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ხელოვანები ერთიანდებიან ქალებისა და 

გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ:
საქართველოს გამოცდილება

წინასიტყვაობა

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია ქალებისა და გოგოების 
მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის დაძ ლ
ევის მიმართულებით 2010 წლიდან ეხმარება პარ
ტ  ნიორებს საქართველოში. გაეროს გენერალური 
მდივ ნის მიერ 2008 წელს დაწყებული კამპანია 
„გავერ  თი  ან დეთ ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღ
მდეგ“1 ჩვე ნ   თვის ქალებისა და გოგოების მიმართ 
ძალა  დობისა და ოჯახში ძალადობისადმი ნულოვანი 
ტოლე რან ტო ბის დამკვიდრების საფუძველია. 

ეროვნული კანონმდებლობისა და პოლიტიკის შესაბა
მის საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარ ტებთან 
ჰარმონიზებაში ჩვენ ბოლო ცხრა წელია ტექნიკურად 
ვეხმარებით საქართველოს ხელისუფლებას. კანონისა 
და პოლიტიკის აღსრულების ხელშეწყობის მიზნით, 
გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთათვის ისეთი სპეციალიზებული მომსა
ხუ რებების დანერგვას შეუწყო ხელი, როგორიცაა: 
სახელ მ წიფო თავშესაფრები, კრიზისული ცენტრები, 
ცხელი ხაზი და ძალადობრივი ქცევის კორექციის 
პროგ რამა მოძალადეთათვის; ასევე ‒ მსხვერპლთა 
კვა ლი  ფი ციური დახმარების უზრუნველსაყოფად, 
სამარ   თა ლდამცავ ორგანოებსა და ძირითადი მომ
სახუ რე   ბების მიმწოდებლებს შესაძლებლობების გაძ
ლი  ერე  ბა სა და პროფესიონალთა კვალიფიკაციის 
ამაღ  ლე ბა  შიც დავეხმარეთ.

გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ პარტნიორებთან 
ერთად, რომელთა შორისაც ქალთა ორგანიზაციები და 
სახელ მ წიფო უწყებები არიან, ცნობიერების ამაღლე
ბის კამპანიები ჩაატარა. მათ სამიზნეს საზოგა დოება 
და გადაწყვეტილების მიმღები პირები წარმოად გენ
დნენ. კამპანიები იმ დამოკიდებულებებისა და ღირე
ბულებების შეცვლისაკენ იყო მიმართული, რომლებიც 
უთანასწორობასა და დისკრიმინაციას განაპირობებს. 
2017 წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ საქარ
თვე ლოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან (საქს
ტატი) პარტნიორობით ჩაატარა ქალთა მიმართ ძალა
დობის ეროვნული კვლევა, რომელმაც ძალადო ბის 
სხვა დასხვა ფორმების გავრცელების, საქარ თ ვე ლოს 
მთავრობის მიერ ნაციონალიზებული მდგრადი განვი
თა რების მე5 მიზნით (გენდერული თანას წო რობა) 
დადგენილი ინდიკატორებისა და 2030 წლის სამიზ ნე
ების შესახებ მოგვაწოდა ინფორმაცია.  

ამ ყველაფრის შესრულება კი შეუძლებელი იქნებოდა 
საქართველოს მთავრობასთან, სამოქალაქო საზოგა
დო ებასთან და გაეროს ადგილობრივ გუნდთან პარ
ტ ნიორობის გარეშე. მუშაობას ვერც ევროკავ ში რისა 
და შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარ და ჭე რისა 
და თანამშრომლობის გარეშე შევძლებდით, რომ ლე
ბმაც ბოლო ცხრა წლის განმავლობაში ქალებისა და 
გოგოების მიმართ ძალადობის აღკვეთის მიმარ თუ ლე
ბით საქმიანობის ფინანსური და ზოგადი მხარდაჭერა 
უზრუნველყვეს.
 
წინამდებარე პუბლიკაცია გაეროს ქალთა ორგანი
ზა ციის ხელოვანებთან თანამშრომლობას შეეხება, 
რომელიც 2010 წლიდან ქალებისა და გოგოების წი
ნა აღ მდეგ ძალადობის მიმართ ნულოვანი ტოლერან
ტობის დასამკვიდრებლად არსებობს. მისი მიზანი 
ჩვენი ერთობლივი მოგზაურობის, მიღწევებისა თუ 
გა მო წ  ვე  ვების აღწერა და მიღებული გამოცდილების 
გაზი არე ბაა გაეროს პარტნიორებისათვის, სამოქა ლა
ქო საზოგადოებისა და სხვა დაინტერსებული პირე ბი
სათვის.2 

გვსურს, მადლიერება გამოვხატოთ საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამი ნის ტროს, საქართველოს კინემატოგრაფიის ერ
ოვ   ნული ცენტრის, შოთა რუსთაველის სახელო ბის 
სახელმწიფო დრამატული თეატრის, კოტე მარჯანიშ ვი
ლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის, 
მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა 
თეატრისა და ცალკეული მწერლების, დრამატურგების, 
რეჟისორების, კინემატოგრაფისტების, მსახიობების, 
ჟურნალისტებისა და სხვათა მიმართ მჭიდრო პარ ტნი
ორობისა და ამ მიზნისადმი თავდადების გამო. მათმა 
მონაწილეობამ ჩვენი საქმიანობა რეალურად გახადა 
ხელშესახები და სხვა ხელოვანებიც წაახალისა, 
მკაფიოდ გამოეხატათ თავიანთი პოზიცია და მონა
წი ლეობა მიეღოთ ქალებისა და გოგოების მიმართ 
ძალადობის დაძლევის პროცესში საქართველოსა და 
მის ფარგლებს გარეთ. 

ერიკა კვაპილოვა
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი 

საქართველოში

1 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. 
 http://www.un.org/en/women/endviolence/. 

2 2018 წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა 
პუბლიკაცია „სპორტსმენები ერთიანდებიან ქალთა მიმართ 
ძალადობის წინააღმდეგ: საქართველოს გამოცდილება“. 
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გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ:
საქართველოს გამოცდილება

კამერის ობიექტივი თბილისის ურბანული ლანდ შაფ
ტის თავზე მოძრაობს და საბჭოთა პერიოდის მოღუ
შულ, რუხ საცხოვრებელ კორპუსებს გვიჩვენებს. ამ 
კადრებს მძიმე ფონად გასდევს რამდენიმე პირადი 
სატელე ფონო ზარის ჩანაწერი: 

„რა გადაწყვიტეთ?“ ‒ ეკითხება კაცი. 

„გადავწყვიტე, ჩემი პირადი ამბავი არ გაგიზიაროთ“, 
‒ ყურმილის მეორე მხარეს ამბობს ქალი.

სატელეფონო ზუმერის დახშული ხმა სიცარიელეს 
ავსებს… 

ხელოვანები ერთიანდებიან 
ქალებისა და გოგოების მიმართ 
ძალადობის წინააღმდეგ: 
საქართველოს გამოცდილება

საბჭოთა პერიოდის ძველი საცხოვრებელი კორპუსი თბილისში. 
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მომდევნო სატელეფონო ზარებიც ასევე სრულდება ‒ 
ქალები, სათითაოდ, უცებ წყვეტენ საუბარს და დიდი 
ხნით ამბობენ უარს ხმის ამოღებაზე...

„ალო?“

„გამარჯობა, თეა! მგონი, იცით, რატომაც გირეკავთ...“

„დიახ,“

„მაშ, რა შეგიძლიათ, გვითხრათ?“

„ალბათ, თავს შევიკავებ მონაწილეობისგან, არ 
მინდა, კიდევ უფრო მეტი პრობლემა შევიქმნა.“

(კიდებს ყურმილს)

ასე იწყება დოკუმენტური ფილმი „ხმა ამოიღეთ!“3 
რომელიც მაყურებელს მკაფიოდ ახსენებს, რას ნიშ
ნავს იყო ქალი და შიშით ცხოვრობდე საკუთარ ოჯახში 
‒ ძალადობის შავი ღრუბლის ქვეშ... ორმოც დახუთ 
წუთიანი დოკუმენტური ფილმი ოჯახში ძალა დობა გა
და ტანილი ქალების ცხოვრების ინტიმურ, გულსატკენ 
სურათს უჩვენებს და იმ რეალურ ამბებს მოუთხრობს 
მაყურებელს, რომელსაც ისინი თავისი გადარჩენის 
შესახებ ჰყვებიან.

ქართველი რეჟისორის ზურაბ ინაშვილის დოკუმენ
ტური ფილმის „ხმა ამოიღეთ!“ პრემიერა თბილისში 
2015 წლის მარტში გაიმართა. იგი გაეროს ქალთა 
ორ გა  ნიზაციამ გენდერული თანასწორობისათვის 
გაეროს ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში შექმ ნა4. 

3 გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი, „გაეროს 
ქალთა ორგანიზაცია წარმოგიდგენთ „ხმა ამოიღეთ!“, 
დოკუმენტურ ფილმს ოჯახში ძალადობის შესახებ”, 3 მარტი, 
2015წ. იხ. ბმულზე http://georgia.unwomen.org/en/news/sto
ries/2015/03/unwomenpresentsspeakout.

4 პროგრამა 2012 წლიდან ხორციელდება გაეროს მოსახლეობის 
ფონდთან და გაეროს განვითარების პროგრამასთან ერთად, 
შვედეთის მთავრობასთან თანამშრომლობით.



6
ხელოვანები ერთიანდებიან ქალებისა და 

გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ:
საქართველოს გამოცდილება

ფილმი იმ ეროვნული კამპანიის ნაწილი გახდა, რომე
ლიც საქართველოს სახელოვნებო წრეების სხვა და 
სხვა წარ მომადგენლებს ‒ მწერლებს, მსახი ობებს, 
კინემა ტო გ რაფისტებსა და ჟურნალისტებს აერთი
ანებ და ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის 
პრევე ნ ციისა და აღკვეთისათვის. ფილმის ერთერთი 
მთავარი მიზანი ამ საზარელი ფენომენის ირგვლივ 
დიალო გის ხელშეწყობა და საზოგადოებრივი ცნო
ბი ერე ბის ამაღლება იყო; ასევე, იმ ადამიანების წახა
ლი სება ხმის ამოღებისკენ და ძალადობისგან თავის 
დასაცავად, რომლებიც ოჯახში ძალადობას განიცდიან. 

