარიბის 
ზღვის აუზის ქვეყნები, ცენტრალური 
და სამხრეთ აზია, ჩრდილოეთ 
აფრიკა და დასავლეთ აზია*

ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა,* 
სუბ-საჰარული აფრიკა, აღმოსავლეთ 
და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, 
ლათინური ამერიკა და კარიბის 
ზღვის აუზის ქვეყნები, ცენტრალური 
და სამხრეთ აზია, ჩრდილოეთ 
აფრიკა და დასავლეთ აზია*

წყარო: რეგიონული მნიშვნელობები დადგენილია გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ და ეყრდნობა UN DESA-ს მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს 
ქვეყნების მიხედვით 2018a. ამ ანალიზის მიზნებისთვის ჩინეთის მონაცემები ეფუძნება  Hu and Peng 2015 მიერ მომზადებულ და გამოქვეყნებულ 
მონაცემებს.  

შენიშვნა: ვარსკვლავით (*) აღნიშნული რეგიონული მონაცემები ეფუძნება შესაბამისი რეგიონის მოსახლეობის ორ-მესამედზე ნაკლებს და 
სიფრთხილით უნდა განვიხილოთ: ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა (მოსახლეობის 41.0%) და ჩრდილოეთ აფრიკა და აღმოსავლეთ აზია 
(მოსახლეობის 36.1%). შინამეურნეობების გლობალური და რეგიონული განაწილება ტიპების მიხედვით შეიძლება არ შეადგენდეს 100-ს, 
დამრგვალების გამო. ოკეანეთის მოსახლეობის დაფარვა საკმარისი არ იყო და, შესაბამისად, არც  მონაცემებში ასახულა.

მრავალფეროვნება ნორმად მიიჩნევა შემდეგი რეგიონების შინამეურნეობებში: 
სუბ-საჰარული აფრიკა და ცენტრალური და სამხრეთ აზია, ყველა შინამეურნეობის 
თითქმის მესამედი გაფართოებულია. ზოგიერთ რეგიონში ათიდან ერთი 
მარტოხელა მშობლის შინამეურნეობაა.  

სურათი 2 
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შინამეურნეობის ფორმები: საშუალო 
მაჩვენებელი გლობალურ და რეგიონულ დონეზე 
გლობალურ დონეზე ყოველი ათი შინამეურნეობიდან ოთხზე ნაკლები შექმნილია 
წყვილების მიერ, რომლებიც ბავშვებთან (ნებისმიერი ასაკის) ერთად ცხოვრობენ. 

შინამეურნეობის ტიპი
შინამეურნეობის წილი ტიპების
მიხედვით მთელ მსოფლიოში  

წყვილები შვილებით 
(ნებისმიერი ასაკის ბავშვები, 

მათ შორის დიდები)

გაფართოებული ოჯახი

მხოლოდ წყვილი (შვილებისა  
და ოჯახის სხვა წევრების გარეშე)

ერთი წევრი

მარტოხელა მშობელი 

ოჯახში ცხოვრობს წევრი, 
რომელიც ნათესაურად არ 

არის დაკავშირებული

შინამეურნეობის წილი ტიპის მიხედვით 
ქვეყნების მიხედვით გავრცელება შინამეურნეობის წილი ტიპის 

მიხედვით რეგიონული გავრცელება

ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა,* 
სუბ-საჰარული აფრიკა, აღმოსავლეთ 
და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, 
ლათინური ამერიკა და კარიბის ზღვის 
აუზის ქვეყნები, ცენტრალური და 
სამხრეთ აზია, ჩრდილოეთ აფრიკა 
და დასავლეთ აზია*

ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა,* 
სუბ-საჰარული აფრიკა, აღმოსავლეთ 
და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, 
ლათინური ამერიკა და კარიბის 
ზღვის აუზის ქვეყნები, ცენტრალური 
და სამხრეთ აზია, ჩრდილოეთ 
აფრიკა და დასავლეთ აზია*

ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა,* 
სუბ-საჰარული აფრიკა, აღმოსავლეთ 
და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, 
ლათინური ამერიკა და კარიბის ზღვის 
აუზის ქვეყნები, ცენტრალური და 
სამხრეთ აზია, ჩრდილოეთ აფრიკა და 
დასავლეთ აზია*

ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა,* 
სუბ-საჰარული აფრიკა, აღმოსავლეთ 
და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, 
ლათინური ამერიკა და კარიბის ზღვის 
აუზის ქვეყნები, ცენტრალური და 
სამხრეთ აზია, ჩრდილოეთ აფრიკა და 
დასავლეთ აზია*

ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა,* 
სუბ-საჰარული აფრიკა, აღმოსავლეთ 
და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, 
ლათინური ამერიკა და კარიბის 
ზღვის აუზის ქვეყნები, ცენტრალური 
და სამხრეთ აზია, ჩრდილოეთ 
აფრიკა და დასავლეთ აზია*

ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა,* 
სუბ-საჰარული აფრიკა, აღმოსავლეთ 
და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია, 
ლათინური ამერიკა და კარიბის 
ზღვის აუზის ქვეყნები, ცენტრალური 
და სამხრეთ აზია, ჩრდილოეთ 
აფრიკა და დასავლეთ აზია*

წყარო: რეგიონული მნიშვნელობები დადგენილია გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ და ეყრდნობა UN DESA-ს მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს 
ქვეყნების მიხედვით 2018a. ამ ანალიზის მიზნებისთვის ჩინეთის მონაცემები ეფუძნება  Hu and Peng 2015 მიერ მომზადებულ და გამოქვეყნებულ 
მონაცემებს.  

შენიშვნა: ვარსკვლავით (*) აღნიშნული რეგიონული მონაცემები ეფუძნება შესაბამისი რეგიონის მოსახლეობის ორ-მესამედზე ნაკლებს და 
სიფრთხილით უნდა განვიხილოთ: ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა (მოსახლეობის 41.0%) და ჩრდილოეთ აფრიკა და აღმოსავლეთ აზია 
(მოსახლეობის 36.1%). შინამეურნეობების გლობალური და რეგიონული განაწილება ტიპების მიხედვით შეიძლება არ შეადგენდეს 100-ს, 
დამრგვალების გამო. ოკეანეთის მოსახლეობის დაფარვა საკმარისი არ იყო და, შესაბამისად, არც  მონაცემებში ასახულა.

მრავალფეროვნება ნორმად მიიჩნევა შემდეგი რეგიონების შინამეურნეობებში: 
სუბ-საჰარული აფრიკა და ცენტრალური და სამხრეთ აზია, ყველა შინამეურნეობის 
თითქმის მესამედი გაფართოებულია. ზოგიერთ რეგიონში ათიდან ერთი 
მარტოხელა მშობლის შინამეურნეობაა.  
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ოჯახები ცვალებად მსოფლიოში

წევრებზე მზრუნველობა და საშინაო საქმეების 
ტვირთიც ამგვარ ოჯახებში ბევრად ნაკლებია.

ამავდროულად, ზოგიერთ რეგიონში შობადობის 
მაჩვენებლის კლება ადასტურებს, რომ ქალებ სა 
და კაცებს სასურველზე ნაკლები შვილები ჰყავთ. 
შესაძლებელია, რომ შვილების რაოდენო ბას წყვი-
ლები ეკონომიკური პირობებისა და შესაძლებ ლო-
ბების გამო ზღუდავდნენ, რადგან მათთვის ბავშვის 
აღზრდა ფინანსური გამოწვევა იყოს. სავარაუდო 
მიზეზებს შორისაა: ხარისხიანი, გრძელვადიანი 

რისი გაკეთება შეუძლია სახელმწიფოს?
ოჯახებს, ეკონომიკასა და მთავრობას შორის კავ-
შირები სიმბოლურია: მათ ერთმანეთი განვი-
თარებისთვის, სტაბილური და წარმატებული 
სა ზო გადოების შესაქმნელად სჭირდებათ. კარ-
გად ფუნქციონირებადი ბაზრებისა და სახელმწი-
ფოებისთვის  აუცილებელია ოჯახები, რომლებიც 
იშრო მებენ, ანაზღაურებას მიიღებენ, პროდუქტსა და 
მომსახურებას შეიძენენ, გადასახადებს გადაიხდიან 
და საზოგადოების ღირსეულ წევრებს გაზრდიან. 
თუმცა, ოჯახების მიერ გაწეული შრომის პოტეციალი 
უსაზღვრო არ არის.  ოჯახების მიმართ „უძირო 
ჭის“ მსგავსად მოპყრობა, საიდანაც კერძო და 
სახელმწიფო სექტორი რესურსებს დაუსრულებლად 
იღებს, უარყოფით გავლენას ახდენს ოჯახებსა 
და მათ წევრებზე. საკუთარი თავის შენახვა ოჯა-
ხებისთვის განსაკუთრებით რთულია  ეკონომიკის 
არასახარბიელო მდგომარეობის, გადაუხდელი 
ხელფასების, კონფლიქტებისა და ამინდის სწრაფი 
ცვლილების პირობებში. ასეთ შემთხვევაში საზო-
გადოების, ბაზრებისა და სახელმწიფოს მხარდაჭერა 
კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება.18  

ადამიანის უფლებების ვალდებულების ფარგლებში 
სახელმწიფოებს ოჯახების მხარდაჭერის სპეცია-
ლური პასუხისმგებლობა აქვთ. ადამიანის უფლებათა 
საყოველთაო დეკლარაცია, რომელიც 70-ზე მეტი 
წლის წინაა მიღებული, ოჯახს საზოგადოების ფუნ-
დამენტურ შემადგენლად აღიარებს, რომელსაც 
დაცვა და დახმარება სჭირდება.19  საერთაშორისო 
სამართლის მიხედვით, ოჯახის დაცვა განუყოფლად 
უკავშირდება თანასწორობისა და დისკრიმინაციის 
აკრძალვის პრინციპს, განსაკუთრებით, ქორწინე-
ბასთან მიმართებაში.20 ქალთა მიმართ დისკრი-

მზრუნველობის სერვისების არარსებობა, მოხუცე-
ბული მშობლები, რომლებზე ზრუნვაც წყვილებს 
უწევთ და კაცების მიერ აუნაზღაურებელი საოჯახო 
საქმეებისა თუ მზრუნველობითი ვალდებულებების 
შეუსრულებლობა. 

