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trfnthbyt ufvf[fhbfc cfmvbfyj,bc .bhbsflb cathjf flfvbf

ybc eakt,t,b= vfs ijhbc  b.ekt,bs uflfflubkt,ek gbhsf 

(bug) eakt,t,b+ trfnthbyt ufvf[fhbf fhbc vhfdfkb thjdyekb lf 

cfthsfijhbcj rjyathtywbbcf lf nhtybyuctvbyfhbc vjyfobkt 

mfksf eakt,t,bc= rjyakbmnbc vjudfht,bcf lf vidblj,bc 

vityt,kj,bc cfrbs[t,pt+ 

ihjvbsb cfmvbfyj,f lfbo'j reknehek/evfybnfhek ajyl  

@cj[evib#+ 20002006 okt,ib b'j mfksf eakt,t,bc lfwdbc 

ctmnjhbc lbhtmnjhb+ ajyl @სj[evsfy# lqtvlt sfyfvihjvkj,c= 

hjujhw rjyceknfynb+ 2006 otkc vbbqj ]jy cvbnbc cnbgtylbf 

lbl ,hbnfytsib ltvjrhfnbekb bycnbnent,bc rdktdbcf lf 

itcofdkbcfsdbc= itvltu rb  tlveyl vfcrbc cnbgtylbf fvthbrbc 

eybdthcbntnib flfvbfybc cfthsfijhbcj eakt,t,bc itcfcofdkfl+ 

20062007 okt,ib cofdkj,lf bylbfyfc eybdthcbntnib (fii)= 

cflfw vbbqj flfvbfybc cfthsfijhbcj eakt,t,bc vfubcnhbc 

[fhbc[b+ 20072008 okt,ib veifj,lf ltdybksf cfrbs[t,ib ufthjc 

evfqktcb rjvbchbc cfvvfhsdtkjc yfwbjyfkeh rjyceknfynfl 

bugsf cfrbs[t,ib+ 2012-დან 2014 წლამდე - პროგრამების მენეჯერად 
ბრიტანულ საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაციაში „ევრი-
ჩაილდ საქართველო“, რომელმაც 2015 წლიდან დაასრულა თავისი 
მისია საქართველოში.

2015 წლიდან არასამთავრობო ორგანიზაციების დამოუკიდებელი 
კონსულტანტი და მწვრთნელია.

trfnthbyt ufvf[fhbf fhbc ავტოhb fyfkbnbrehb vj[ctyt,t ,bc= 

obuyt,bcf lf lfv[vfht cf[tkv.qdfytkjt,bcf| @mfkb lf vbcb hjkb 

vidblj,bc vityt,kj,bc cfmvtib#= @mfkt,b vjkfgfhfrt,bc vfublfc

sfy#= @upf vidblj,bcfrty#= @mfk sf kblthj,bc atyjvtyb#= @utylthb 

lf gjkbnbrehb gfh nb t,b#= @flubkj,hbdb [tkbceakt,f lf utylthb#=  

@mfkt ,b vidblj,bc .bt,fib#= @mfksf flfvbfyehb ecfahs[jt,bc 

[fhbc[bc itafct,f lfcfdkts cfmfhsdtkjib#+

ავტორის შესახებ 
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შე სა ვა ლი 

გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცია 1325 „ქა ლე-
ბის, მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის შე სა ხებ“, რო მელ მაც 
აღი ა რა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მნიშვნელობა და ქა ლის 
უდი დესი რო ლი სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო-
ე ბის გამ ყა რე ბა ში, გარდამტეხ მოვ ლე ნად იქცა ისტორიაში. 
მიუხედავად იმისა, რომ რე ზო ლუ ცია მო უ წო დებს ქა ლე ბის 
თა ნა ბა რუფ ლე ბი ა ნი და ყო ველ მხრი ვი მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფი ს კენ კონ ფლიქ ტე ბის პრე ვენ ცი ა სა და მოგ ვა რე ბა ში, 
მშვიდობისმყოფელობასა და სამშვიდობო მოლაპარაკებებში, 
მი სი მი ღე ბი დან 15 წლის შემ დე გაც ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბა ხე-
ლი სუფ ლე ბის მა ღალ ეშე ლო ნებ ში და სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა-
კე ბებ ში კვლავ ნაკ ლე ბად საგ რძნო ბი და უმ ნიშ ვნე ლოა.