„თერთმეტი თვე დამჭირდა იმისათვის, რომ მთელი 
ქვეყნის მასშტაბით მემოგზაურა და შემეგროვებინა 
იმ გაბედული ქალების ეს არაჩვეულებრივი მონათხ
რობი, რომლებმაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლო
ბას დააღწიეს თავი, ‒ თქვა 2015 წელს ფილმის 
რეჟისორმა, იმედი მაქვს, ამ ქალების შთამბეჭდავი 
ისტორიები შთაგონების წყარო გახდება იმ სხვა 
ქალებისათვის, რომლებიც დღეს საქართველოში 
ოჯახში ძალადობას განიცდიან... და რომ საზოგადოება 
ხმას აიმაღლებს მათ მხარდასაჭერად.“

საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტ
რის მხარდაჭერით შექმნილი ფილმი, მძიმე თემის 
მიუხედავად, მთელი ქვეყნის მასშტაბით უჩვენეს 
სკოლებსა და უნივერსიტეტებში5, ჩვენების მიზანი ამ 
პრობ ლემის მიმართ ახალგაზრდა თაობის მგრძნო
ბე ლობის გაზრდა და თანატოლებთან ამ საკითხზე 
მსჯელობის ხელშეწყობა იყო. ამასთანავე, ფილმი 
სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებმა6 
და ქვეყნის პოლიტიკოსებმაც ნახეს. 

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კამპანიის „სპორ ტს მე
ნები ერთიანდებიან ქალებისა და გოგოების მიმართ 
ძალადობის წინააღმდეგ“7 მსგავსად, რომელ შიც 
საქართველოს მოწინავე სპორტსმენები მონაწილე
ობ დნენ ოჯახში ძალადობისა და გენდერული უთანას
წო რობის პრობლემისადმი საზოგადოებრივი ყურად
ღების მისაპყრობად, კამპანიაში „ხელოვანები 
ერთი ან დებიან“ ქვეყნის სახელოვნებო წრეები ჩაერთ
ნენ, რათა გზავნილი კიდევ უფრო ფართო საზოგა დო
ებისთვის მიეწოდებინათ. ეს ისეთი სპექტაკლების, 
ინტერაქტიული გამოფენებისა და ლიტერატურის 
შექ  მნის საშუალებით განხორციელდა, რომელშიც 
პრო ტა  გო ნისტებად ქალები გვევლინებიან. ამასთან, 
სამუშაო შეხვედრები მოეწყო ჟურნალისტებთან გენ
დე რუ ლად მგრძნობიარე ჟურნალისტური გაშუქების 
საკითხებ ზე8 და რასაკვირველია, სხვა შემოქმედებით 
ინიციატივებთან ერთად, ზემოაღნიშნული დოკუმენ
ტური ფილმის შექმნის გზით. 

კამპანია „ხელოვანები ერთიანდებიან“ სამ მიზანს 
ემსახურებოდა: საზოგადოების წახალისება საქარ
თვე ლოში ოჯახში ძალადობის პრობლემის არსებობის 
აღიარებისთვის; ამ საკითხზე საზოგადოებრივი დისკუ
სიის ხელშეწყობა და ქალებისა და გოგოების მიმართ 
ძალადობისადმი ნულოვანი ტოლერანტობის კულ
ტურის დამკვიდრება; და მსხვერპლთა და დაზარა
ლე ბუ ლ თათვის არსებული მომსახურებების პოპუ ლა
რიზაცია. 

5 გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი, 
„ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ დოკუმენტური ფილმის 
„ხმა ამოიღეთ!“ საჯარო ჩვენება”, 15 დეკემბერი, 2015წ. 
იხ. ბმულზე http://georgia.unwomen.org/en/news/sto
ries/2015/12/speakoutpubliclaunchofdocumentarymov
ieonviolenceagainstwomen.

6 გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი, „ქალთა 
მიმართ ძალადობის შესახებ დოკუმენტური ფილმის “ხმა 
ამოიღეთ!“ ჩვენება“, 28 აპრილი, 2015წ. იხ. ბმულზე http://
georgia.unwomen.org/en/news/stories/2015/04/screening
ofthedocumentaryfilmonviolenceagainstwomen.

7 გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი, 
სპორტსმენები ერთიანდებიან ქალებისა და გოგონების მიმართ 
ძალადობის წინააღმდეგ: საქართველოს გამოცდილება 
(2018წ.). იხ. ბმულზე http://georgia.unwomen.org/en/digital
library/publications/2018/09/sportsunitedtoendviolence
againstwomenandgirls.

8 გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი, 
„ძალადობის მსხვერპლთა ისტორიები ქართველი 
ჟურნალისტების თვალით”, 1 მაისი 2014წ.. იხ. ბმულზე http://
georgia.unwomen.org/en/news/stories/2014/05/storiesof
survivorsportrayedbyjournalistsingeorgia.
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ქალთა მიმართ ძალადობა: 
საზარელი რეალობა 

ქალთა მიმართ ძალადობა, განსაკუთრებით კი 
ძალა დობა ინტიმური პარტნიორის მხრი დან და სექ
სუალური ძალადობა, მთელ მსო ფ  ლიოში საზო 
გადოებრივი ჯანმრთე ლო ბისა და ადამიანის უფლე
ბების სფეროში მნიშ ვ  ნე  ლოვან პრობლემად რჩება. 
კერძოდ, ჯან  დაც  ვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 
გამოქ  ვე ყ  ნებული უკანასკნელი გლობალური მაჩვე

ნებლების მიხედვით, მსოფლიოში სამი დან ერთ ქალს 
(35 პროცენტი) სიცოცხ ლის მანძილზე ფიზიკური ან/
და სექსუალური ძალადობა გამოუცდია ინტიმური 
პარტნიო რ ის ან სექსუალური ძალადობა არაპარტნი
ორის მხრიდან; მთელ მსოფლიოში, იმ ქალების 
თითქმის ერთ მესამედს (35 პროცენ ტი), რომლებიც 
ინტიმური ხასიათის ურთიერ თო ბაში ყოფილან ოდესმე, 



8
ხელოვანები ერთიანდებიან ქალებისა და 

გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ:
საქართველოს გამოცდილება

სიცოცხლის მანძილ ზე რაიმე ფორ მის ფიზიკური ან/და 
სექ სუ ალ ური ძალადობა გამოუცდია ინტიმური პარტ
ნი ორის მხრიდან.9 

არც საქართველოშია განსხვავებული სიტუა ცია. 
უკანასკნელი მონაცემები ქვეყნის მასშ ტა ბით ქალთა 
მიმართ ძალადობის ფართოდ გავრცელებაზე მიუთი
თებენ. ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალა დობა 
ისევე, როგორც ადრეული ან იძულებით ქორ წი ნება, 
ქალთა მიმართ ძალადობის ყველაზე გავრცე ლე ბული 
ფორმებია ქვეყანაში.10 ამ ტიპის ძალადობა მხოლოდ 
ერთ ჯგუფში არ გვხვდება. რეალურად, იგი არ ცნობს 
არანაირ სოციალურ, კულტურულ თუ ეკონომიკურ 
განსხვავებებს; არც ‒ კულტურულ და ეკონომიკურ 
სტატუსს და გვხვდება საზოგადოების როგორც 
მდიდარ, ისე ღარიბ სეგმენტში.

მიუხედა ვად იმისა, რომ ბოლო წლებში კანონ  მდებ
ლობის დახვეწისა თუ ოჯახში ძალადო ბაგადატანილი 
ქალებისთვის უკეთესი მომსახურებების მიწოდების 
მხრივ მნიშვნელოვანი პროგრესი აღინიშნება, მაინც 
მრავალი გამოწვევა რჩება. 

საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის 2017 
წლის ეროვნული კვლევის მიხედვით, ქვეყანაში ოთხი
დან ერთ ქალს სიცოცხლის მანძილზე გენდე რული 
ნიშნით ძალადობა (თუ ძალადობის ყველა ფორმას 
შევკრებთ) გამოუცდია. აქედან, დაახლოებით, 15,000 
ქალს ფიზიკური ძალადობა ორსულობისას აქვს გამოც
დილი, ხოლო ქალების 9 პროცენტის აღიარებით, მათზე 
ბავშვობაში, 18 წლის ასაკამდე უძალადიათ ‒ კერძოდ 
მათ მიმართ განხორციელდა სექსუალური ძალადობა.11 

კვლევა გვიჩვენებს, რომ უნდა შეიცვალოს დამკ ვიდ
რებული საზოგადოებრივი დამოკიდე ბუ ლებები ოჯახში 
ძალადობის მიმართ, რადგან კაცებსა და ქალებში 
ძალადობის მაღალი მიმღებლობა და ინტიმურ ურთი
ერ თობებში მყოფები ქალების მიმართ ფიზიკუ რი 
ძალა დობის გამოყენების გამართლება აღინიშნება. 
კვლევის რესპონდენტთა მიხედვით (ქალების თითქ
მის ერთი მეოთხედი ‒ 22 პროცენტი და კაცე ბის ერთი 
მესამედი ‒ 31 პროცენტი), ცოლის ცემა გარკვეულ 
შემთხვევებში გამართლებულია; ქალების თითქმის 
ერთი მეოთხედისა (23 პროცენტი) და კაცების თითქ

მის ნახევრის (42 პროცენტი) აზრით კი, ცოლი ქმარს 
იმ შემ თხვევაშიც უნდა დაემორჩილოს, როცა არ ეთან
ხმება მას.12 

თუმცა, გაეროს სააგენტოებისა და განვითარების 
დარგში სხვა პარტნიორების მხარდაჭერით, ადგილობ
რივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ფართო 
სპექ ტრის დიდი ძალისხმევითა და კანონმდებ ლე
ბისა და პოლიტიკის შემქმნელების გაზრდილი მონა
წი ლეობით, ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხი 
საქარ თველოში თანდათან იპყრობს იმ ყურად ღებას, 
რომელსაც იგი იმსახურებს და დადებითი ცვლი
ლებებიც, შესაბამისად, სახეზეა. ამასვე ადასტურებს 
უახლესი სტატისტიკაც.