პოლიტიკის საკითხებზე გადაწყვეტილების მისა-
ღებად უმნიშვნელოვანესია ოჯახების გენდერული 
დინამიკის გაგება და რეგიონების მიხედვით იმ 
მრავალფეროვანი ფორმების აღქმა, რომლებსაც 
ოჯახები დროთა განმავლობაში იღებენ. 

მი ნაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ 
კონვენცია (CEDAW) ნათლად ადგენს, რომ ოჯახური 
ურთიერთობები ამ პრინციპის ფარგლებში უნდა 
განიხილებოდეს (მუხლი 16). ოჯახის კონტექსტში 
მისი გამოყენება გულისხმობს, რომ ოჯახთან და-
კავშირებული ყველა კანონი, პოლიტიკა და პრაქ-
ტიკა ოჯახის ინდივიდუალური წევრის ან ნებისმიერი 
ფორმის ოჯახის დისკრიმინაციის გარეშე უნდა გან-
ხორციელდეს. 

ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის შესახებ კონვენცია (CEDAW) ასე-
ვე განიხილავს „საჯარო“ სფეროს „პირადი“ სფე-
როსგან ხელოვნურ განცალკევებას და ადგენს, 
რომ სახელმწიფოები ვალდებულები არიან, ისევე 
დაიცვან ადამიანის უფლებები ქორწინებისა და 
ოჯახის „პირად“ სამყაროში, როგორც ეს ბაზრისა 
და პოლიტიკის „საჯარო“ სფეროში ხდება.21  

ამ ანგარიშში მოხსენიებული დამატებითი კონ-
ვენ ციები ადგენს სამართლებრივ ჩარჩოსა და პო-
ლიტიკის დეტალურ სახელმძღვანელო პრინცი-
პებს სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული 
უფლებების კომპლექსურ ნაკრებზე, მათ შორის, 
გარანტიებზე, რომ  უზრუნველყოფილი იყოს ყველა 
წყვილისა და ინდივიდის უფლება, „თავისუფლად 
მიიღონ გადაწყვეტილება შვილების რაოდენობის, 
მათი გაჩენის დროისა და შვილების დაბადებებს 
შორის ინტერვალის შესახებ და პასუხისმგებლობით 
მოეკიდონ მას“ (ICPD მოქმედების პროგრამა),22  
ასევე, ქალისა და გოგოს მიმართ ძალადობის ყვე-
ლა გამოვლენილი ფორმის, მათ შორის, ოჯახში 
ძალადობის აღმოფხვრის ვალდებულებასა (CEDAW 

2

3
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ზოგადი რეკომენდაცია 35)23 და ბავშვის უფლე-
ბების დაცვის ვალდებულებას (კონვენცია ბავშვის 
უფლებების შესახებ).24

მიუხედავად იმისა, რომ ამ ანგარიშით მთავრობა 
მთავარ მონაწილედ, ვალდებულების მქონე მხარედ, 
გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებე-
ბის დამცველადაა მიჩნეული, მნიშვნელოვანი 
როლი აღნიშნულ პროცესში სხვა მონაწილეებსაც 
აკისრიათ. მათ შორის არიან ქალთა უფლებების 
დამცველი და ფემინისტური ორგანიზაციები, 
რომ ლებიც ისტორიულად  ცვლილების მთავარი 

მამოძრავებელი ძალის როლს ასრულებენ და 
ალიანსს ქმნიან პროფკავშირებთან, რელიგიურ 
ორგანიზაციებსა და კერძო სექტორთან იმ 
კანონებისა და პოლიტიკის შექმნისა თუ აღსრულების 
მიზნით, რომლებიც ოჯახსა და მის ფარგლებს 
გარეთ გენდერული თანასწორობის დამკვიდრებას 
უწყობს ხელს. ანგარიშის პოლიტიკური სტრატეგია 
ეფუძნება ოჯახის, როგორც  თანასწორობისა და 
სამართლიანობის სივრცის სამომავლო ხედვას, 
სადაც ქალებსა და გოგოებს საკუთარი ნების 
გამოვლენისა თუ ხმის ამაღლების საშუალება და 
ეკონომიკური და ფიზიკური უსაფრთხოება აქვთ. 

წინ მოძრაობა: ოჯახზე მორგებული 
პოლიტიკური დღის წესრიგი 
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საოჯახო კანონმდებლობის 
მიღება, რომელიც ეფუძნება 

მრავალფეროვნებას, თანასწორობასა 
და დისკრიმინაციის აკრძალვას

ოჯახებისა და გენდერული 
თანასწორობის მხარდასაჭერად 
მაღალი ხარისხის, ხელმისაწვდომი 
საჯარო სერვისებით უზრუნველყოფა

ქალებისთვის ადეკვატური, 
დამოუკიდებელი შემოსავლის 
უზრუნველყოფა

ოჯახში გაწეულ მზრუნველობით 
შრომაში (ოჯახის წევრების, ბავშვებისა 
და მოხუცების მოვლა) მხარდაჭერა 
დროის, ფინანსური სახსრებისა და 
მომსახურების უზრუნველყოფის გზით 

ოჯახებში ქალთა მიმართ 
ძალადობის პრევენცია და 

მასზე რეაგირება

მიგრანტი ოჯახებისა 
და ქალთა უფლებების 

მხარდამჭერი პოლიტიკისა და 
რეგულაციების აღსრულება 

ოჯახებსა და 
შინამეურნეობებთან 

დაკავშირებულ, 
გენდერულად სეგრეგირებულ 

მონაცემებში ინვესტირება

ოჯახზე მორგებული 
პოლიტიკისთვის საჭირო 

რესურსების უზრუნველყოფა
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1. საოჯახო კანონმდებლობის მიღება, 
რომელიც მრავალფეროვნებას, 
თანასწორობასა და დისკრიმინაციის 
აკრძალვას ეფუძნება

სახელმწიფოები, საზოგადოებები და რელიგიური 
ორგანიზაციები ქორწინებასა და ოჯახურ ცხოვრებას 
კანონებისა და პოლიტიკის გზით არეგულირებენ. 
საოჯახო კანონმდებლობა, რომელიც სხვადასხვა 
საკითხს, მაგალითად, ქორწინებას (მათ შორის, 
ქორწინების მინიმალური ასაკი), განქორწინებას, 
ბავშვზე მეურვეობასა და მზრუნველობას, შვილად 
აყვანასა და მემკვიდრეობის მიღებას არეგული-
რებს, ხშირად  გენდერულად დისკრიმინაციულ 
დე ბულებებს შეიცავს, რაც მსოფლიოს ბევრ ქვე-
ყანაში  ქალებისა და გოგოებისთვის არათანაბარ 
სივრცეს ქმნის. განქორწინების მოთხოვნის სა-
მარ თლებრივი უფლების არქონა, ან შვილებზე 
მეურვეობის უფლების დაკარგვის საფრთხე ოჯახ-
ში ძალთა გენდერულ ბალანსს არღვევს და ქალს 
არასასურველ და, შეიძლება, ძალადობრივ ურთი-
ერთობებში დარჩენას აიძულებს. ქალების ნება 
არასასიამოვნო ურთიერთობების დასრულების შე-
სახებ ილახება მაშინაც, როდესაც საოჯახო ქონების 
რეგულირების სისტემა მათ აუნაზღაურებელ შრო-

მას არ აღიარებს, ან როდესაც კაცებს არ აქვთ 
ბავშვებზე ზრუნვაში საკუთარი ფინანსური წვლილის 
შეტანის ვალდებულება.  

მაგრამ როგორც ტუნისის მაგალითი (იხილეთ 
ჩანართი 1) ცხადყოფს, როგორც წესი, დისკრი-
მი ნაციული საოჯახო კანონმდებლობა შეიძლება 
და უნდა შეიცვალოს ქალთა უფლებების დამ ცვე-
ლებისა და მთავრობაში, სასამართლო ხელისუფ-
ლე ბასა და სამოქალაქო საზოგადოებაში მათი 
მხარდამჭერების გრძელვადიანი კამპანიის შედე-
გად. 1950 წლიდან რეგიონების უმეტესობის საო-
ჯახო კანონმდებლობებში თანასწორობის პრინ-
ციპების უზრუნველყოფის აქტიური ტენდენცია 
შე იმჩნევა.25 თუმცა, საჭიროა დამატებითი რე ფორ-
მა, რათა საოჯახო კანონმდებლობამ გაითვა ლის-
წინოს პარტნიორული ურთიერთობების მრავალ-
ფეროვნება, მათ შორის, ქალთა უფლებების დაც ვა 
ერთსქესიანი ურთიერთობებისა და/ან თანაცხოვ-
რების დროს.

ჩანართი 1

1956 წელს ტუნისმა მიიღო პერსონალური სტატუსის შესახებ კოდექსი, რომელიც ქორწინებაზე 
ორმხრივ თანხმობას, განქორწინებისას კი ქალის თანასწორობის დაცვას უზრუნველყოფს. შედეგად, 
არაბულ ქვეყნებს შორის გენდერული თანასწორობის კანონმდებლობის კუთხით ტუნისი  ლიდერი 
სახელმწიფო გახდა. 
 