დღეისათვის, სულ უფრო მეტი ქალი მიმართავს 
პოლიციას ინტიმური პარტნიორის მხრიდან ძალა
დობის შემთხვევაში: 18 პროცენტი ‒ 2017 წელს,13 
ხოლო 2009 წელს ‒ მხოლოდ 1,5 პროცენტი.14 
თუმცა, ყველაზე იმედის მომცემია ის ფაქტი, რომ იმ 
ქალების რაოდენობა, რომელთაც ოჯახში ძალადობა 
პირად საქმედ და მხოლოდ ოჯახის წევრთა შორის 
მოსაგ ვა რებ ლად მიაჩნიათ მნიშვნელოვნად შემცირდა 
‒ 2009 წელს 78 პროცენტიდან 2017 წელს 33 
პროცენტამდე.15 

ოჯახში ძალადობის მიმართ კაცების დამოკიდე ბუ
ლებები დღემდე არ შესწავლილა სიღრმისეულად. 
თუმცა, არსებობს სამეცნიერო მტკიცებულებების 
მზარ დი ერთობლიობა, რომლის მიხედვითაც, ქალთა 
მიმართ და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საქართ
ვე ლოში განხორციელებული კამპანიები შედეგიანია. 
მაგალითად, 2014 წელს კაცების 93 პროცენტს 
მიაჩ ნდა, რომ ქალის მთავარი მოვალეობა ოჯახის 
მოვლაა.16 ეს ციფრი 2017 წელს 78 პროცენტამდე 
შემცირდა.17 ამავე კვლევების მიხედვით, 2014 წელს 
კაცების 53 პროცენტი ეთანხმებოდა მოსაზრებას, 
რომ „თუ ქალი ფიზიკურ წინააღმდეგობას არ უწევს, 
ამას გაუპატიურება ვერ დაერქმევა“. 2017 წლის 
მონაცემებით კი ეს რაოდენობა 50 პროცენტამდე 
შემცირდა. ამასთან, 2014 წელს კაცების 69 პროცენტს 
მიაჩნდა, რომ დაორსულების თავიდან აცილება 
ქალის მოვალეობაა. 2017 წელს კი ამ მოსაზრებას 
კაცების მხოლოდ 37 პროცენტი ეთანხმებოდა.

9 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობისა და კვლევის დეპარტამენტი, ლონდონის 
ჰიგიენისა და ტროპიკული მედიცინის სკოლა, და სამხრეთ 
აფრიკის სამედიცინო კვლევების საბჭო, ქალთა მიმართ 
ძალადობის გავრცელების გლობალური და რეგიონული 
მაჩვენებლების პროგნოზი: ინტიმური პარტნიორის მხრიდან 
და არაპარტნიორის მხრიდან სექსუალური ძალადობის 
გავრცელება და გავლენა ჯანმრთელობაზე  (2013წ.). იხ. 
ბმულზე https://www.who.int/reproductivehealth/publica
tions/violence/9789241564625/en/.

10 გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, საქსტატი და ევროკავშირი, 
ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა (2017წ.). იხ. 
ბმულზე http://georgia.unwomen.org/en/digitallibrary/publi
cations/2018/03/nationalstudyonviolenceagainstwomen
ingeorgia2017.

11 იქვე.
12 იქვე.
13 იქვე.
14 გაეროს მოსახლეობის ფონდი და ACT, საქართველოში ქალთა 

მიმართ ოჯახში ძალადობის კვლევა (2009წ.).
15 გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, საქსტატი და ევროკავშირი, 

ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა (2017წ.). 
16 გაეროს მოსახლეობის ფონდი, კაცები და გენდერული 

ურთიერთობები საქართველოში (2014წ.). იხ. ბმულზე https://
eeca.unfpa.org/en/publications/menandgenderrelations
georgia.

17 გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, საქსტატი და ევროკავშირი, 
ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა (2017წ.).
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ამ სტატისტიკას შეიძლება შევხედოთ როგორც შეხ
სე ნებას იმისა, თუ რამდენი სამუშაოა ჯერ კიდევ გან
სა ხორციელებელი საზოგადოებრივი ჯანმრთე ლო
ბის აღნიშნული პრობლემის აღსაკვეთად; როგორც 
იმ ეფექტისა და ზეგავლენის გააზრებას, რომე ლიც 
სხვადასხვა კამპანიამ ოჯახში ძალადობის შესა
ხებ საზოგადოებრივ აღქმაზე იქონია და როგორც 
საზოგადოების სწორი მიმართულებით წინსვ ლას სა
ქარ თველოში ბოლო რამდენიმე წლის განმავ ლო ბაში. 

ფაქტია, რომ საქართველოს შესაბამისი ცოდნის 
ბაზა და აუცილებელი ინსტრუმენტები აქვს ამ ტიპის 
ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთისათვის და ისეთი 
კამპანიების საშუალებით, როგორიცაა „ხელოვანები 
ერთიანდებიან“, ქვეყანაში რეალური პროგრესის 
ნიშნები იკვეთება. ეს არის უდიდესი გამარჯვება ქალე

ბი სათვის და გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ პრობ
ლემის დაძლევის ერთერთი გასაღები.

თუმცა, ოჯახში ძალადობა მეტად ფარულია. ეს ისეთი 
პრობლემა არ არის, რომელიც შეიძლება, მარტივად 
ან ერთ დღეში გადაიჭრას. ამ ბრძოლაში საზოგადო
ება უნდა ჩაერთოს, უნდა მოხდეს მისი ინფორმირება 
და ამ კამპანიის გზავნილის მიწოდება მისთვის. ბოლო 
ხუთი წლის განმავლობაში გაეროს ქალთა ორგანიზა
ციამ და მისმა პარტნიორებმა ამ მიზნის მიღწევაში 
თავიანთი წვლილი შეიტანეს რიგი შემოქმედებითი 
ინიციატივების განხორციელების გზით, რომელთაც 
ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემა ჩრდილიდან 
გამოიტანეს და სადაც კი შესაძლებელი იყო მასზე 
ღიად ლაპარაკი, საზოგადოებრივი დისკუსიის საგნად 
აქციეს. ამას კი შემდეგნაირად მიაღწიეს. 
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ძალადობის ინტერიერი 

სცენა ინტერაქტიული გამოფენიდან/პერფორმანსიდან „ძალადობის ინტერიერი“ (მარტი, 2014წ.). ფოტო: UN Women/მაკა გოგოლაძე

„ძალადობის ინტერიერი“18 გაეროს ქალთა ორგა
ნიზაციის ერთერთი პირველი შემოქმედებითი ინი ცი
ატივა იყო გენდერული თანასწორობისთვის გაეროს 
ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში.19 პროექტის 
პრემიერა 2014 წელს ქალთა საერთაშორისო დღეს 
შედგა ავანგარდული ინტერაქტიული გამო ფე ნის/პერ
ფორმანსის სახით, რომელშიც კოტე მარჯა ნიშ ვილის 
სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დასი 
მონაწილეობდა. 

გამოფენის რეჟისორი და პროდიუსერი ნინო მაღლა
კე ლიძე იხსენებს, რომ „ძალადობის ინტერიერის“ 
შექ მნა საკმაოდ შრომატევადი პროცესი იყო, თუმცა 
ნიჭიერი ადგილობრივი მსახიობებისაგან შემდგარ 

დასთან ერთად პროექტის შესრულება ორ კვირაზე 
ნაკლებ დროში შეძლეს.

„ჩვენ თეატრალური ფორმების ფართო სპექტრი 
გამო ვიყენეთ, მათ შორის მულტიმედია, გარემოთეატ
რი და რეჩიტატივი, თეატრალური ფორმა, რომლის 
საშუალებითაც მაყურებელს შეუძლია მსხვერპლთა 
ავთენტური ხმა მოისმინოს“ ‒ განმარტავს ქალბატონი 
ნინო. 

მოვლენები ტიპიურ ქართულ ოჯახში ვითარდება. 

პერფორმანსის მიზანი მაყურებლის ჩართულობა 
და მასში ემოციური რეაქციის გაღვივება იყო; ასევე, 

18 ვიდეო იხ. ბმულზე http://georgia.unwomen.org/en/digital
library/videos?videoid=605faISjsqk.

19 პროგრამა 2012 წლიდან ხორციელდება გაეროს მოსახლეობის 
ფონდთან და გაეროს განვითარების პროგრამასთან ერთად, 
შვედეთის მთავრობასთან თანამშრომლობით.
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გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ:
საქართველოს გამოცდილება

ოჯახში ძალადობის შესახებ დიალოგის წახალისება 
და ადამიანების დახმარება, რათა ღიად ისაუბრონ 
აღნიშნულ თემაზე. ამ ამოცანის მიღწევა კი მარტივი 
არ არის ისეთ ქვეყნებში, როგორიც საქართველოა 
და სადაც დამკვიდრებული ტრადიციული დამოკი დე
ბულებები რთულად შესაცვლელია.

ისტორიები და ნარატივები გაეროს ქალთა ორგა
ნი ზაციის მიერ ორგანიზებულ სამუშაო შეხვედრაზე 
მოიძიეს, რომელიც გენდერულად მგრძნობიარე 
გაშუ ქების საკითხებს დაეთმო. სამდღიანი სამუშაო 
შეხვედრის შედეგად მედიის წარმომადგენლებმა 
ისწავლეს, თუ როგორ გააშუქონ დაბალანსებულად 
ოჯახში ძალადობის საკითხები. მათ ინფორმაცია 
მიიღეს ოჯახში და გენდერული ნიშნით ძალადობის 
სხვადასხვა ფორმებზე და პრევენციის საშუალებებზე; 
აგრეთვე, იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა გამოიკითხოს 
მსხვერპლი, რომ მისი ვინაობა იყოს დაცული და 
სხვ. გარდა ამისა, სამუშაო შეხვედრაზე ხაზი იმასაც 
გაესვა, თუ როგორ გამოვიყენოთ სათანადო ენა, 
ტერმინოლოგია და ინფორმაციის წყაროები.

„ამ საკითხებზე მრავალი წელია ვწერ და მრავალ 
ტრენინგსაც დავსწრებივარ. და გგონია, თითქოს ყვე
ლა ფერი იცი... მაგრამ უნდა ვაღიარო, რომ გაეროს 
ქალთა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა შეხვედრამ 
თვალები ამიხილა“, ‒ ამბობს ეკა ქევანიშვილი, 
რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი.

რაც შეეხება თავად პერფორმანსს, რეჟისორი ამბობს, 
რომ მსახიობების მიერ გაცოცხლებული პერსონაჟები 
გროტესკული იყო, თუმცა წარმოდგენილი სიტუაციები 
და თემები კარგადაა ნაცნობი აუდიტორიაში მყოფი 
ქალებისთვის:

„პერფორმანსში წარმოდგენილი სიტუაციები კულტუ
რულად დამახასიათებელია საქართველოში და აქ 
ბევრი ქალი მარტივად ამოიცნობს მათ“.

„ძალადობის ინტერიერის“ ზოგიერთი სცენა გაჯერე
ბულია სტერეოტიპებით ‒ მაგალითად, თეთრ 
მაისურ  ში გამოწყობილი უქნარა ქმარი ტახტზე ზის 
და ტელე  ვიზორს უყურებს, ცოლი აუთოვებს და 
კეცავს ტანსაცმელს, ბებია კი წვნიანს ამზადებს, ‒ 
სწორედ ასეთი მარტივად ამოსაცნობი კულტურული 
სტერეოტიპები იყო აუცილებელი მაყურებელზე სასურ
ველი ზეგავლენის მოსახდენად.

რეჟისორი აღიარებს, რომ პერფორმანსის ზოგიერთი 
ასპექტი მაყურებლისთვის შემაშფოთებელი იყო. 
მაგა ლითად, ერთერთ სცენაში ქალს იტაცებენ, 
ეს ტრადიცია საქართველოს სოფლად მცხოვრებ 
თემებ ში უფრო მეტად იყო გავრცელებული, თუმცა 
დღეს ბევრად იშვიათად ხდება. სცენაში ქალს თეთრ 
ზეწარში ახვევენ და ისე იტაცებენ, მაყურებლები 
პარალიზებულები დგანან და თვალს ვერ აშორებენ 
მათ თვალწინ განვითარებულ დრამას. შემდეგ სცენაზე 
ვხედავთ მოტაცებულ ქალს, რომელიც თეთრ ზეწარში 
გახვეული იატაკზე წევს, ხოლო მსახიობები და 
მაყურებლები მის უსიცოცხლო სხეულზე ფრთხილად 
აწყობენ ვარდებს. ესაა ალუზია ფემიციდის იმ ტრა
გიკულ შემთხვევებზე, რომლებიც 2014 წელს მოხდა 
საქართველოში.

ავტორებს იმედი ჰქონდათ, რომ სწორედ ასეთი ტიპის 
თეატრალური დრამის საშუალებით, წარუშლელ 
შთაბეჭ დილებას მოახდენდნენ მაყურებელზე და საჯა
რო დისკუსიას წაახალისებდნენ ოჯახში ძალადო ბის 
თემაზე. 

თეიკო ანჯაფარიძე, კიდევ ერთი ჟურნალისტი, 
რომელიც გამოფენას დაესწრო, ამბობს, რომ პერფორ
მანსი უნიკალური იყო იმითაც, რომ მაყურებელი 
თავად გახდა მისი მონაწილე: „რაც წავიკითხე და 
ვნახე გამოფენაზე, ეს ყველაფერი, სამწუხაროდ, 
ჩვენ გარშემო ხდება ‒ ესაა ის, რაზეც, ხშირად, 
საზოგა დოებას ადეკვატური პასუხი არ გააჩნია. ჩემი 
აზრით, ჩვენ, როგორც ჟურნალისტებს, და, ალბათ, 
საზოგადოების ყველა წევრს შეგვიძლია და უნდა 
გავაკეთოთ რაიმე ამ პრობლემის წინააღმდეგ.“
ნინო მაღლაკელიძის განცხადებით, მარჯანიშვი ლის 
თეატრის პერფორმანსს მეტად წამახალისებელი 
გამოხ მაურება ჰქონდა:

„პერფორმანსის ინტერაქტიული ბუნებიდან გამომ დი
ნარე, ძალიან გამიხარდა, რომ მაყურებლები მონა
წილეობდნენ მასში. ისინი ძალიან აღელვებული იყვ
ნენ, რადგან ამ თეატრალურმა ფორმამ საშუალება 
მისცა მათ გარშემო განვითარებულ მოვლენებში ჩარ
თუ ლიყვნენ,“ ‒ აღნიშნა მან. 

რეჟისორის თქმით, გარკვეულ მომენტში პერფორ
მანსი იმდენად რეალისტური იყო, რომ ზოგიერთი 
მაყურებელი ვეღარ აცნობიერებდა, რომ მსახიობები 
წინასწარ მინიჭებულ როლებს ასრულებდნენ:
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გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ:
საქართველოს გამოცდილება

„ზოგჯერ მსახიობები ძალით ახდენდნენ მაყურებლის 
პროვოცირებას, რის გამოც აუდიტორიის ზოგიერთი 
წევრი შეშფოთდა, ზოგი კი ჩარევას ცდილობდა გაბ
რაზებული, რადგან მიაჩნდა, რომ პერსონაჟს არასა
მართლიანად ექცეოდნენ,“ ‒ განაცხადა მან კმა ყო
ფილი ღიმილით. 

ზურა პაპიაშვილი, ოჯახში ძალადობის საკითხებზე 
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის კიდევ ერთი ინიციატი
ვის მონაწილე დრამატურგი, აღნიშნავს, თუ რამდენად 
მნიშვნელოვანი იყო ეს პერფორმანსი და რაოდენ 
ეფექტიანი ინსტრუმენტია იგი საზოგადოებრივი ჯანმ
რთელობის ამ გამოწვევის შესახებ მოქალაქეების 
ცნობიერების ასამაღლებლად: 

„ეს პერფორმანსი, იმ მოვლენებითა და სიტუაციებით, 
რომლებსაც იგი ასახავს, ბევრჯერ უნდა გავიმეოროთ, 
‒ თქვა მან, ‒ ამ ტიპის მენტალური და ფსიქოლოგიური 
ძალადობა უნდა დასრულდეს. უნდა იყოს სიყვარული, 
სიყვარული და მხოლოდ სიყვარული.“ 

მარჯანიშვილის თეატრის გარდა, პერფორმანსი 
„ძალა დობის ინტერიერი“ 2014 წლის ივლისში შავი 
ზღვის სანაპიროზე ქალაქ ფოთის თეატრშიც დაიდგა. 
მოგვი ა ნებით, კი, ოქტომბერში, იგი თბილისის თეატ
რის საერ თაშორისო ფესტივალის20 ფარგლებშიც 
უჩვენეს. ეს ფესტივალი თანამედროვე ხელოვნებისა 
და კულტურის საუკეთესო ადგილობრივ და საერ თა
შორისო ნიმუშებს მასპინძლობს და ყოველი წლის 
შემოდგომაზე იმართება. 

20 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ბმულზე http://www.tbilisi
international.com/en/.
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გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ:
საქართველოს გამოცდილება

ხმა ამოიღეთ! 

დოკუმენტური ფილმის „ხმა ამოიღეთ!“ ჩვენება. კინოთეატრი „რუსთაველი“ თბილისში (მარტი, 2014წ.). ფოტო: UN Women/მაკა გოგოლაძე

2013 წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და საქარ
თველოს კინემატოგრაფიის ეროვნულმა ცენტრ მა 
გამოაცხადეს კონკურსი სცენარისტებისა და რეჟი სო
რებისათვის დოკუმენტური ფილმის შესაქმნე ლად, 
რომელსაც საქართველოში ოჯახში ძალადობის 
გავრცელება უნდა აესახა. კონკურსის შედეგად ზურაბ 
ინაშვილის ფილმი „ხმა ამოიღეთ!“ შეირჩა. 

ფილმი მაყურებელს საქართველოში ოჯახში ძალა
დობის ფენომენის შეულამაზებელ, რეალურ სურათს 
სთავაზობს და იმ ქალების ავთენტურ ისტორიებს 
გადმოსცემს, რომლებმაც თავი დააღწიეს ძალადობას 
ან კიდევ ამის გაკეთება ვერ შეძლეს. ფილმი ფართო 
საზოგადოებამ ნახა, თუმცა იგი ასევე გამოიყენეს 
როგორც ინსტრუმენტი ამ მწვავე საზოგადოებრივი 
პრობლემის შესახებ ძირითადი მონაწილე მხარეებისა 
და საზოგადოების ავტორიტეტული წევრების ინფორ
მირებისთვის. სამიზნე ჯგუფები ქვეყნის სხვადასხვა 
პოლიტიკურ პარტიებს, პოლიციის აკადემიისა და 

უნივერსიტეტების სტუდენტებს და სხვებს მოიცავდა, 
ვისაც, შესაძლოა, გარკვეული როლი ჰქონოდა 
კამპა ნიის მიზნების მიღწევის ხელშეწყობასა და მისი 
გზავნილის გავრცელებაში. კინოჩვენებას თან ახლდა 
საჯარო დისკუსიები დარგის ექსპერტებთან და შე სა
ბამის სახელმწიფო და საჯარო უწყებების წარმომად
გენლებთან.

დოკუმენტური ფილმის მიზანი ამ საკითხთან დაკავ
შირებით საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღ ლება 
და ქალთა მიმართ ძალადობის, მისი გამომწვევი 
მიზე ზებისა და პრევენციის, აგრეთვე ეფექტიანი რეა
გი რების უზრუნველყოფის შესახებ მეტი დისკუსიის 
ხელ შეწყობა იყო.

ფილმში გადმოცემულია რამდენიმე ქალის ისტორია, 
რომელთაგან რამდენიმე ოჯახში ძალადობის მსხვერ
პლი ან მსხვერპლის ოჯახის წევრი იყო. ფილმის 
ავტორი არ ამსუბუქებს ისტორიებს მაყურებლისთვის. 
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გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ:
საქართველოს გამოცდილება

ზოგიერთი ისტორია შთამაგონებელია და იმედის 
მომცემი, ზოგი კი ‒ ტრაგიკული და მძიმეა.

ფილმის ერთერთი პირველი პერსონაჟი დედაა 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლისა, რომელიც მოძა
ლადე ქმარმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა. 
მიუხედავად იმისა, რომ ამ ისტორიის მოსმენა 
ძალიან მტკივნეულია, დედის მიერ მოყოლი
ლი მისი ქალიშვილის მკვლელობის ამბავი მეტად 
საყურადღებოა და გვაჩვენებს, თუ რამდენია კიდევ 
სამუშაო ოჯახში ძალადობის ირგვლივ გავრ ცე
ლებული საზოგადოებრივი დამოკიდე ბუ ლე ბების 
შესაცვლელად. ამ სცენაში დედა სინანულის უდიდეს 
განცდას უზიარებს მაყურებელს, რომ არაფერი 
იმოქმედა, როდესაც მის ქალიშვილს მოკვლით 
ემუქრებოდნენ. მართალია, იგი აცნობიერებდა, რომ 
პრობლემა სახეზე იყო, მაგრამ ოჯახს ამის აღიარება 
არ უნდოდა. შემდეგ კი უკვე გვიანი იყო, მისი 
ქალიშვილი მოკლეს.