დაახლოებით 60 წლის შემდეგ, 2014 წელს, ტუნისის მთავრობამ CEDAW-ს  მიმართ წინააღმდეგობა 
შეწყვიტა და მიიღო ახალი კონსტიტუცია, რომელმაც ქალები კიდევ უფრო მეტი უფლებებით უზრუნ-
ველყო.26 ამ მიღწევაში მნიშვნელოვანი როლი ქალთა სამოქალაქო ორგანიზაციებმა შეასრულეს. მათ 
პარტიებთან და ისტორიულად განსხვავებული აზრის მქონე ისლამურ და ქალთა უფლებების დამცველ 
სეკულარულ ჯგუფებთან იმუშავეს, რათა შეექმნათ ქალებისთვის ის ეროვნული დიალოგი, რომელმაც 
ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების მოთხოვნებთან მიმართებაში ინკლუზიური პლატ ფორმა 
შეიმუშავა.27 საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ამ ორგანიზაციებმა სოციალური 
მედია გამოიყენეს და  კანონპროექტის წინააღმდეგ, რომლის მიხედვით, ქალები კაცების „დანამატად“ 
განიხილებოდნენ, კამპანია აწარმოეს. შედეგად, კანონპროექტი შეიცვალა და ის ახლა უზრუნველყოფს 
„ყველა მოქალაქის, ქალისა და კაცის თანაბარ უფლებებსა და მოვალეობებს, კანონის წინაშე მათ 
თანასწორობას ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე“ (მუხლი 21).28  

საოჯახო კანონმდებლობის პროგრესი ტუნისში
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ახალი კონსტიტუცია 2017 წელს მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველი გახ-
და, მათ შორის იყო: ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიღება, სისხლის 
სამართლის კოდექსის იმ დებულების გაუქმება, რომლითაც გაუპატიურებაში ბრალდებულ პირს 
მსხვერპლზე დაქორწინებით სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისთვის თავის არიდება შეეძლო და 
ცვლილებები კანონებში, რომლებიც მუსლიმ ქალებს არამუსლიმ კაცებზე ქორწინებას უკრძალავდა.29  

2018 წელს კი გადაიდგა ნაბიჯები, რომელთა შედეგადაც ტუნისი რეგიონში ის პირველი სახელმწიფო 
გახდა, სადაც მემკვიდრეობის მიღების თანაბარი უფლება კანონით განმტკიცდა.30 რეგიონის ისლა-
მისტი ფემინისტები მიიჩნევენ, რომ მემკვიდრეობის კანონმდებლობას რეფორმა არა მხოლოდ 
თანასწორობისა და მართლმსაჯულების, არამედ ოჯახის სტრუქტურისა და დინამიკის ცვლილების 
კუთხითაც სჭირდება. ქალების შეზღუდული წვდომა მემკვიდრეობაზე ისტორიულად კაცის, როგორც 
ოჯახის მარჩენლის როლით იყო გამართლებული, მაგრამ რეგიონში შინამეურნეობის საკმაოდ 
დიდი რაოდენობა ახლა უკვე მხოლოდ ქალების მიერ იმართება,31 ამიტომ ისლამისტი ფემინისტები 
ამტიცებენ, რომ ცვლილება გარდაუვალი და სასწრაფოა.32 

2. ოჯახებისა და გენდერული თანასწორობის 
მხარდასაჭერად მაღალი ხარისხის, 
ხელმისაწვდომი საჯარო სერვისებით 
უზრუნველყოფა 

საჯარო სერვისები, მათ შორის, განათლება და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, როგორც ოჯა-
ხე ბის, ისე გენდერული თანასწორობის მხარ-
და ჭერის პროცესში არსებით როლს ასრულებს. 
განვითარებულ ქვეყნებში განათლება ქალებს, 
ოჯახის გარდა, ახალ შესაძლებლობებს სთავა-
ზობს, განვითარებად ქვეყნებში კი საშუალო 
სკო ლაში განათლების მიღება თანხვედრაშია 
ადრე ული ქორწინებისა და მოზარდობის ასაკში 
მშობიარობის მაჩვენებლის შემცირებასთან. დამა-
ტებითი ძალისხმევაა საჭირო სოფლად მცხოვრებ, 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე, ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენელ და უღარიბეს 
შინამეურნეობებში მცხოვრებ გოგოებთან წვდო-
მის კუთხით. სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს გენ-
დერული თანასწორობისა და ჯანსაღი ურთიერ-
თობების წამახალისებელ სასწავლო პროგრამებს, 
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ორსული 
გო გოებისა და ახალგაზრდა მშობლების მიმართ 
არადისკრიმინაციულ და კეთილგანწყობილ დამო-
კიდებულებას. 

საკუთარი ფერტილობის კონტროლი ქალის კე-
თილდღეობის, მისი შესაძლებლობებისა და 
ადა  მიანის უფლებებით სარგებლობის საფუძვე-
ლია. 1970 წელს მსოფლიოში 15-49 წლის ასა-
კო ბრივი კატეგორიის იმ ქალებიდან, რომ-
ლე ბიც ქორწინებაში ან ურთიერთობებში 
იმ  ყო ფებო დნენ, კონტრაცეპციის თანამედროვე 
მე თოდებს მხოლოდ 42.2% იყენებდა. 2015 
წლისთვის კი ამ მაჩვენებელმა 77.2%-ს მიაღწია 
(იხილეთ სურათი 3). ქალებს რომ პარტნიორულ 
ურთიერთობებში ნებისა და აზრის გამოხატვის 
უფ ლება ჰქონდეთ, საჭიროა, გაფართოვდეს ქა-
ლებისა და კაცების წვდომა უფლებებზე და-
ფუძნებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის იმ 
სერვისებზე, რომლებიც თანხვედრაშია ჯანდაცვის 
სისტემის გაძლიერებასთან. აღნიშნული რუანდის 
მაგალითზეა ნაჩვენები (იხილეთ ჩანართი 2). 
ადამიანის უფლებათა კომიტეტის რეკომენდაციის 
შესაბამისად, დაუყოვნებლივ უნდა გატარდეს პო-
ლიტიკა, რომელიც სახიფათო აბორტის შედეგად 
გამოწვეულ სიკვდილიანობას, ფიზიკურ და ფსიქი -
კურ ტანჯვას შეამცირებს. 
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ჩანართი 2

მაღალი შობადობისა და სუსტი ჯანდაცვის სისტემის მქონე რეგიონში რუანდამ ოჯახის დაგეგმვისა 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურებისადმი წვდომის სწრაფად გაფართოების უზ რუნ-
ველყოფის კუთხით დიდ წარმატებას მიაღწია, რამაც ქალების, ოჯახებისა და მთლიანად საზოგა დოე-
ბისთვის ხელშესახები შედეგები გამოიღო. 

1970 წელს რუანდაში, ოჯახის დაგეგმვის მიზნით, თანამედროვე კონტრაცეპციაზე მოთხოვნის მხოლოდ 
0.2% იყო დაკმაყოფილებული. 2030 წლისთვის ეს მაჩვენებელი, სავარაუდოდ, 78.2%-ს მიაღწევს, 
რაც სუბ-საჰარული აფრიკის საშუალო მაჩვენებელს (62%) საკმაოდ აღემატება.  ბოლო ოთხი ათეული 
წლის განმავლობაში რუანდის ფერტილობის ჯამური მაჩვენებელი თითქმის ორჯერ შემცირდა: 8.3-
დან 3.8-მდე ცოცხლად შობადობა თითო ქალზე.  დედების სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1990 წელს 
ნაჩვენები 1300-დან 2015 წლის მონაცემებით ყოველ ასი ათას ცოცხლად დაბადებულზე 290-მდე 
შემცირდა.  

ეს პროგრესი მთავრობის მოქმედების შედეგია, რომლის პრიორიტეტი ჯანდაცვის სისტემის გაძ-
ლიერება იყო. მაგალითად, გადამზადებული ექთნების, მეანებისა და ექიმების რაოდენობის გაზრდის 
მიზნით, რუანდაში ექთნებისა და მეანების სასწავლებელი შეიქმნა. ჯანდაცვის სოციალური მუშაკები 
მომსახურების მიწოდების, კონდომებისა და კონტრაცეპტივების დარიგების პროცესში მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებენ. 1999 წელს ჩამოყალიბდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაზღვევის სისტემა, 
რომლის დაფარვის მაჩვენებელმა 2010 წლისთვის რუანდის მოსახლეობის 78% შეადგინა.  

უმნიშვნელოვანესია როგორც საშინაო, ისე საერთაშორისო ფინანსების ეფექტიანი მობილიზაცია. 
რუანდაში დონორთა დაფინანსების მართვის მკაცრი მექანიზმი მოქმედებს, რომლის მიხედვითაც, 
დონორთა სრული მხარდაჭერა მთავრობის მიერ დადგენილ პრიორიტეტებზეა მიმართული.  ჯანდაცვის 
ხარჯები ერთ სულ მოსახლეზე 2002 წლის 7.91$-დან 2016 წელს 48.08$-მდე გაიზარდა, რაც აჭარბებს 
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებულ მინიმუმს, რომელიც 44.00$-ს შეადგენს. 

მიუხედავად ამისა, გარკვეული გამოწვევები ჯერ კიდევ არსებობს. დისკრიმინაციული დამო კიდე-
ბულებები და რწმენა გარკვეულ საკითხებში კვლავაც პრობლემად რჩება. ბევრი ქალი ამბობს, რომ 
მათთვის მეუღლის თანხმობის გარეშე კონტრაცეპტივები ხელმისაწვდომი არ არის. შეზღუდულია 
მოზარდი გოგოების წვდომაც ოჯახის დაგეგმვის სერვისებზე, მათ შორის იმ მიზეზით, რომ ჯანდაცვის 
ზოგიერთი მუშაკი მსგავს სერვისებს არ ამართლებს. ჯანდაცვის ცენტრებში მოქმედი ან დამოუკიდებლად 
შექმნილი ახალგაზრდების კუთხეები გოგოებსა და ახალგაზრდა ქალებს მომსახურების გაწევასა და 
კონფიდენციალობის შენარჩუნებაში ეხმარებიან,  მაგრამ ეს მომსახურება ჯერ ფართოდ გავრცელებული 
არ არის.  

რუანდაში ოჯახის დაგეგმვისა და ჯანდაცვის მომსახურების 
მოცულობის გაზრდა 
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სუბ-საჰარული აფრიკა

ლათინური ამერიკა და კარიბის
ზღვის აუზის ქვეყნები

ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა

მსოფლიო
აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია ავსტრალია და ახალი ზელანდია 

ცენტრალური და სამხრეთ აზია ჩრდილოეთ აფრიკა და დასავლეთ აზია

ოკეანეთი (ავსტრალიისა და ახალი 
ზელანდიის გამოკლებით) 

სურათი 3 15-49 წლის ასაკობრივი ჯგუფის დაოჯახებული ან პარტნიორულ 
ურთიერთობებში მყოფი ქალების ოჯახის დაგეგმვის მოთხოვნის 
დაკმაყოფილება კონტრაცეპციის თანამედროვე საშუალებებით, 
რეგიონების მიხედვით, 1970-2030 წლები  

წყარო: გაეროს ქალთა ორგანიზაციის გამოთვლები, რომელიც ეყრდნობა UN DESA 2018b და UN DESA 2018c. 

შენიშვნა: მოიცავს 185 ქვეყანასა და ტერიტორიას, სადაც 2018 წლის თებერვლის მდგომარეობით დასახლებულია 90,000 მოსახლე. ქვეყნების 
საშუალო (შესწორებული) შეფასება, გამოხატული პროცენტში, გადაყვანილია ქალთა სავარაუდო რაოდენობაში, თითოეული სავარაუდო 
პროცენტული მაჩვენებლის გამრავლებით, საანგარიშო წელს 15-49 ასაკობრივ კატეგორიაში, ქორწინებაში ან პარტნიორულ ურთიერთობებში 
მყოფი ქალების რაოდენობაზე. რეგიონული და გლობალური პროცენტული მაჩვენებლები მოპოვებულია  კონტრაცეპციის თანამედროვე მეთოდების 
მომხმარებელ ქალთა რაოდენობის გაყოფით დაოჯახებული ან კავშირში მყოფი 15-დან 49 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფის ქალების რაოდენობაზე, 
რომლებმაც გამოხატეს ოჯახის დაგეგმვის საჭიროება, საანგარიშო წლისთვის და რეგიონში. 2020, 2025 და 2030 წლის მონაცემები მონიშნულია 
ვარსკვლავით (*) და  პროგნოზებს ეფუძნება.    
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3. ქალებისთვის ადეკვატური, დამოუკიდებე- 
ლი შემოსავლის უზრუნველყოფა 
ოჯახებს წარმატებისთვის ადეკვატური შემოსავალი 
სჭირდებათ, რომლის მოპოვებაც შესაძლებელია 
ბაზარზე დასაქმებით, მიწიდან მიღებული შემო-
სავ ლითა და სახელმწიფოს სოციალური დაც ვის 
სისტემის სოციალური უზრუნველყოფის შემწეო-
ბებით. საკუთარი შემოსავლის ქონა ქალებს შე-
საძლებლობას აძლევს, ინტიმურ ურთიერთობებში 
თანაბარ დონეზე იდგენენ კაცებთან, ოჯახების შიგნით 
მოლაპარაკებების დროს პოზიციები გაიმყარონ და 
საჭიროების შემთხვევაში პარტნიორული ურთი ერ-
თობები დატოვონ. მიუხედავად ამისა, ქორწინება და 
პატარა ბავშვები შინამეურნეობაში შრომის ბაზარზე 
ქალების მონაწილეობას ამცირებს (იხილეთ სურა-
თი 4) და ეს აისახება ხელფასებზე, როგორც „სას-
ჯელი დედობისთვის“. ბანგლადეშის მაგალითი 
ცხადყოფს, რომ მკაცრი სოციალური ნორმები, 
რომლებიც დაოჯახებული ქალების სახლს გარეთ 

საქმიანობაში ჩართვის შესაძლებლობას ზღუდავს, 
შეიძლება, რომ დაიძლიოს. (იხილეთ ჩანართი 3). 

ღირსეული სამუშაო ადგილების შექმნისთვის საჭიროა 
დასაქმების ბაზარი,  მიკროეკონომიკური პოლიტიკა 
და გენდერულად მგრძნობიარე სოციალური დაცვის 
სისტემა, რომელიც მრავალფეროვან ოჯახებს ეხ-
მარება. ამ მიზნების მისაღწევად აუცილებელი 
სო ციალური დაცვის არსებითი კომპონენტები მო-
იცავს: ანაზღაურებად დეკრეტულ და შვილის მოვ-
ლი სთვის საჭირო შვებულებას, სოციალურ დახმა-
რებას იმ ოჯახებისთვის, რომლებსაც შვილები 
ჰყავთ, მარტოხელა მშობლებისთვის დამატებით 
დახმარებას, ადეკვატურ პენსიას გენდერულად 
მგრძნობიარე შენატანებზე დაფუძნებული და  სა-
პენ სიო შენატანების გარეშე მომუშავე საპენსიო 
სისტემების კომბინაციის საფუძველზე. 

ჩანართი 3

ზოგჯერ ქალის დასაქმება ქმრის წინააღმდეგობას იწვევს და შეიძლება, ინტიმური პარტნიორის 
მხრიდან ძალადობის გამომწვევ მიზეზადაც იქცეს. მაშინ როგორ მოახერხეს ქალებმა ბანგლადეშში 
ანაზღაურებად სამუშაოზე დასაქმება ექსპორტზე მომუშავე სამკერვალო ფაბრიკებში? განსაკუთრებით 
ისეთ საზოგადოებაში, სადაც purdah ნორმები  ქალების სახლში დარჩენასა და ქმრების მიერ ოჯახის 
„ღირსების“ პატივისცემას მოითხოვს?  

1980 წელს ამ ფაბრიკებში დასაქმებული ქალების პირველი ტალღის გამოკითხვის შედეგად გა-
მოვლინდა ის პრაქტიკული სტრატეგიები, რომლებიც მათ  ქმრების მხრიდან წინააღმდეგობის დასა-
ძლევად გამოიყენეს. ცოლქმრული ურთიერთობების ინტიმური ბუნება გულისხმობდა, რომ ქალებს 
კარგად ესმოდათ ქმრების შიშები თუ მღელვარება და ეს მათ მოლაპარაკებების დროს ეფექტიანად 
გამოიყენეს. 

უპირველეს ყოვლისა, ქალები მუშაობის სურვილს შინამეურნეობების კეთილდღეობის შესახებ სა-
ყოველთაო უკმაყოფილებით, განსაკუთრებით, საკუთარი შვილების უკეთეს მომავალზე ზრუნვით 
ამარ თლებდნენ. კაცები კი, როგორც მამები და ოჯახის კეთილდღეობის მფარველები, ამ არგუმენტს 
იზიარებ დნენ და ეთანხმებოდნენ. ამავდროულად, ქალები ეცადნენ, შეემსუბუქებინათ მათი სა ზო გადო-
ებრივი აქტიურობის უარყოფითი სოციალური გავლენები, დაერწმუნებინათ ქმრები, რომ ისინი მკაცრად 
იცავენ purdah ნორმებს და არაფერია სასაყვედურო სახლს გარეთ მათ ქცევასთან დაკავშირებით. 
ისინი სამსახურის შემდეგ  „უსაქმოდ არ დადიოდნენ“ და ფაბრიკებიდან სახლში ბრუნ დებოდნენ. 

ბევრმა ქალმა იმაზეც იზრუნა, რომ დასაქმებას ოჯახში მათ პასუხისმგებლობაზე (ან კაცის კომფორტზე 
ოჯახში) გავლენა არ მოეხდინა. ზოგიერთმა ეს პასუხისმგებლობა ოჯახის წევრ სხვა ქალებს გადააბარა, 
რომელთაც, თავის მხრივ, ამ ვალდებულებების შესრულება სამუშაომდე ან მის შემდეგ შეძლეს. 

ამ სტრატეგიულმა მიდგომებმა ქმრები დაარწმუნა, რომ ცოლების დასაქმება ოჯახურ ცხოვრებაზე 
გავლენას ვერ მოახდენდა, თუმცა რეალურად ცვლილებები მაინც ხდებოდა. ქალები არ იქცნენ 
„დაუმორჩილებლებად“, რისი შიშიც მათ ქმრებს ჰქონდათ და თან ორივე მხარემ ქალების ფინანსური 
მონაწილეობის მნიშვნელობა აღიარა, რამაც ძალთა ბალანსთან დაკავშირებით ოჯახებში აშკარა 
ცვლილება გამოიწვია. 

სოციალური ნორმების დაძლევა ბანგლადეშში ქალების 
ანაზღაურებად საქმიანობაზე 
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ევროპა & ჩრდილოეთ ამერიკა

ავსტრალია & ახალი 
ზელანდია

სუბ-საჰარული აფრიკა 

 

ოკეანეთი ავსტრალიის & ახალი 
ზელანდიის გამოკლებით

ცენტრალური &
სამხრეთ აზია 

დაოჯახებული
დაუოჯახებელი

 

 

90

80

70

60

50

40

30

დაოჯახებული
კაცი

Single women

დაუოჯახებელი
კაცი

Married women

ქორწინების გავლენა დასაქმებულ 
მოსახლეობაში ქალებისა და კაცების წილზე 
მსოფლიოში - როგორც წესი, ქორწინება დასაქმებულ მოსახლეობაში 
კაცების წილს ზრდის, მაგრამ უკუგავლენა აქვს ქალებზე 

კაცები და ქალები
გლობალური ანალიზი

ქალები
რეგიონული ანალიზი 

აღმოსავლეთ &
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია 

ლათინური ამერიკა
& კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნები

25-54 წლის ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენლობა დასაქმებულ 
მოსახლეობაში სეგრეგირებული სქესის, ოჯახური მდგომარეობისა და რეგიონის 

მიხედვით, ბოლო ხელმისაწვდომი წლის მონაცემებით.  