თავის ისტორიას ფილმის კიდევ ერთი პერსონაჟი 
ქალი გვიზიარებს: ის 15 წლის ასაკში გათხოვდა და 
შვილს ეჭვიან ქმართან ერთად ზრდიდა, რომელმაც 
იგი სახლში გამოკეტა და სცემდა მასაც და მათ 
შვილსაც. ამიტომ მან ქმრის მიტოვება გადაწყვიტა და 
მშობლების სახლში დაბრუნდა, მაგრამ მშობლებმა 
არ მიიღეს იგი და, საბოლოოდ, სახლიდან წასვლა და 
მოძალადე ქმართან დაბრუნება აიძულეს.

ამ ქალის ისტორია კიდევ ერთხელ მიუთითებს 
დამოკიდებულებების ცვლილების მეტად ნელ ტემპზე, 
განსაკუთრებით, საზოგადოების ასაკოვან წევრებში.

ფილმში კიდევ ერთი ქალი იხსენებს, თუ როგორ 
გადაიქცა მისთვის ოდესღაც საყვარელი კაცი 
„მონსტრად“, რომლის „სისასტიკეს საზღვარი არ 
აქვს“ და რომელსაც დღეს ადამიანის სახე აღარ 
გააჩნია. 

სასურველი ეფექტის სრულად გადმოსაცემად, 
მოგვიანებით, ფილმში ჩანს შავთეთრი კადრები 
სატელევიზიო ახალი ამბების გამოშვებიდან, 
რომელშიც მაყურებელი ხედავს თბილისში რამდენიმე 
წლის წინ მომხდარ ფემიციდის გახმაურებულ 
შემთხვევებს (2014 წელს 34 ქალი მოკლეს). ერთ
ერთი ყველაზე ტრაგიკული ინციდენტი იყო, როდესაც 
ილიას უნივერსიტეტში ყოფილმა ქმარმა თავისი 
ყოფილი ცოლი აუდიტორიასთან, დერეფანში, 

დღისით ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა და 
შემდეგ თავი მოიკლა. საბოლოოდ, ეს ინციდენტი 
იქცა კატალიზატორად, რომელმაც ზეწოლა მოახდინა 
მთავრობაზე, რომ ოჯახში ძალადობის შესახებ ქვეყნის 
კანონმდებლობა გაემკაცრებინა.

შემდეგ ფილმში მოვლენები ვითარდება ციხეში მყოფი 
კაცების მონაყოლით, რომლებიც სასჯელს ფემიციდის 
ჩადენისთვის იხდიან. მათი ხმების უემოციო ტონიდან 
მაყურებელს ძალაუნებურად რჩება შთაბეჭდილება, 
რომ ისინი თავიანთ დანაშაულს არცთუ იმდენად 
ინანიებენ. 

თუმცა მაყურებელში ყველაზე მეტ ემოციას იწვევს 
სცენა ფილმის შუა ნაწილში, სადაც სოფლად 
მცხოვრები სამი ასაკოვანი კაცი ოჯახში ძალადობის 
შესახებ თავის მოსაზრებებს გვიზიარებს. 

„ქალმა სახლის საქმე უნდა შეასრულოს. თუ ქალი 
დიასახლისის მოვალეობებს არ ასრულებს, ცხადია, 
კაცი უკმაყოფილო იქნება და სცემს მას. ეს წესია. 
ქალი, რომელიც თავის ოჯახს ან ქმარს პატივს არ 
სცემს, უნდა გაილახოს“, ‒ ამბობს პირველი კაცი.

თუმცა მაყურებელს ფილმის მომდევნო კადრები 
ჰგვრის ჟრუანტელს და გვიჩვენებს, თუ რამდენად 
დიდი წინააღმდეგობაა ქალთა მიმართ ძალადობის 
საკითხებზე საზოგადოებრივი დამოკიდებულებების 
შეცვლის მიმართულებით – განსაკუთრებით სოფლად. 

„ტელევიზიით გველაპარაკებიან ქალთა მიმართ 
ძალადობის შესახებ… [მაგრამ] საქართველოში ასე 
არ იქნება. თუ ქალი ქმარს ღალატობს, მაშინ ქართული 
მენტალიტეტის მიხედვით, მას ძალადობრივად მოექ
ცევიან. კისერი უნდა მოტეხო და წამებით მოკლა“, ‒ 
პირდაპირ უცხადებს ასაკოვანი კაცი კამერას.

ფილმი კიდევ რამდენიმე ქალის ისტორიით გრძელ
დება, რომელთაც ძალადობას დააღწიეს თავი და 
აღწერენ, თუ როგორ მოახერხეს ეს. თუმცა, ფილმ
მა წარუშლელი შთაბეჭდილება უკვე მოახდინა მაყუ
რე ბელზე და მრავალი თვალსაზრისით, სწორედ ამ 
რეაქციის მიღება სურდათ ფილმის შემქმნელებს. 

თუ რა შთაბეჭდილება მოახდინა ქალების ისტორიებმა 
მაყურებლებზე, შეიძლება, იმ რამდენიმე ქალის 
განცხადებით გაიზომოს, რომლებმაც ფილმი ნახეს.
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გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ:
საქართველოს გამოცდილება

რუსუდან ნიკოლაიშვილმა, საზოგადოებრივ საქმეთა 
ინსტიტუტის (GIPA) სტუდენტმა, ფილმის ნახვის შემდეგ 
ემოციური ესე21 დაწერა, სადაც აღნიშნავს: „ფილმმა 
წარუშლელი შთაბეჭდილება დატოვა და ძალიან 
იმოქმედა ჩემზე. სურვილი გამიჩნდა, კარდაკარ ვიარო 
და ყველა ქალს უფლებების დაცვაში დავეხმარო. 
ბოლო წლებში საქართველოში ფემიციდისა და 
ოჯახში ძალადობის მაღალმა მაჩვენებელმა სრული 
სისას ტიკით დაგვანახა პრობლემის სიმწვავე და 
მასთან ბრძოლის გააქტიურების აუცილებლობა. არ 
უნდა დავუშვათ არცერთი ქალის ჩაგვრა! ჩვენ ხმა 
უნდა ამოვიღოთ და გავერთიანდეთ მათ დასაცავად“.

სალომე ბენდიანიშვილი, ამავე ინსტიტუტის სტუდენ ტი 
კი დასძენს: „ფილმმა შემძრა. არც მანამდე ვფიქ რო
ბდი, რომ კაცი და ქალი განსხვავებული უფლე ბებით 
სარგებლობენ და არ არიან თანასწორები, მაგრამ 
ფილმმა „ხმა ამოიღეთ!“ სიმამაცე შემმატა. დამაფიქ
რა, რომ მეც ქალი ვარ და ასეთ მდგომარეობაში 
აღმოჩენის შემთხვევაში, აუცილებლად უნდა ამოვიღო 
ხმა და ვიბრძოლო ჩემი უფლებებისთვის“.

21 გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი, „ქალთა 
მიმართ ძალადობის შესახებ დოკუმენტური ფილმი „ხმა 
ამოიღეთ!“”, 15 დეკემბერი, 2015წ.. იხ. ბმულზე http://
georgia.unwomen.org/en/news/stories/2015/12/speakout
publiclaunchofdocumentarymovieonviolenceagainst
women.

ფილმი გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ საქარ
თვე ლოში გენდერული თანასწორობისთვის გაეროს 
ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა, შვე
დეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერითა და 
საქარ თველოს კინემატოგრაფიის ეროვნულ ცენტრ
თან თანამშრომლობით. ესაა ფილმი, რომელიც 
ყველა აუდიტორიამ უნდა ნახოს. მიუხედავად იმისა, 
რომ ფილმი უკვე ხუთ წელზე მეტი ხნისაა, დღესაც 
აქტუა ლური რჩება მისი გზავნილი: ის, ვინც ოჯახში 
ძალადობას განიცდის, შიშში არ უნდა ცხოვრობდეს; 
მან ხმა უნდა აიმაღლოს და თავისი ამბავი მოჰყვეს 
როგორც საკუთარი კეთილდღეობისთვის, ისე იმ 
უამრავი ქალისთვის, ვინც ასეთივე ძალადობის 
მსხვერპლია. 

დოკუმენტური ფილმის „ხმა ამოიღეთ!“ ჩვენება. კინოთეატრი „რუსთაველი“ თბილისში (მარტი, 2014წ.). ფოტო: UN Women/მაკა გოგოლაძე
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გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ:
საქართველოს გამოცდილება

9 პიესა ძალადობის წინააღმდეგ  

„9 პიესა ძალადობის წინააღმდეგ“ საჯარო კითხვა კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობების 
მონაწილეობით (დეკემბერი, 2012წ.). ფოტო: UN Women/მაკა გოგოლაძე

2012 წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ, საქარ თვე
ლოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინის ტრო 
სთან და კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელ
მწიფო დრამატულ თეატრთან თანამშ რომ ლო ბით, 
სპეცი ალური თეატრალური ინიციატივა განახორ
ციელა, რომლის მიზანი ქალთა მიმართ და ოჯახში 
ძალა დობის საკითხებზე საზოგადოებრივი ცნობიე
რე ბის ამაღლება და ამ საკითხზე საჯარო დისკუსიის 
ხელ შე  წყობა იყო. ამ ინიციატივის ფარგლებში ქარ
თველ დრამატურგებს ეთხოვათ პიესების შექმნა, რომ
ლე  ბიც ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის თემას 
შეე ხებოდა. 

შედეგად, ცხრა პიესა შეიქმნა, რომლებიც კრებულის 
სახით გამოიცა სათაურით „9 პიესა ძალადობის 
წინა აღ მდეგ“. პიესების საჯარო წაკითხვა კოტე მარ
ჯა ნიშვილი სახელობის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრის მსახიობების მონაწილეობით გაიმართა გენ
დე  რული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი 
გლობალური კამპანიის ფარგლებში, რომე ლიც 
მთელს მსოფლიოში ყოველწიურად აღინიშ ნება 25 
ნოემ ბრი დან 10 დეკემბრის ჩათვლით.

კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრა
მატულ თეატრთან თანამშრომლობით ფართო საზო
გა დო ებისათვის ზურა პაპიაშვილის პიესა „შვიდი 
სიზ მარი“ დაიდგა, რომელიც საქართველოს რეგიო ნე
ბ შიც წარმოადგინეს. სპექტაკლმა იმდენად დადები თი 
საზოგადოებრივი გამოხმაურება მოიპოვა, რომ 2012
2014წწ. პერიოდში თვრამეტჯერ დაიდგა, ხოლო 
კრებული „9 პიესა ძალადობის წინააღმდეგ“ საქარ

თვე ლოს უნივერსიტეტებში, თეატრებსა და ბიბ ლი
ოთეკებში, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიგზავნა.

საბოლოოდ, ინიციატივა „9 პიესა ძალადობის წინააღ
მდეგ“ საპილოტე ან სატესტო პროექტი აღმოჩ ნდა 
სამომავლო კამპანიებისთვის, რომლებშიც საქარ თვე
ლოს სახელოვნებო თემი მონაწილეობდა და მსგავსი 
პროექტებისთვის მოამზადა საფუძველი. მათში საქარ
თველოს მდიდარი სახელოვნებო და კულ ტუ რული 
რესურსებია გამოყენებული და ქალთა მიმართ და 
ოჯახში ძალადობის პრობლემისადმი საზოგა დო ების 
მეტი ყურადღების მიპყრობას ემსახურება. 
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ლისისტრატე

ლაშა ბუღაძის „ლისისტრატეს“ პრემიერა შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში (დეკემბერი, 2015წ.). 
ფოტო: UN Women/მაკა გოგოლაძე

„ლისისტრატე“ არისტოფანეს ცნობილი თეატრალური 
კომედიაა, რომელიც თავდაპირველად ათენში, 
საბერ ძნეთში, ძვ.წ. 411 წელს დაიდგა. ეს არის ქალის 
გასაოცარი მისიის შესახებ კომიკური მონათხრობი, 
რომელიც საბერძნეთის ქალაქსახელმწიფოებს შო
რის უაზრო ბრძოლის დასრულებას ისახავს მიზნად. 
ამასთან, იგი ერთერთი პირველი ისტორიული მა
გა ლითია თეატრში, რომელმაც სცადა, კაცების მიერ 
დომინირებულ საზო გა  დოებაში სქესობრივი დინა
მიკისთვის მოეფინა ნათელი. 

როგორ მიაღწია ამას? 

მან შეიმუშავა გენიალური გეგმა, რომლითაც ქალთა 
თემი ააჯანყა, დაარწმუნა რა ისინი, უარი ეთქვათ სექ
სზე ყველა იმ კაცისთვის, ვინც ბრძოლებში მონაწი ლე 

ობ და. ეს აღმოჩნდა ძალიან ეფექტიანი გზა და საშუ 
ალ ება მათთვის ერთადერთი და ყველაზე სასურ ვე ლის 

ჩამოსართმევად. გეგმამ წარმატებით გაამარ თლა. 

ორიგინალური პიესის „ლისისტრატე“ ფემინისტური 
ქვედინებების, როგორც საფუძვლის გამოყენებით, 
წარ ჩი ნებულმა ქართველმა დრამატურგმა ლაშა ბუღა
ძემ ამ პიესის საკუთარი ვერსია შემოგვთავაზა და ის 
საქარ თველოში ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადო
ბას თან დაკავშირებულ რეალობას მოარგო.
 
დრამატურგის თქმით პიესა საქართველოში მომ ხდა

რი ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობასთან დაკავ
შირებული ამბებითაა შთაგონებული. თავის ბლოგში 
ლაშა ბუღაძე წერს: „ახლა სწორედ ის ეტაპია, როცა 
არავინ უნდა გაჩუმდეს, როცა ჩაგრული არავითარ 
შემთხვევაში არ უნდა დარჩეს მარტო დესპოტის 
პირისპირ. მოძალადეები ერთად უნდა შევაჩეროთ. 
ლისის ტრატეებს უნდა დავეხმაროთ.“22 

22 ლაშა ბუღაძე, „გახდით ლისისტრატეები!”, 3 დეკემბერი, 
2015წ. იხ. ბმულზე http://georgia.unwomen.org/en/news/sto
ries/2015/12/becomelysistratas.
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ამგვარად, უფრო ფართომასშტაბიანი კამპანიის 
„ხელოვანები ერთიანდებიან“ ფარგლებში, გაეროს 
ქალთა ორგანიზაციამ, ინიციატივის „9 პიესა ძალა
დო ბის წინააღმდეგ“ წარმატების საფუძველზე, ახალი 
შემოქმედებითი პროექტის წამოწყება გადაწყვიტა. 
პროექტს, არისტოფანეს კლასიკური პიესის სახელო ვ
ნებო ინსტრუმენტად ქცევის გზით, ოჯახში ძალადობის 
პრობლემის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების 
ასამაღლებლად და ამ საკითხის ირგვ ლივ საჯარო 
დებატის წასახალისებალად უნდა ემუშავა.

„ლისისტრატე“, თავდაპირველად, თბილისში, მიხეილ 
თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში 
მოწყობილი საჯარო კითხვის საშუალებით გააცნეს 
საზოგადოებას 2014 წლის 16 დღიანი გლობალური 
კამპანიის ფარგლებში..23 მაყურებლის დადებითი 
შეფა სებების შემდეგ, „ლისისტრატეს“ პრემიერა მომ
დევნო წელს (2015 წლის 8 დეკემბერს) შოთა რუს
თაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატული 
თეატრის დიდ სცენაზე შედგა. ამ გახმაურებულ მოვ
ლენას საქართველოს პირველი ლედიც დაესწრო, 
რომელმაც მანამდეც ქალთა მიმართ ძალადობის 
წინააღმდეგ არაერთ ინიციატივას დაუჭირა მხარი.

იმისათვის, რომ სრულად გავიაზროთ ეს შემოქმე დე
ბითი იდეა, რომელმაც საზოგადოებისათვის მნიშვ
ნელოვანი გზავნილის მისაწოდებლად შესანიშნავად 
გამოიყენა თეატრის სცენა, ჯერ საქართველოს საბ
ჭოთა მემკვიდრეობა განვიხილოთ. 

„თეატრს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ისე
თი პოსტსაბჭოთა საზოგადოებისთვის, როგორიც 
საქარ   თ ველოა. თეატრი იყო და კვლავ არის მეტად 
გადა ჯაჭვული ხალხის სოციალურ ცხოვრებასთან“, ‒ 
განმარ ტავს დრამატურგი დავით გაბუნია, რომელიც 
გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ერთერთ ინიციატივაში 
მონაწილეობდა. ინიციატივის მიზანი თანამედროვე 
დრამატურგების წახალისება იყო სოციალური საკით
ხების, კერძოდ, ქალთა მიმართ ძალადობის თემაზე 
სამუშაოდ. 

დრამატურგი განმარტავს, რომ ქართველებისთვის 
თეატრი არა მხოლოდ გართობის, არამედ, უპირ ველე
სად, ის ადგილია, სადაც ჭეშმარიტება და ყოველ
დღიური ცხოვრება ერთმანეთს უკავშირდება: 

„საქართველოსთვის, თეატრი იძლეოდა გარკვეული 
სახის გამოხატვის თავისუფლებას. იმ იდეების გამო
ხატვა, რომლებიც საბჭოთა პერიოდში მიუღებელი 
იყო, შეიძლებოდა მეტაფორის საშუალებით და ქვეტექ
სტი იმარხებოდა პიესების დიალოგებში. ჩვენთვის, 
ყველაფერი ის, რაც სცენაზე ხდებოდა, რეალობა იყო 
და ყველაფერი ის, რაც რეალობაში ხდებოდა ‒ იყო 
ფარსი“, ‒ ამბობს იგი.

დრამატურგი ლაშა ბუღაზე გამოეხმაურა კოლეგის 
მოსაზრებებს და აღნიშნა, რომ ზოგჯერ უფრო ნაყო
ფიერია ისეთი საკითხების შესახებ თეატრის ენაზე 
ლაპარაკი, როგორიცაა ოჯახში ძალადობა, ვიდრე 
ამ საკითხების საგაზეთო სტატიებში ან სამეცნიერო 
ჟურნალებში განხილვა. 

„თეატრი იქცა ადგილად ‒ სოციალურ ოთახად ‒ 
სადაც ყველას შეუძლია მოვიდეს და მიიღოს კომუ
ნა ლური გამოცდილება და ილაპარაკოს მძიმე სოცი
ალურ საკითხებზე,“ ‒ ამბობს ლაშა ბუღაძე და დავით 
გაბუნიას მოსაზრებას იზიარებს. 

მას მიაჩნია, რომ ზემოაღნიშნული მიდგომა იყო 
იდეალური გზა ქალთა მიმართ ძალადობის პრობ
ლე მასთან საბრძოლველად და ამიტომ იგი და რეჟი
სორი დავით საყვარელიძე ერთად შეუდგნენ ისეთ 
სპექტაკლზე მუშაობას, რომელიც ქართულ აუდიტო
რიას სათქმელის „სტრიქონებს შორის წაკითხვის“ 
საშუალებას მისცემდა. 

„დავიწყეთ იმ იდეაზე მუშაობა, რომ საკითხი დაფა
რულად წარმოგვეჩინა, თუმცა ისე, რომ მჭიდ როდ 
ყოფილიყო დაკავშირებული საზოგადოების ქვეც ნო
ბიერთან,“ ‒ ამბობს იგი.

23 გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი, 
„რუსთაველის თეატრი მასპინძლობს სპექტაკლს ქალთა 
მიმართ ძალადობის შესახებ”, 8 დეკემბერი, 2015წ. 
იხ. ბმულზე http://georgia.unwomen.org/en/news/sto
ries/2015/12/rustavelitheatrehostsperformanceonvio
lenceagainstwomen.
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საქართველოს გამოცდილება

2015 წლის 8 დეკემბერს შოთა რუსთაველის სახე
ლობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დასმა 
არისტოფანეს „ლისისტრატეს“ ახალი ვერსია ითამა
შა. სპექტაკლი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, 
რომ მან და მონაწილე მსახიობებმა მრავალი ჯილდო 
მიიღეს.