წყარო: გაეროს ქალთა ორგანიზაციის გათვლები, რომლებიც ეფუძნება ILO 2018b მონაცემებს; LIS (სხვადასხვა წლებზე) და ABS 2016b.

შენიშვნა: თითოეული ქვეყნის შემთხვევაში გამოყენებულია ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემები 2007-დან 2018 წლამდე პერიოდში და გლობალური 
და რეგიონული ანალიზისთვის, შესაბამისად, შერჩეულია 93 და 109 ქვეყანა. ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის რეგიონი ინფორმაციას მხოლოდ 
ავსტრალიის შესახებ მოიცავს. რეგიონების მონაცემები შეწონილია და  25-54 წლის ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობის მონაცემებს ეფუძნება. 
მონაცემები მიღებულია UN DESA 2017m.

სურათი 4 
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4. ოჯახების მზრუნველობის პროცესში 
მხარდაჭერა დროის, ფინანსური სახსრებისა 
და მომსახურების უზრუნველყოფის გზით  

მცირეწლოვანი ბავშვების, უფროსებისა თუ მოხუ-
ცების ყოველდღიური მზრუნველობა და მეურვეობა 
ოჯახში ხორციელდება. ამის გარეშე ეკონომიკური 
და სოციალური პროცესები, უბრალოდ, გაჩერ-
დებოდა. როგორც წესი, აღნიშნულ შრომას ქალები 
ასრულებენ. სურათი 5 ლათინური ამერიკისა 
და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნების მაგალითზე 
აღწერს, რომ ღარიბ შინამეურნეობაში ცხოვრება 
ქალებისთვის ზრდის იმ დროს, რომელსაც ისინი 
აუნაზღაურებელ და სახლის შრომაზე ხარჯავენ. 
იგივე ვრცელდება სოფლად მცხოვრებ, დაოჯახებულ 
ქალებზეც, რომლებსაც შვილები ჰყავთ. 

ოჯახები მოვლასა და მზრუნველობაში წამყვან 
როლს ასრულებენ, თუმცა მზრუნველობა-მეურვე-
ობის დაფინანსებასა და განხორციელებაში სხვა 
ინსტიტუციებსა და მხარეებსაც  მნიშვნელოვანი რო-
ლი ეკისრებათ. მათ შორის, შრომის ბაზრებს (მაგ. 
ანაზღაურებული საშინაო საქმიანობა), სახელმწიფო 
სერვისებსა (მუნიციპალური სახლები მოხუცებზე 
ზრუნვისთვის) და სხვადასხვა სახის არაკომერციულ 

ორგანიზაციებს (სათემო საბავშვო ბაღები). 

აუცილებელია ბავშვების, მოხუცებისა და ავად-
მყო ფების მოვლის ეროვნული სისტემის ეტაპობ-
რივი განვითარება ისე, რომ იგი მოიცავდეს: 
ანა ზღა ურებად დეკრეტულ შვებულებას ორივე 
მშობ  ლი სთვის, თვითდასაქმებულისთვის  ფულადი 
კომპენსაციის მიცემას, რათა მათ შეძლონ ზრუნვი-
სთვის საჭირო დროის გათავისუფლება, ფულად 
კომპენსაციასა და შვებულებას მათთვის, ვინც მო-
ხუცებულ ან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
ოჯახის წევრს უვლის.

უნდა გაიზარდოს სოციალურ ინფრასტრუქტურაში 
სახელმწიფო ინვესტიციები, რათა შემცირდეს მზრუნ-
ველობასა და საოჯახო საქმეებზე გაწეული იმ აუნა-
ზღაურებელი შრომის ტვირთი, რომელიც არსებობს 
ბავშვის პროფესიულ ადრეულ განათლებასა და 
მზრუნველობაში (იხილეთ ჩანართი 4) და ასევე 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებსა და 
მოხუცებზე ხანგრძლივად ზრუნვისას. 

ჩანართი 4

ეკვადორში ბავშვის განვითარებაზე ზრუნვის 3 800 ცენტრი (Centros de Desarrollo Infantil, formerly 
Centros Infantiles delBuen Vivir) ფუნქციონირებს და მზრუნველობის მომსახურებით დასაქმებული 
მშობლების 138 000 ბავშვს უზრუნველყოფს.  სერვისების კოორდინირება ცენტრალურ დონეზე ხდება, 
მაგრამ, როგორც წესი, შეთანხმება ადგილობრივ მთავრობასა და სამოქალაქო საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებს შორის დგება. მომსახურების მიწოდება 5 წლისა და უმცროსი ასაკის ბავშვებისთვის 
2000 წლის 3%-დან 2015 წელს 22%-მდე გაიზარდა. 

ხელმისაწვდომობის გარდა, სახელმწიფომ მიწოდებული სერვისების ხარისხის გაუმჯობესების კუთ-
ხითაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა. მაგალითად, საბავშვო ბაღებში ცენტრალიზებული სერ-
ვისების უზრუნველყოფის მიზნით, ბავშვის სკოლამდელი განათლებისა და ზრუნვის საკითხებში 
პროფესიონალები დაიქირავეს. 2013 წლამდე აღმზრდელები იყვნენ მოხალისეები, რომლებიც 
ძალიან მცირე ანაზღაურებას იღებდნენ. შედეგად, მოხდა ამ სამუშაო ძალის ფორმალიზება და 
პროფესიონალიზაცია. ახლა ისინი „ბავშვთა განათლების მხარდამჭერები“ არიან და სამი წლის 
განმავ ლობაში  სპეციალურ გადამზადებას გადიან, იღებენ ტექნიკურ განათლებას, რაც მათი მინი-
მალური ხელფასითა და სრული სოციალური სარგებლით უზრუნველყოფის საფუძველია. 

სათემო ცენტრების მეშვეობით ბავშვზე ზრუნვის ხარისხის 
გაფართოება და გაუმჯობესება ეკვადორში
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ამ მიღწევების მიუხედავად, დაფარვის გაზრდის მიზნით, დამატებითი ძალისხმევა მაინც საჭიროა. 
ეკონომიკური რეცესიის გამო, ახალი ცენტრების შექმნის პროცესი 2013-2015 წლებში შენელდა. ასევე, 
მნიშვნელოვანია მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და მომსახურების გამწევი სპეციალისტების 
სათანადო მომზადება.  

17
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სურათი 5 საშუალო შეუწონელი დრო, დახარჯული აუნაზღაურებელ შრომასა და 
საოჯახო საქმეებზე სეგრეგირებული სქესისა და შემოსავლის კვინტილის 
მიხედვით, ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნების 
ზოგიერთი ქვეყნის მაგალითზე, ბოლო ხელმისაწვდომი წლისთვის   

წყარო: CEPAL 2018.

შენიშვნა: შეუწონელი საშუალო ეფუძნება ბოლო ხელმისაწვდომ მონაცემებს 11 ქვეყნის მაგალითზე: არგენტინა (2013), ბრაზილია (2012), ჩილე 
(2015), კოლუმბია (2012), ეკვადორი (2012), ელ სალვადორი (2010), გვატემალა (2011), ჰონდურასი (2009), მექსიკა (2014), პერუ (2010), 
ურუგვაი (2013) და თითოეული ქვეყანისთვის შედარებითი მნიშვნელობა ენიჭება. 
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5. ოჯახებში ქალთა მიმართ ძალადობის 
პრევენცია და მასზე რეაგირება 

შესაძლოა, ქალებისა და გოგოებისთვის ოჯახები 
საფრთხის შემცველ გარემოს წარმოადგენდეს. ეს 
არის ადგილი, სადაც ისინი ძალადობის მსხვერპლე-
ბად შეიძლება იქცნენ. მთელ მსოფლიოში ქალების 
17.8% ამბობს, რომ ბოლო 12 თვის განმავლობაში 
ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ფიზიკური ან სექსუ-
ალური ძალადობა გამოუცდია (იხილეთ სურათი 6). 

სახელმწიფოს აქვს კონკრეტული ვალდებულება, 
აღასრულოს კანონმდებლობა და განახორციელოს 
პოლიტიკა თუ პროგრამები ქალებისა და გოგოების 
მიმართ ძალადობის ყველა ფორმის აღმოფხვრის 
შესახებ. კანონები, რომლებიც ოჯახში ქალებისა 
და გოგოების მიმართ ძალადობის სხვადასხვა 
ფორმას განმარტავს, როგორც დანაშაულს,  მნი-
შვნე ლოვანია მოძალადის მიერ საკუთარ საქციე-
ლზე პასუხისმგებლობის აღების, მსხვერპლი/გა-
დარ ჩენილისთვის სამართლიანობის აღდგენისა და 
სათანადო მისაგებლის მიღების, საზოგადოებაში 
ძალადობის მიუღებლობის დამკვიდრების თვალსა-
ზრისით.  

საოჯახო სამართლის რეფორმა ისე უნდა გან ხორ-
ციელდეს, რომ ქალების უფლებები ქორწინების, 
განქორწინებისა და შვილების მეურვეობის დროს 
დაცული იყოს. ასე ისინი  ძალადობრივი სიტუ-
აცი  ებიდან თავის დაღწევას უფრო ადვილად შეძ-
ლებენ. სწორედ ამის გამოა აუცილებელი მიგ-
რაციის კანონმდებლობის რეფორმირება, რომ 
მიგრანტი ქალები, მათი პარტნიორისგან და მო-
უკი დებლად, უზრუნველყოფილები იყვნენ რე ზი-
დენტის სტატუსით. ქალებისთვის შემოსავ ლის 
და მოუკიდებელ წყაროზე წვდომის უზრუნველ ყო-
ფისა და შესაბამისი კანონმდებლობისა თუ რე-
გულაციების მიღების გარდა, ქალებისთვის სა-
სამართლოზე  წვდომის გაუმჯობესებისთვის სხვა 
დამატებითი ღონისძიებების გატარებაც საჭიროა. 
ეს კი მოიცავს გადარჩენილების კოორდინირებული 
და მულტისექტორული მხარდაჭერის სერვისებით 
უზრუნველყოფას, პრევენციის პროგრამებსა და 
სხვადასხვა ტიპის ძალადობასთან ბრძოლაში არ-
სებითი, გრძელვადიანი ინვესტიციების ჩადებას 
(იხილეთ ჩანართი 5). ეს მომსახურება დაცული უნ-
და იყოს მძიმე ეკონომიკური პირობების დროს. 

ჩანართი 5

SASA! არის სათემო მობილიზაციის ინიციატივა, რომელიც უგანდაში არასამთავრობო ორგანიზაცია 
Raising Voices-ის მიერ შეიქმნა. მისი მიზანია, შეცვალოს საზოგადოების ის დამოკიდებულებები, 
ნორმები და ქცევები, რომლებიც გენდერულ უთანასწორობასთან, ძალადობასა და HIV-სთან 
დაკავშირებით ქალების მზარდ რისკს განაპირობებს. პროექტი  ძალთა დინამიკასა და გენდერულ 
ურთიერთობებს შეისწავლის და თემში კრიტიკული ანალიზისა და მსჯელობის მხარდასაჭერად, 
პარტნიორებთან სისტემატურად მუშაობს. „SASA“ სუახილის ენაზე ნიშნავს „იცოდე“ და მიდგომის 
ოთხი ეტაპის აბრევიატურას წარმოადგენს: დაწყება (Start), ცნობიერება (Awareness), მხარდაჭერა 
(Support) და მოქმედება (Action).

2013 წლის შეფასების შედეგები ცხადყოფს, რომ ქალსა და კაცს შორის ურთიერთობებში ფიზიკური 
ძალადობის მიმართ ტოლერანტობა სულ უფრო იკლებს და, ამავდროულად, იზრდება ქალის მხრიდან 
პარტნიორისთვის სექსზე უარის თქმის მიმღებლობა. ქალების მიერ პარტნიორის მხრიდან ფიზიკური 
ძალადობის შეტყობინების მაჩვენებელი ისეთ რეგიონებში, სადაც SASA! განხორციელდა, კვლევის 
ჩატარებამდე 12 თვის განმავლობაში 52%-ით ნაკლები იყო იმ რეგიონებთან შედარებით, სადაც 
SASA! არ განხორციელებულა.45   

SASA-ს გამოცდილება, სათემო მობილიზაციის ინტერვენცია 
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ამ შედეგების მიღწევა SASA!-მ  პირადი ურთიერთობის ცვლილებებზე ყურადღების გამახვილებითა 
და სოციალურ ნორმებზე პროექტის ზეგავლენით შეძლო. ურთიერთობების დონეზე SASA! წყვილებს 
ერთმანეთის მხარდამჭერი გენდერული როლების შესწავლაში დაეხმარა და მათ შორის უკეთესი 
კომუნიკაცია, გადაწყვეტილებების ერთობლივად მიღება და პრობლემების ერთად გადაჭრა წაახალისა. 
სათემო დონეზე SASA! ძირითად აქცენტს ქალთა მიმართ ძალადობის მიუღებლობაზე აკეთებდა, რაც 
შესაძლებელი გახდა შესაბამისი გზავნილებით, ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე მსჯელობებსა 
თუ დისკუსიებში თემის წარმომადგენელთა ჩართვით, ქალთა მიმართ ძალადობის შემცირების თემაზე 
ინდივიდუალურად, პირების უნარების, ნებისა და პასუხისმგებლობის გრძნობის განმტკიცებით.

SASA!-ს მსგავსი, კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებული და დიდი რესურებისა თუ დროითი დანა-
ხარჯის მქონე ინიციატივების პრობლემას  მათი მდგრადობა და მოსახლეობის დიდ რაოდენობაზე 
განვრცობა წარმოადგენს. ასეთი ინიციატივების ეროვნულ დონეზე ორგანიზებისთვის დამატებითი 
კვლე ვაა საჭირო.
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სურათი 6 15-49 ასაკობრივი ჯგუფის ქალებისა და გოგოების წილი, რომლებმაც 
განიცადეს ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობა ამჟამინდელი ან 
ყოფილი პარტნიორის მხრიდან გასული 12 თვის განმავლობაში, 
რეგიონების მიხედვით (ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემები)  

ევროპა და ჩრდილოეთ ამერიკა აღმოსავლეთ და 
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია 

ოკეანეთი (ავსტრალიისა და ახალი 
ზელანდიის გამოკლებით)

ლათინური ამერიკა და კარიბის
ზღვის კუნძულები*

ცენტრალური და სამხრეთ აზიაჩრდილოეთ აფრიკა და დასავლეთ აზია*სუბ-საჰარული აფრიკა

მსოფლიო საშუალო

ამ რუკაზე ასახული საზღვრები 
და დასახელებები, ასევე, 
გამოყენებული მონიშვნები 
არ წარმოადგენს გაეროს 
ოფიციალურ აღიარებას ან 
თანხმობას.

წყარო: UNSD 2018.

შენიშვნა: წრეებში ასახულია 15-49 ასაკობრივი კატეგორიის ქალების შუალედურად შეწონილი მონაცემები 106 ქვეყნისა და რეგიონის მაგალითზე. 
მოსახლეობის წონები ეფუძნება 2017 წლის მონაცემებს იმ ქვეყნებისა და ტერიტორიებისთვის, რომელთა შესახებ World Population Prospects-ს 
სქესისა და ასაკის მიხედვით სეგრეგირებული მონაცემები აქვს. ეს ანალიზი ეხება 106 ქვეყანასა და ტერიტორიას, რომელიც ქვეყნების 54.4% -სა 
და 15-49 ასაკობრივი კატეგორიის ქალების 50%-ს შეადგენს. აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის, ლათინური ამერიკისა და კარიბის 
ზღვის აუზის ქვეყნების,  ჩრდილოეთ აფრიკისა და დასავლეთ აზიისთვის მონაცემები შესაბამისად მოიცავს რეგიონის მოსახლეობის 12.7%-ს, 
48.4%-სა და 41.7%-ს. რეგიონული და გლობალური აგრეგირებული მონაცემები მონიშნულია ვარსკვლავით (*),  ეფუძნება მოსახლეობის ორ 
მესამედზე ნაკლებს და სიფრთხილით უნდა იყოს განხილული. ყველა სხვა რეგიონში აგრეგირებული მონაცემები  რეგიონის მოსახლეობის ორ 
მესამედს ან მეტს ეფუძნება. მოსახლეობის დაფარვა საკმარისი არ იყო რეგიონული საშუალო მაჩვენებლის გამოსათვლელად ავსტრალიისა და 
ახალი ზელანდიის მაგალითზე და შესაბამისად არ არის ასახული. 106 ქვეყნიდან 75 ქვეყანაში ქალების ასაკობრივი ჯგუფი 15-49-ს შეადგენს, 
ხოლო 30 ქვეყნისთვის ასაკობრივი ჯგუფია - 18-49. პარაგვაის შემთხვევაში კი ქალების ასაკობრივ ჯგუფად აღებულია 15-44,  პორტუგალიისთვის 
—18-50. კოტ-დ’ივუარის მონაცემები მხოლოდ დაოჯახებულ ქალებს ეხება. სექსუალური ძალადობის განმარტება განსხვავდება სტანდარტული 
განმარტებისგან ნიკარაგუის, პანამის, პარაგვაისა და ურუგვაის შემთხვევებში. ფიზიკური და სქესობრივი ძალადობის განმარტებები განსხვავდება 
სტანდარტული განმარტებისგან ყველა ევროპული ქვეყნის შემთხვევაში. 
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6. მიგრანტი ოჯახებისა და ქალთა უფლებების 
მხარდამჭერი პოლიტიკისა და რეგულაციების 
აღსრულება 

მიგრაციის შედეგად ქალებისთვის შესაძლებლობები 
იზრდება, თუმცა ხშირად ეს ოჯახისგან პოლი ტი-
კისა და რეგულაციების რთულ სისტემაში ორიენ-
ტი რებას მოითხოვს, რაც იმ პირობებზე ახდენს 
გავლენას, რომელშიც ოჯახის წევრები ერ-
თად ან ცალ-ცალკე ცხოვრობენ. მაგალითად, 
სამართლებრივ-ნორმატიული ბაზა ოჯახის გაერ-
თია ნების საფუძვლების შესახებ ქვეყნების მიხე-
დვით განსხვავდება და ზოგიერთი სახელმწიფო 
მიგრანტებისგან პროფესიულ კვალიფიკაციას ან 
გარკვეულ უნარებს მოითხოვს, რათა მათ ოჯახის 
გაერთიანების პროცესში ჩართვის უფლება ჰქონდეთ. 
სახელმწიფოს შეუძლია მიიღოს საკანონმდებლო და 
პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც ოჯახის 
სხვა წევრებთან შედარებით, გაამყარებს ქალების 
პოზიციას მოლაპარკებების წარმოების შესახებ. 
მაგალითად, ასეთი გადაწყვეტლება შეიძლება იყოს 
თავშესაფრის მაძიებელი და ლტოლვილი ქალების 
ოჯახის წევრი კაცებისგან ცალკე რეგისტრირება და 
მიგრირებული ქალებისთვის ბინადრობის უფლების 
მინიჭება ქორწინების ან ოჯახის გაერთიანების 
სქემის ფარგლებში. 