„სპექტაკლის შემდეგ რამდენიმე ქალი მოვიდა ჩემ
თან და მითხრა, რომ თავს ისე გრძნობდნენ, თითქოს 
სცენაზე მათი სათქმელი ითქვა. ამან ისინი გააძლიერა 
და ახლა უფრო იმედიანად იყვნენ. ეს ძალა კი მათ 
სპექტაკლმა შესძინა, რათა რთული გადაწყვეტილებები 
მიიღონ,“ ‒ აღნიშნავს ლაშა ბუღაძე. 

რეტროსპექტივაში დავით გაბუნია ამბობს, რომ 
საქართველო, ისტორიულად, რევოლუციებით მოცუ
ლი ქვეყანაა, და სწორედ ამიტომ, ისეთი ცნებები, 
როგო რიცაა ჩაგვრა, უთანასწორობა, მისი ისტორიის 
ნაწილი არ არის.

„უთანასწორობა ჩვენი ტრადიცია არ არის; იგი 
ხელოვ ნურად დამკვიდრდა რევოლუციების დროს და 
საბჭოთა პერიოდში. საქართველოს ძლიერი ქალე
ბი ჰყავდა მთელი ისტორიის მანძილზე ‒ თამარ 
მეფე ჯერ კიდევ მეთორმეტე საუკუნეში მეფობდა 
და საქართველო ერთერთი პირველი ქვეყანა იყო 
ევროპაში, რომელმაც ქალების სუფრაჟს 1918 წელს 
მიაღწია,“ ‒ ამბობს იგი. 
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ბავშვები ზღაპრების კრებულის „იყო ერთი გოგო“ პრეზენტაციაზე თელავში, კახეთი (ნოემბერი, 2018წ.). ფოტო: UN Women

იყო ერთი გოგო

საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარ
მო მადგენლის, ერიკა კვაპილოვას აზრით, ღრმად 
დამკვიდრებული სტერეოტიპების დამსხვრევა მეტად 
რთულია  “ამისთვის საუკეთესო გზაა მათთან ბრძო
ლა ბავშვობიდან”. 

ქართული ფოლკლორის, ლიტერატურისა და ისტო
რიის, როგორც ასეთის, საფუძვლად გამოყე ნე
ბით, გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ გენდერული 
თანასწორობის ხელშეწყობა გადაწყვიტა განსხვა

ვებულ დემოგრაფიულ ჯგუფში  ბავშვებში. ამ კონ
ცე ფციამ წიგნის სახე მიიღო. თუმცა, ეს ჩვეულებრივი 
წიგნი როდია, ესაა ზღაპრების კრებული, რომლებშიც 
ქალი პროტაგონისტები გვხვდებიან, რაც  ბავშვთა 
თანამედროვე ლიტერატურაში დღემდე იშვიათობაა 
საქართველოში. 

„იყო ერთი გოგო“24 ზღაპრულად აღწერს ქალების 
ისტორიულ მიღწევებს საქართველოს წარსულიდან. 
ამასთან, წიგნი მოხერხებულად უწყობს ხელს 

24 გაეროს ქალთა ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი, 
“ზღაპრების კრებული “იყო ერთი გოგო”’ – საჩუქარი ბავშვებს 
გაეროს ქალთა ორგანიზაციისაგან”, 15 ივნისი, 2018წ. 
იხ. ბმულზე http://georgia.unwomen.org/en/news/sto
ries/2018/06/fairytalecollectiononcetherewasagirl.
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გენდერული თანასწორობისთვის ბრძოლას, რაც 
დღემდე ერთერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გამო
წვევად რჩება ქვეყანაში და რომელიც ოჯახში ძა
ლადობის აღკვეთისაკენ მიმართული წარმატებული 
კამპანიების დახმარებით დაიძლევა.

ერთერთი მწერალი, რომელმაც ამ პროექტში მო
ნაწილეობა მიიღო, ნესტან კვინიკაძეა, რომლის 
ზღა პარი მეცხრამეტე საუკუნის ქართველ პოეტსა 
და ქალთა უფლებადამცველს ბარბარე ჯორჯაძეს 
შეეხება. ბარბარე რამდენიმე კულინარიული 
წიგნი თაც იყო ცნობილი, რომელიც ტრადიციულ 
ქართულ სამზარეულოს გვაცნობს. სწორედ მისი ეს 
კულინარიული ალღო გამოიყენა მწერალმა თავისი 
ზღაპრის „ბლამანჟის ხიდის“  საფუძვლად. 

„თავდაპირველად, ჯორჯაძის რეცეპტებს მივმართე 
და შევქმენი წარმოსახვითი სამეფო, რომელიც 
სხვადასხვა საკვებისგან იყო შემდგარი  შემთხვევითი 
საკვები, როგორიცაა ვანილი, კრემები, შაქარი და 
სხვადასხვა ხილი და ბოსტნეული. შემდეგ რამდენიმე 
დეტალი ავიღე მისი ბიოგრაფიიდან და ვცადე, ისინი 
ამბავში გადმომეტანა“,  იხსენებს ნესტან კვინიკაძე 
და აღიარებს, რომ საკვების იდეის გამოყენებით 
ზღაპრის შექმნა თავდაპირველად ცოტა სულელურად 
ჟღერს.

მართლაცდა, ერთი შეხედვით, ზღაპარი, რომელშიც  
მთავარ როლში საკვები პროდუქტებია წარმოდგენილი, 
შესაძლოა, უცნაურად მოგვეჩვენოს, თუმცა, შემდგომ, 
ავტორი ძალიან მოხერხებულად გამოკვეთს 
ზღაპრის პროტაგონისტის  ძლიერი, უსაზღვროდ 
დამოუკიდებელი გოგოს ძალასა და გამბედაობას, 
რომელიც ქალების შესახებ საზოგადოებაში ღრმად 
დამკვიდრებულ იდეებს ამსხვრევს.

„ის განსაკუთრებით ძლიერი გოგო იყო, რომელიც 
სამეფოს მართავდა და როდესაც სამეფოს მტერი 
შემოესია, მის მოსაგერიებლად  სხვადასხვა საკვები 
გამოიყენა  მაგალითად, ხახვი.”  ამბობს იგი.

ამასთან, ავტორი  იმასაც უსვამს ხაზს, რომ მთა
ვარი პერსონაჟი იმ გენდერულ ქცევით ნორმებს 
უპირისპირდება, რომლებსაც ქალებს ტრადიციული 
ქართული საზოგადოება უწესებს. იგი იხსენებს 
საკუთარ ბავშვობას და აღნიშნავს, რომ საბავშვო 

ლიტერატურაში ქალი პერსონაჟები ყოველთვის 
ფემინიზებულნი იყვნენ და მათი დახასიათება 
ხშირად მხოლოდ მაქმანებიანი კაბების ტარებით 
შემოიფარგლებოდა. ბუნებრივია,  გოგოებიც თავს 
სწორედ ასეთ როლებში წარმოიდგენდნენ, ხოლო  
„იყო ერთი გოგო“  სრულიად ამსხვრევს ამ გენდერულ 
სტერეოტიპებს.   

„ჩემი ზღაპრის პერსონაჟი ერთადერთია, რომელიც  
სამეფოს შუაგულში ცეკვას და სიმღერას ბედავს. ეს 
აკრძალულია, რადგან ქალებისაგან მხოლოდ შინ 
ყოფნასა და საოჯახო საქმეების კეთებას ელიან”  
დასძენს იგი. 

ავტორის განცხადებით,  ბევრი იდეა მან თავად 
ჯორჯაძის ბიოგრაფიიდან აიღო და ეცადა, რომ ის 
გაკვეთილები, რომლებიც  ამ საბავშვო წიგნში ჩა
აქსოვა, მარტივად გასაგები ყოფილიყო.

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით, აღ
ნი შნულ პროექტზე სულ 26მა მწერალმა და ილუს
ტრატორმა იმუშავა. ზღაპრების პროტაგონისტები  
ისეთ წარჩინებულ ქართველ ქალებს მოიცავდნენ, 
როგორებიც არიან: რუსუდან ჟორდანია  პირველი 
ქართველი პილოტი ქალი, რომელიც მეორე მსო
ფლიო ომის დროს იბრძოდა; მარო მაყაშვილი  
საქართველოს ეროვნული გმირი, მოწყალების და, 
რომელიც საბჭოთა რუსეთის ჯარებთან ბრძოლაში 
დაიღუპა; მედეა  ანტიკური კოლხეთის სამეფოდან, 
რომელიც უკვდავყოფილია ბერძნულ მითოლოგიაში; 
და გურჯიხათუნი, უძლეველი სელჩუკების იმპერიის 
დედაოფალი, რომლის ამბავიც მეტწილად დაიკარგა 
საქართველოს ხანგრძლივ და ქაოტურ ისტორიაში.

თუმცა, ყველაზე მნიშნელოვანია ის, რომ ეს ისტორიები  
ახალგაზრდა მდედრობითი სქესის იმ აუდიტორიას 
ეხმიანება, რომელიც მათ კითხულობს. თბილისში 
მდებარე ერთერთი სკოლის მასწავლებელი ლე
ლა კოტორაშვილი ამბობს, რომ წიგნმა ძლიერი გავ
ლენა მოახდინა რამდენიმე მისი მოსწავლე გოგოს 
წარმოსახვაზე და მათ შთაგონებაში და ცხოვ რე ბი
სეული გეგმების დასახვაში დაეხმარა. 

მართლაც, თბილისელი მოსწავლეების რეაქცია იმ
დენად დადებითი იყო, რომ მასწავლებელმა გა
დაწყვიტა, ზღაპრები თავისი მოსწავლეებისთვის 
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რაჭაშიც გაეცნო, სადაც იგი ყოველ წელს საზა ფხულო 
სკოლას ხელმძღვანელობს. ეს ძალიან მნიშვნე
ლო ვანია, რადგან ისეთ მაღალმთიან რეგიონებში, 
როგორიც რაჭაა, ქალები ხშირად ადრე ტოვებენ 
სკოლას, რომ ოჯახში იმუშაონ და, ასევე, ადრეული 
ქორწინებაც საკმაოდ გავრცელებულია.. ისეთი 
შთამაგონებელი ზღაპრები კი, როგორიც წიგნშია 
მოცემული, ამ ტენდენციასთან ბრძოლას უწყობს 
ხელს.