როგორც ინდონეზიის „ცვლილების ისტორია“ გვი-
ამბობს, სამოქალაქო-საზოგადოებრივმა ორგა ნი-
ზაციებმა კრიტიკული როლი ითამაშეს სახელმწი-
ფოზე ზემოქმედების პროცესში, რათა მას მიეღო 
იმგვარი ზომები, რომელთა მიხედვითაც მიგრანტების 
ადამიანის უფლებები გარანტირებული იქნებოდა. 
სოციალური დაცვისა და საჯარო სერვისებზე 
საყოველთაო წვდომა, რომელიც მოქალაქეობით 
ან მიგრანტის სტატუსით არ იზღუდება და მოიცავს 
ჯანდაცვას, განათლებასა და ბავშვზე ზრუნვას, 
კრიტიკული მნიშვნელობისაა მიგრანტი ქალებისა 
და მათი ოჯახებისთვის, რათა მათ საკუთარი 
მზრუნველობისა და მეურვეობის ვალდებულების 
შესრულება ისე შეძლონ, რომ  სიღარიბეში არ 
აღმოჩნდნენ. ასევე, მნიშვნელოვანია ეკონომიკური 
და სოციალური დაცვის პოლიტიკის ის საკითხები, 
რომლებიც ეხება ქალებისა და კაცების იმგვარ 
მიგრაციას, რომლის შედეგადაც ოჯახის სხვა 
წევრები სხვა ქვეყანებში რჩებიან.  

პროგრესის მიღწევა/ცვლილებების ისტორიები

ინდონეზიაში მიგრანტი დასაქმებული ქალებისა და 
მათი ოჯახების დაცვით უზრუნველყოფა 
0მილიონობით ინდონეზიელი, რომელიც საზღვარ
გარეთ მუშაობს, სარგებლობს ექსპლუატაციის წი ნა
აღმდეგ სამართლებრივი დაცვის მექანიზმით, რო
მელიც აქტივისტების დიდი ძალისხმევის შედეგადაა 
მოპოვებული.

ანის ჰიდაია სტუდენტი იყო, როდესაც გაზეთში ად-
გი ლობრივი ქალის ისტორია წაიკითხა. ამ ქალმა 
პატარა შვილები ინდონეზიაში დატოვა და ათასობით 
კილომეტრის მოშორებით, სპარსეთის ყურის ქვე-
ყნე ბში სამუშაოდ წავიდა. იქ იგი დამსაქმებლის მხ-
რი  დან ექსპლუატაციის, ცემისა და გაუპატიურების 
მსხვე რპლი გახდა, ხოლო სახლში დაბრუნებული 
სა კუ თარ მა თემმაც გარიყა. საზოგადოებისგან და მ -
ცი რებული და განდევნილი აღმოჩნდა მისი ახალ-
გაზრდა ოჯახიც. 

ინდონეზიაში მიგრანტი მშრომელების ყველაზე დიდი 
თემია. 2016 წელს საზღვარგარეთ დაახლოებით 9 
მილიონი ინდონეზიელი მუშაობდა, მათ ნახევარს 
ქალები შეადგენდნენ და ისინი საოჯახო საქმეებს 
ასრულებდნენ.    

ჰიდაიას თქმით, ინდონეზიაში ბევრი ოჯახის მი ნი მუმ 
ერთი ზრდასრული წევრი სამსახურის საზღვა რ გა-
რეთ პოვნას აუცილებლად ცდილობს, რათა შვი ლები 
განათლებითა და ცხოვრებისეული შესაძლებ ლო ბე-
ბით უზრუნველყოს. სოფელში, სადაც ის გაიზარდა, 
ჰიდაიას მეგობრების უმეტესობას ბებიები და პაპები 
უვლიდნენ, მათი მშობლები კი საზღვარგარეთ მუშა-
ობდნენ. 
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„მე გავაცნობიერე, რომ ეს ჩემი თემისა და ჩემი პი-
რადი პრობლემა იყო“, - ამბობს ის. 

2004 წელს ჰიდაიამ და ადამიანის უფლებების სხვა 
აქტივისტებმა შექმნეს ორგანიზაცია Migrant Care, 
რომელიც ინდონეზიის მიგრანტი მუშაკების უკეთე-
სად დაცვაზე მუშაობს. ორგანიზაცია წელიწადში 
1000-ზე მეტ ზარს იღებს დასაქმებულებისა და იმ 
ადამიანების ოჯახის წევრებისგან, რომლებსაც დახ-
მა რება სჭირდებათ. 

2017 წელს მთავრობამ მიიღო ახალი კანონმდებ-
ლობა, რომელიც  ოფიციალური გზებით მიგრირებულ 
მუშაკებს გარკვეულ, ძირითად გარანტიებს აძლევდა.  
„მიუხედავად იმისა, რომ ახალი კანონმდებლობა 
სრულყოფილი არ არის, ის ჩვენთვის მაინც უდი-
დესი წარმატებაა“,- აღნიშნავს ჰიდაია. ერთ-ერთი 
ყველაზე მნიშვნელოვანი დებულება, რომლის ლო-
ბირება Migrant Care-მა წარმატებით შეძლო, მიგ-
რა ციის პროცესში დამსაქმებელი სააგენტოების ძა-
ლაუ ფლების შემცირებაა. 

Migrant Care მიტოვებული ბავშვების მხარდაჭერაში 
სოფლებსაც ეხმარება. „ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, თუ 
ბავშვი შეწყვეტს სკოლაში სიარულს, ან მას მშობ-
ლე ბის საზღვარგარეთ ყოფნისას სახლში ცუდად 
ეპყრობიან”,- ამბობს ჰიდაია. „ჩვენ ხელს ვუწყობთ 
ისეთი სისტემის შექმნას, როდესაც  კეთილდღეობა 
თემის ხელშია და ვეხმარებით საშინაო საქმეებით 
დასაქმებული პირების ჩართვას სოფლად ოჯა ხე ბის 
განვითარების დაგეგმვის საბიუჯეტო პროგრა მებში, 

ანის ჰიდაია, თანადამფუძნებელი, Migrant Care, საკუთარ სახლში
ფოტო: გაეროს ქალთა ორგანიზაცია/ედ რეი

ამიტომ მთელი სოფელი კოლექტიურ პასუხის მგებ-
ლობას იღებს”,- აღნიშნავს ის.  

ადგილობრივი თემი Migrant Care-ის ერთადერთი 
სამიზნე არ არის. 2017 წელს ხელი მოეწერა მიგ-
რანტი მუშაკების უფლებების დაცვისა და წახა-
ლისების შესახებ სამხრეთ აზიის ქვეყნების ასოცი-
აციის მნიშვნელოვან შეთანხმებას, რომელშიც 
მთე ლი რეგიონის 10 ქვეყნის მთავრობებმა პირობა 
და დეს, განემტკიცებინათ მილიონობით მიგრანტი 
მუშაკის სოციალური დაცვა, ადამიანის უფლებები 
და მათზე წვდომა როგორც წარმოშობის ქვეყანაში, 
ისე მის ფარგლებს გარეთ.    

მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონის სამოქალაქო სა-
ზო გადოებისთვის ეს უდიდესი წარმატებაა, ჰიდა იას 
თქმით, წინ კიდევ ბევრი სამუშაოა. Migrant Ca-
re-ის ერთ-ერთი პრიორიტეტი მილიონობით უსა-
ბუ თო მუშაკის უფლებების დაცვაა. მათ შო რის, იმ 
ადამიანების, რომლებიც მიგრაციაში არაოფიცი ა-
ლურად მიდიან და შეთანხმების დაცვის ფარგლებს 
მიღმა რჩებიან, ამიტომ მთავრობის მხრიდანაც დაუ-
ცველები არიან. 

„უსაბუთო მუშაკებს ჩვენ ადამიანისა და შრომის 
უფლებების ჭრილში განვიხილავთ, მაგრამ ეს მი-
დგომა ჩვენი ქვეყნის ან რეგიონის პოლიტიკასა და 
კა ნონ მდებლობაში ჯერ კიდევ არ არის ასახუ ლი“, 
- ამბობს ჰიდაია. „მაგრამ ბოლო წლების განმავ
ლობაში მიღწეული წარმატება იმედს გვაძლევს, 
რომ ჩვენ ამ გრძელვადიან და მდგრად ცვლი
ლებაზე მუშაობას შევძლებთ“,- დასძენს ის.

26
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7. ოჯახებისა და შინამეურნეობების შესახებ 
გენდერულად მგრძნობიარე მონაცემებში 
ინვესტირება 

ჩვენ თანამედროვე საოჯახო ცხოვრების შესახებ 
მნიშვნელოვანი ცოდნა გვაკლია. შეზღუდული მო-
ნაცემები ყველა რეგიონში საგრძნობლად აფერხებს 
პოლიტიკის შემქმნელების შესაძლებლობას, შეი-
მუშაონ და მიიღონ საჯარო პოლიტიკის ისეთი 
დოკუმენტები, რომლებშიც ოჯახების ცვალებადი 
რეალობა იქნება ასახული. სამოქალაქო რეგის-
ტრა ცია და სტატისტიკის სისტემა, რომელიც მო-
ნაცემებს მნიშვნელოვან ცხოვრებისეულ მოვ ლე-
ნებზე (შობადობა, სიკვდილიანობა, ქორ წი ნება 
და განქორწინება) აგროვებს, უნდა გაუმჯო ბეს-
დეს. დაახლოებით 110 განვითარებად ქვეყა-
ნას სარეგისტრაციო სისტემა არ აქვს, რაც 
კონ კრეტული მოსახლეობის მნიშვნელოვან მოვ-
ლე ნებს სათანადოდ ვერ ასახავს. ეს ზეგავლე-
ნას ახდენს მთავრობის შესაძლებლობაზე, გა-
ნა ვითაროს და დაგეგმოს პოლიტიკის ისეთი 
სა კითხები, როგორიცაა სოციალური შემწეობები 
იმ ოჯახებისთვის, რომლებსაც მცირეწლოვანი 
ბავშვები ჰყავთ.49 საჭიროა, განხორციელდეს აღწე-
რისა და ეროვნული რეპრეზენტაციული კვლევების 
მეთოდოლოგიური ცვლილებები, რათა უკეთესად 

მოხდეს შინამეურნეობის შემადგენლობაში მრა-
ვალ ფეროვნებისა და სანდო ინდივიდუალური მო-
ნაცემების აღწერა. როგორც  ჩანართ 6-შია ასახული, 
მრავალფეროვანი და „კვლავ წარმოქმნილი“ ოჯა-
ხების ფორმების შესწავლის მიზნით, ზოგიერთ რე-
გიონში გარკვეული ძალისხმევა ხორციელდება.  