„წიგნში „იყო ერთი გოგო“ მოცემული ამბები გო
გოებს ახალ შესაძლებლობებს უჩვენებს. ისინი მათ 
შთააგონებს, რომ ცხოვრებაში მიზნები დაისახონ, 
გარდა მხოლოდ დაქორწინებისა და ოჯახზე ზრუნვისა. 
მოკლედ, ეს ზღაპრები მათთვის შთაგონების წყაროა, 
რომ ცხოვრებაში უფრო მეტ და უკეთეს მიზნებს მი
აღწიონ,“  ამბობს ლელა კოტორაშვილი.

რუსუდან ჟორდანიას (პირველი ქართველი პილოტი 
ქალი) შესახებ ზღაპრის წაკითხვის შედეგად შთა
გონებულმა მისმა ერთერთმა მოწაფემ, მარიამმა 
გადაწყვიტა,  ნეიროქირურგი  გამოვიდეს. ეს პრო
ფესია  ქართულ საზოგადოებაში  ჯერ კიდევ მხო
ლოდ კაცის საქმედ მიაჩნიათ და როდესაც 15 წლის 
გოგომ ამის შესახებ ახლობლებს უთხრა, ისინი  
მის გადარწმუნებას შეეცადნენ, აფრთხილებდნენ, 
რომ ძალიან ბევრი უნდა ემუშავა ამისათვის და 
მთელი დღის განმავლობაში ფეხზე უნდა მდგარიყო. 
მაგრამ მარიამზე ამ საუბრებმა არ იმოქმედა და იგი 
მედიცინაში თავისი ოცნების შესრულებისთვის იღწვის.
ამასთან, პედაგოგი  წიგნში წარმოდგენილი ილუ
სტრა ციების მნიშვნელობასაც აღნიშნავს, თუ რო
გორ ახდენენ ისინი მკითხველის შთაგონებასა და 
წახალისებას. მაგალითად, რუსუდან ჟორდანიას შე
სახებ ზღაპარში მისი ილუსტრაცია  ცნობილ ქართველ 
პილოტს მოკლედ შეჭრილი თმითა და პილოტის კომ
ბინეზონში გამოწყობილს ასახავს.

„სწორედ ამან მიიპყრო მარიამის ყურადღება, ამან 
მოანდომა მას თმის მოკლედ შეჭრაც, მაგრამ, დე
დამისს და ბებიამისს ეს აზრი არ მოეწონათ,  ამბობს 
ლელა კოტორაშვილი,  საბოლოო ჯამში, გოგო მათ 
დათანხმდა, მაგრამ, სამაგიეროდ, გრძელი თმის ქვეშ 
მხოლოდ საფეთქლებთან გადაიპარსა თმა.” 

გარდა იმისა, რომ მასწავლებელი გოგოებს წიგნში 
მოცემულ ზღაპრებს აკითხებს, წიგნის ძალა მან 
შემოქმედებითი ფორმითაც გამოიყენა. 2018 
წლის საზაფხულო სკოლაში,  რაჭაში მან და მისმა 
მოსწავლეებმა წიგნის ერთერთი ზღაპარის მიხედვით 
მარიონეტების სპექტაკლი დადგეს. 

„ამ ზღაპრების მხოლოდ კითხვა საკმარისი არ 
არის. ჩვენ მეტი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ 
დავეხმაროთ მათ იმ გზავნილის სრულად გააზრებასა 
და მიღებაში, რომლის გადმოცემასაც ეს ზღაპრები 
ცდილობენ. როდესაც ბავშვები თავად აცოცხლებენ ამ 
ამბებს, ისინი საკუთარ თავს პერსონაჟების ადგილას 
აყენებენ და ეს მათ  მიზნის მიღწევაში ეხმარება.

როგორც მასწავლებელი, ლელა კოტორაშვილი „იყო 
ერთი გოგოს“ დიდი გულშემატკივარია და მიაჩნია, 
რომ ქვეყანაში მეტმა მასწავლებელმა რეგულარულად 
უნდა შეიტანოს ეს წიგნი  კლასებში.  
 

ზღაპრების კრებული “იყო ერთი გოგო”, რუსუდან ჟორდანია, 
ილუსტრაცია: მაკა ჯიშკარიანი
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გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ:
საქართველოს გამოცდილება

ბავშვები ხატავენ ზღაპრების პერსონაჟებს ზღაპრების კრებულის „იყო ერთი გოგო“ პრეზენტაციაზე (ივნისი, 2018წ.). ფოტო: UN Women/მაკა 
გოგოლაძე

„როგორც პედაგოგს, მჯერა, რომ ეს ზღაპრები ძა
ლიან მნიშვნელოვანია. ასეთი ტიპის ლიტერატურას 
მნიშვნელოვნად შეუძლია გააძლიეროს გოგოები და 
ის ძალა შესძინოს მათ, რომელიც  ასე სჭირდებათ.”

ამ ფანტასტიკური ისტორიებით, თვალწარმტაცი 
ილუსტრაციებითა და ძლიერი ქალი პერსონაჟებით „იყო 
ერთი გოგო“ მეტად აქტუალური წიგნია ბავშვებისთვის. 
სწორედ ამიტომ, მალე წიგნის ინგლისური ვერსიაც  
გამოიცემა, რათა ამ შთამაგონებელი ისტორიების 
გაცნობის შესაძლებლობა კიდევ უფრო მეტ ბავშვს 
მიეცეს.
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საქართველოს გამოცდილება

2019 და შემდგომ  

გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და საქსტატის 
2017 წელს ჩატარებულმა ერთობლივმა კვლევამ25 

გვიჩვენა, რომ საქართველოში შვიდიდან ერთ ქალს 
სიცოცხლის მანძილზე ერთხელ მაინც გამოუცდია 
ძალადობა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან. მათგან 
73%მა ფსიქოლოგიური, 31%მა ფიზიკური, ხოლო 
13%მა სექსუალური ძალადობა გამოსცადა.26 

ამასთან, კვლევამ აჩვენა, რომ როგორც ქალებში, 
ისე კაცებში ჯერ კიდევ აღინიშნება ინტიმურ ურთიერ
თობებში ქალთა მიმართ ფიზიკური ძალადობის 
მაღა ლი ხარისხის ტოლერანტობა და მიმღებლობა. 
ამას თან, ისინი იზიარებენ სტერეოტიპულ დამოკიდე
ბუ ლ ებებს სქესისა და სექსუალური ძალადობის მიმარ
თაც. გამოკითხულთა მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის 
(ქალების თითქმის ერთი მეოთხედი ‒ 22 პროცენტი და 
კაცების ერთი მესამედი ‒ 31 პროცენტი) ცოლის ცემა 
გარკვეულ შემთხვევებში გამართლებულია. ამასთან, 
ქალების თითქმის ერთ მეოთხედს (23 პროცენტი) და 
კაცების თითქმის ნახევარს (42 პროცენტი) მიაჩნია, 
რომ ცოლი ქმარს მაშინაც კი უნდა დაემორჩილოს, 
როცა არ ეთანხმება.

ეს უახლესი სტატისტიკა ქალთა მიმართ და ოჯახში 
ძალადობის მხრივ საქართველოში არსებული მდგო
მარეობის მძიმე სურათს გვიჩვენებს და ამასთან, ხაზს 
უსვამს იმას, რომ არ არსებობს ჯადოსნური ხერხი, 
რომელიც ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემას 
ერთბაშად დაამარცხებს. თუმცა, კვლევის შედეგები 
გარკვეულ წინსვლაზეც მიუთითებს, ‒ განსაკუთრებით, 
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის მიმართ ქა ლე
ბის დამოკიდებულებების ცვლილების თვალსაზრისით. 

მაგალითად, კვლევის მიხედვით, იმ ქალების პროცენ
ტული წილი, ვინც ინტიმური პარტნიორის მხრიდან 
ძალადობის შემთხვევაში პოლიციას მიმართა, 2017 
წელს 18 პროცენტს შეადგენს, ხოლო 2009 წელს ეს 

მაჩვენებელი მხოლოდ 1.5 პროცენტი იყო; ამასთან, 
იმ ქალების პროცენტული რაოდენობა, ვისაც მიაჩნია, 
რომ ოჯახში ძალადობა ოჯახის საქმეა და შიგნით 
უნდა მოგვარდეს, განახევრდა ‒ 2009 წელს 78 პრო
ცენტიდან 2017 წელს მხოლოდ 33 პროცენტამდე 
შემცირდა.

კვლევამ სხვა ინდიკატორებსაც მოჰფინა ნათელი, 
რომლებიც მეტად უწყობენ ხელს საქართველოში 
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლას. 
მათ შორის, უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ საზო
გა დო ებრივი დამოკიდებულებები ქვეყანაში ნაკლებ 
კონსერვატიული ხდება; ქალებისა და კაცების ახალ
გაზრდა თაობა მეტად იხრება არადისკრი მი ნა ციული 
დამოკიდებულებებისკენ; შემცირდა იმ ქალების 
რაოდენობა, ვინც მოძალადე ქმართან რჩება, რად
გან ძალადობა ნორმად მიაჩნია; დაბოლოს, მნიშვ
ნე ლოვნად გაიზარდა იმ ქალების რაოდენობა, ვინც 
ძალადობა განიცადა ინტიმური პარტნიორის მხრიდან 
და დახმარებისათვის პოლიციას მიმართა. 

ყველაფერი ეს იმაზე მიუთითებს, რომ გაეროს ქალთა 
ორგანიზაციის (და მრავალი სხვა სახელმწიფო უწ
ყე ბის, არასამთავრობო ორგანიზაციისა და გან ვი თა
რების დარგში პარტნიორის) წვლილი ამ პან  დე მი
ასთან ბრძოლაში ბოლო ცხრა წლის განმავ ლობაში 
გარკვეული დივიდენდების მომკას იწყებს; საქართ ვე
ლო ნელა, მაგრამ სტაბილურად მიიწევს წინ ქალ თა 
მიმართ და ოჯახში ძალადობის გავრცელების წინააღ
მდეგ ბრძოლაში. 

მომდევნო წლებში მეტი ადამიანის მოსაზრებები და 
დამოკიდებულებები უნდა შეცვალოს, მეტი ადამიანის 
ცნობიერება უნდა ამაღლდეს და მეტი რესურსი უნდა 
გამოიყოს ქალებისათვის, რომლებმაც ამ ტიპის ძალა
დობა განიცადეს.

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და მისი პარტნიორები 
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