მონაცემების შეგროვების მოქმედ საშუალებებში 
სისტემატურად უნდა მოხდეს  არსებული გარ ღვე-
ვებისა და დაფარვის გენდერული ჩავარდნების 
იდენტიფიცირება, მათი აღმოფხვრა და კულტურული 
სხვაობებისა თუ მრავალენოვანი შესაძლებლობების 
გაძლიერება. ყველა ეს ზომა, უპირველეს ყოვლისა, 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინვესტირებისა 
და შესაძლებლობების გაძლიერებას მოითხოვს. 
ამავდროულად, ქალთა უფლებების დაცვისა და 
ოჯახური ცხოვრების მხარდაჭერის გენდერულად 
მგრძნობიარე პოლიტიკის შემუშავება სხვადასხვა 
მეთოდსა და მულტიდისციპლინურ მიდგომას სა-
ჭიროებს, რაც რაოდენობრივი ინფორმაციისთვის 
ხა რისხობრივ მტკიცებულებებთან ერთადაა აუცი-
ლებელი.  

ჩანართი 6

სტატისტიკოსები ისეთი საშუალებების შემუშავებას ცდილობენ, რომელთა დახმარებითაც ოჯახებისა და 
შინამეურნეობების ახალი ფორმების ასახვა მოხდება. ოჯახის ეს განმარტებები ეროვნულ და რეგიონულ 
კონტექსტში განსხვავდება, რადგან ისინი კონკრეტულ კონტექსტზე მორგებულ მოდელსა და პოლიტიკის 
საკითხს ასახავს. მაგალითად, პარტნიორული ურთიერთობების ფორმების მრავალფეროვნების 
სამართლებრივად აღიარების შედეგად, ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის ზოგიერთ ქვეყანაში 
პრიორიტეტულია თანაცხოვრების/ერთი და იგივე სქესის ქორწინების დოკუმენტირება.50 

ევროპული ქვეყნები ოჯახების უფრო ფართო ფორმებსაც განიხილავენ. აღნიშნული მოიცავს „შერეულ 
ოჯახებს“, რომლებიც შედგება ისეთი დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი წყვილებისგან, 
რომელთაც ერთი და მეტი შვილი ჰყავთ, ასევე,  ერთი ან მეტი შვილი ჰყავს ერთ ან ორივე პარტნიორს 
წინა ქორწინებიდან.51  ამას გარდა,  მოიცავს წყვილებს, რომლებიც „ერთად, მაგრამ განცალკევებით 
ცხოვრობენ“, ანუ ცალ-ცალკე შინამეურნეობაში მცხოვრები, მაგრამ ინტიმურ ურთიერთობებში მყოფი 
პარტნიორები.52   

დომინანტი სოციალური ნორმები კვლევაში გარკვეული შეკითხვების ჩასმას ართულებს,  მათი არარ-
სე ბობა კი ამყარებს მოსაზრებას, რომ მსგავსი ოჯახები ან ურთიერთობები იშვიათად გვხდება, ან საერ-
თოდ არ არის, რაც  ჩაკეტილ წრეს ქმნის. თუ ჩვენ გვინდა ცოდნის გაუმჯობესება და გარკვევა, თუ 
რო გორ ცხოვრობენ ოჯახები დღეს, ეს წრე უნდა გაირღვეს. 

სტატისტიკაში ოჯახის ახალი ფორმების განმარტების მცდელობა 
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8. ოჯახზე მორგებული პოლიტიკისთვის 
საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა

ქალთა სტატუსის შესახებ კომისია წევრ სახელმწი-
ფოებს მოუწოდებს, განახორციელონ ოჯახზე მორ-
გებული პოლიტიკა, რომლის მიზანიც გენდერული 
თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების დამკვი-
დრება იქნება.53  აღნიშნული ანგარიში გვთავაზობს 
ისეთ პოლიტიკას, რომელიც შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის (ILO) სოციალური დაცვის მინიმალური 
ნორმების შესახებ რეკომენდაციის შესაბამისად 
2012 (No. 202), მთელი ცხოვრების განმავლობაში 
საშემოსავლო უსაფრთხოებითა და ძირითად ჯან-
დაცვაზე წვდომით ყველას უზრუნველყოფს, მათ 
შორის, იგი მოიცავს სკოლამდელი ბავშვებისა და 
მოხუცებისთვის ხარისხიანი მზრუნველობის მომ-
სა ხურებაზე წვდომასაც. პოლიტიკურ ნებასთან 
ერთად, ოჯახზე მორგებული პოლიტიკის პაკეტი 
სათანადო რესურსებს საჭიროებს. ამ ანგარიშის 
მიზნებისთვის ჩატარებული ანალიზი ცხადყოფს, 
რომ ქვეყნების უმეტესობისთვის ის ხელმისაწვდომი 
და შესაძლებელია.54  

შემოსავლის, ჯანდაცვისა და ოჯახის მიერ გაწეული 
მზრუნველობითი შრომის  სფეროში ხარვეზების 
აღმოფხვრის მიზნით, ქვეყნების მეოთხედს (155 
ქვეყნიდან 41) შეუძლია,  ოჯახზე მორგებული პო-
ლიტიკა მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ზე ნაკლე-
ბის დახარჯვით განახორციელოს, ქვეყნების ნა-

ხევარზე მეტი (79) კი ამის გაკეთებას მთლიანი 
შიდა პროდუქტის 5%-ზე ნაკლებად შეძლებს. 
ქვეყნების ერთი მეხუთედისთვის ამ პოლიტიკის 
განხორცილება მთლიანი შიდა პროდუქტის 10%-
ზე ნაკლები დაჯდება, რაც ნიშნავს, რომ მათ დამა-
ტებითი საერთაშორისო მხარდაჭერა დასჭირდებათ 
(იხილეთ სურათი 7).

მსგავსი პოლიტიკის ზომების ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფის მიზნით, საჭიროა, მთავრობამ 
რესურსების მობილიზება ისეთი საშუალებებით მო-
ახდინოს, როგორებიცაა გადასახადების გაზრდა, 
სოციალური უსაფრთხოების გაფართოება, სესხის 
აღება ან რესტრუქტურიზაცია, ტრანსფერების შემ-
ცირება სამხრეთიდან  ჩრდილოეთის მიმართუ ლე-
ბით, უკანონო ფინანსური ნაკადების აღმოფხვრა, 
დახმარებისა და ტრანსფერების გამოყენება. 

ამ ინვესტიციებს ქალებისა და გოგოებისთვის, 
ოჯა ხებისა და საზოგადოებისთვის უდიდესი უკუგე-
ბა აქვს. აღნიშნული დღის წესრიგი აძლიერებს 
ბავშვე  ბის შესაძლებლობებს, იცავს შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირებისა და მოხუცების 
ღირსებას, ადამიანის უფლებებს და ქმნის ღირსე-
ული დასაქმების შესაძლებლობებს ქალებისა და 
კაცებისთვის მზრუნველობის სფეროში. 
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სურათი 7 ქვეყნების რაოდენობა მშპ წილის მიხედვით, რომელიც 
შემოსავლებში, ჯანდაცვისა და მზრუნველობის სფეროში ხარვეზების 
აღმოსაფხვრელადაა საჭირო, 2015 
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წყარო: Bierbaum and Cichon, მზადდება გამოსაქვეყნებლად

შენიშვნა: 155 ქვეყნის შემთხვევაში 2015 წლის ან ბოლო ხელმისაწვდომი წლის მონაცემები იყო გამოყენებული. თუ მონაცემები რომელიმე 
ქვეყნისთვის ხელმისაწვდომი არ იყო, მაშინ საწყის მონაცემად აღებულია იმავე რეგიონისა და შემოსავლის კატეგორიის ქვეყნების საშუალო 
მაჩვენებელი (გარდა სიღარიბის ზღვრისა, უმუშევრობის მაჩვენებლისა და სამუშაო ძალის მონაწილეობის წილისა, მშობიარობის კვალიფიციური 
მიღებისა  და გრძელვადიანი მზრუნველობის ხარჯებისა).
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გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) არის გაერთიანებული ერების სააგენტო,  რომელიც გენდერული თანასწორობის 
ხელშეწყობისა და ქალთა შესაძლებლობების გაზრდის საკითხებზე მუშაობს. ორგანიზაციის მიზანს წარმოადგენს მთელი  მსო-
ფლიოს მასშტაბით ქალებისა და გოგოების ინტერესების დაცვა და მათი საჭიროებების დაკმაყოფილება. 

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია მხარს უჭერს გაერთიანებული ერების წევრ სახელმწიფოებს გენდერული თანასწორობის მიღწე ვის 
საყოველთაო სტანდარტების შემუშავებაში; თანამშრომლობს მთავრობებსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან ამ სტან დარ-
ტების შესაბამისი კანონმდებლობის, პოლიტიკის, პროგრამებისა და მომსახურების შექმნის პროცესში. გაეროს ქალთა ორგანი-
ზაცია ხელს უწყობს ყველა სფეროში ქალთა თანაბარ მონაწილეობას და განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ხუთ ძირითად  მი-
მარ თულებაზე: ქალთა ლიდერობისა და მონაწილეობის გაზრდა საზოგადოებრივ  ცხოვრებაში; ქალთა მიმართ ძალადობის 
აღმოფხვრა; სამშვიდობო და უსაფრთხოების  პროცესების ყველა ასპექტში ქალთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა; ქალთა 
ეკონომიკური გაძლიერება და გენდერული თანასწორობის პრინციპების, როგორც მნიშვნელოვანი პრიორიტეტის, ინტეგრირება 
ქვეყნის განვითარების დაგეგმვისა და ბიუჯეტის განსაზღვრის პროცესებში. ამასთან, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ახორციელებს 
გაეროს სისტემაში გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებული საქმიანობის კოორდინაციასა და წახალისებას. 
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