გა ე რო - ქა ლე ბის (UN Women) 2012 წლის ანა ლი ზის მო ნა-
ცე მე ბის მი ხედ ვით, 31 ოფი ცი ა ლუ რი სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა-
კე ბი დან, რომ ლე ბიც გა ი მარ თა 1992-2011 წლებში, მხოლოდ 
2,4% ქა ლი მონაწილეობდა პრო ცეს ში, რო გორც ძი რი თა დი 
მე დი ა ტო რი, 3,7% ჩართუ ლი იყო დამ კვირ ვებ ლის სტატუსით, 
9% უშუ ა ლოდ მო ნა წი ლე ობ და მო ლა პა რა კე ბებ ში, რო გორც 
დე ლე გა ტი და მხო ლოდ 4% წარმოადგენდა სამ შვი დო ბო შე-
თან ხმე ბის ხელმომწერს.1 ოლ სტე რის ინ სტი ტუ ტის 2010 
წლის კვლე ვის თა ნახ მად, შეს წავ ლი ლი 585 სამ შვი დო ბო შე-
თან ხმე ბი დან, რო მელ თაც ხე ლი მო ე წე რა 1990-2010 წლებ ში, 
მხოლოდ16% (92 შე თან ხმე ბა) შე ი ცავს ქა ლთა შე სა ხებ რაიმე 
მი თი თე ბას, ხოლო ამ ამო ნა რი დე ბის თვი სებ რი ვი მა ხა სი ა თე-
ბლები საკმაოდ უმნიშ ვნე ლოა.2

1 UN Women, “Women’s participation in Peace Negotiations: Connections be-
tween presence and influence”, 2012, New York, page, 3, available at: http://
www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2012/10/wpssourcebook-03a-womenpeacenegotiations-en.pdf
2 კრისტინ ბელი და ქეთრინ ო'როურკი, „სამშვიდობო შეთანხმებები 
თუ ქაღალდის ფურცლები? გაეროს უშიშროების საბჭოს რე-
ზოლუცია 1325-ის გავლენა სამშვიდობო პროცესებსა და შეთან-
ხმებებზე“, International and Comparative Law Quarterly 59, გვ.  941-980
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ზე მოთ მოხ მო ბი ლი მა გა ლი თე ბი კი დევ ერ თხელ ადას-
ტუ რებს, რომ ქალ თა რო ლი მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე-
ბის მიღ წე ვა ში კვლავ და უ ფა სე ბე ლი ა, არ ხდება მათი აზრის 
ჯეროვნად მოს მე ნა და გათ ვა ლის წი ნე ბა.

სა ქარ თვე ლო ში სამ შვი დო ბო პრო ცე სებ ში ქალ თა მო ნა-
წი ლე ო ბის მნიშვნელოვანი  ზრ და მეტ წი ლად უკავშირდება იმ 
ქალ თა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის აქ ტი უ რ და და უ ღა-
ლა ვ შრო მას, რომ ლებ საც ლი დე რუ ლი პო ზი ცი ე ბი უჭი რავთ 
სა ხალ ხო დიპ ლო მა ტი ი სა და პოს ტკონ ფლიქ ტუ რი მშვი დო ბის 
მშე ნებ ლო ბის სფე რო ში.

სწო რედ ისი ნი ამ ყა რე ბენ პირ და პირ კავ ში რებს კონ ფლიქ-
ტის სხვა დას ხვა მხა რეს მყოფ ქა ლებს შო რის, ეს მით და ითა ვი-
სე ბენ ერ თმა ნე თის სიღ რმი სე ულ გან ცდებ სა და საფ რთხე ებს, 
აშე ნე ბენ ნდო ბას, ავი თა რე ბენ მშვი დო ბი ა ნი ურ თი ერ თო ბის-
თვის სა ჭი რო უნარ -ჩვე ვებს და ასე გაჰ ყავთ გზა ხან გრძლი ვი, 
სტა ბი ლუ რი და მშვი დო ბი ა ნი მო მავ ლის კენ. თუმ ცა, სა ზო გა-
დო ებ რივ დო ნე ზე ქა ლე ბის აშ კა რა ლი დე რო ბის მი უ ხე და ვად, 
ისი ნი მა ინც შე უმ ჩნე ველ ნი არი ან და მა თი ხმე ბი არ ის მის 
ოფი ცი ა ლურ მო ლა პა რა კე ბებ ზე.

სა ქარ თვე ლო ში სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბე ბის მთა ვარ 
ოფი ცი ა ლურ პლატ ფორ მას წარ მო ად გენს  ჟე ნე ვის მო ლა პა რა-
კე ბე ბი, რომე ლიც თავ და პირ ვე ლად მოწ ვე უ ლი იყო  2002 წელს. 
მი სი ფორ მა ტი შე იც ვა ლა 2008 წლის აგ ვის ტო ში, სა ქარ თვე ლო-
სა და რუ სე თის ხან მოკ ლე ომის შემ დეგ. 2008 წლის 15 ოქ ტომ-
ბრი დან ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე ბი მოქ მე დებს 12 აგ ვის ტო თი 
და თა რი ღე ბუ ლი ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის შე-
სა ბა მი სად და მიმ დი ნა რე ობს ევ რო კავ ში რის, ეუ თოს და გა ე როს 
ეგი დით. მას ში მო ნა წი ლე ო ბას იღე ბენ თბი ლი სის, მოს კო ვის, ვა-
შინ გტო ნის, სო ხუ მი სა და ცხინ ვა ლის წარ მო მად გენ ლე ბი.

ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე ბის მო ნა წი ლე ყო ველ მხა რეს აქვს 
გარ კვე უ ლი კვო ტა, რო მე ლიც არე გუ ლი რებს მო ნა წი ლე თა 
რა ო დე ნო ბას. ოფი ცი ა ლურ მო ლა პა რა კე ბებ ზე სა ქარ თვე ლოს 
წარ მო ად გენს 10 მო ნა წი ლე, რომელთა შე მად გენ ლო ბას ამ-
ტკი ცებს ქვეყ ნის პრე მი ერ -მი ნის ტრი.  ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე-
ბე ბის მუ შა ო ბა გა ნა წი ლე ბუ ლია ორ ჯგუფ ში: 1. უსაფ რთხო ე-
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ბი სა და სტა ბი ლუ რო ბის ჯგუ ფი და 2. იგ პ/დევ ნილ თა სა კი-
თხებ ზე მო მუ შა ვე ჯგუ ფი, რო მელ შიც მხა რე ე ბის წარ მო მად-
გენ ლე ბი ინ დი ვი დუ ა ლუ რად  იღე ბენ მო ნა წი ლე ო ბას.

სა ქარ თვე ლოს დე ლე გა ცი ა, რა ო დე ნობ რი ვი თა ნა ფარ-
დო ბით, ქალ თა ყვე ლა ზე დი დი წარ მო მად გენ ლო ბით აღი ნიშ-
ნა 2012 წელს, რო დე საც პრე მი ერ -მი ნის ტრის 2011 წლის 13 
დე კემ ბრის  ბრძა ნე ბით,  არ სე ბულ სამ დე ლე გატ ქალ ბა ტონს 
და ე მა ტა მე ო თხე და ამით მოხ და ქალ თა 40%-ი ა ნი მო ნა წი ლე-
ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა დე ლე გატ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბი დან.

მო ლა პა რა კე ბებ ში ქალ თა წარ მო მად გენ ლო ბის ზრდა ზე 
უდი დე სი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა საქართველოს პარლამენტის 
მიერ 2011 წელს დამტკიცებულმა 2012-2015 წლე ბის ეროვ-
ნულ მა სა მოქ მე დო გეგ მამ გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს (1820, 
1888, 1889 და 1960) რე ზო ლუ ცია 1325- ის შეს რუ ლე ბის კუ-
თხით. ამ დო კუ მენ ტის მნიშვ ნე ლო ვა ნი ამო ცა ნაა ქალ თა მო ნა-
წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბებ ში, 
მშვი დო ბის მშე ნებ ლო ბა სა და შე ნარ ჩუ ნე ბა ში.

2012 წე ლი აღინიშ ნა არა მხო ლოდ სამ შვი დო ბო მო ლა პა-
რა კე ბებ ში ქალ თა აშკარა ზრდით, არა მედ სა მო ქა ლა ქო სა-
ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გე ნელ და მო ლა პა რა კე ბის პრო ცე სის 
მო ნა წი ლე ქა ლებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის მიმართულებით 
განხორციელებული პო ზი ტი უ რი ინი ცი ა ტი ვე ბით.

სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გე ნე ლი ქა-
ლე ბის ჯგუფ მა შე ი მუ შა ვა და მო ლა პა რა კე ბე ბის დღის წეს-
რიგ ში შე სა ტა ნად წარ მო ად გი ნა რე კო მენ და ცი ე ბი იმ სა კი-
თხე ბის გარშემო, რომ ლე ბიც გან სა კუთ რე ბით აშ ფო თებთ და 
აღელ ვებთ კონ ფლიქ ტის შე დე გად დაზარალებულ ქა ლებს.

პო ლი ტი კუ რი კო ნი უნ ქტუ რით გან საზ ღვრუ ლი ობი ექ ტუ-
რი და სუ ბი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბის  გა მო, ამ ინი ცი ა ტი ვამ, სამ წუ-
ხა როდ, ვერ გა მო ი ღო საგ რძნო ბი შე დე გე ბი და ქა ლე ბის მი ერ 
ინი ცი რე ბუ ლი და შე თა ვა ზე ბუ ლი მრა ვა ლი სა კი თხი არც გან-
ხი ლუ ლა და არც ასა ხუ ლა სამ შვი დო ბო შე თან ხმე ბებ ში.

2015 წლის მარ ტი დან დღემ დე ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბებ-
ში ქარ თული მხრი დან მო ნა წი ლე ობს მხო ლოდ სა მი დე ლე-
გა ტი ქა ლი, ხოლო აფხა ზური და ოსური მხარეები დან ქალ-
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თა ხმას არა ვინ წარ მო ად გენს. თუმ ცა, ამის მი უ ხე და ვად, 
2012 წლის გა მოც დი ლე ბა არის არა მხოლოდ  მე სა მე სექ ტო-
რი სა და სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის წარმომადგენელთა 
შორის თანამშრომლობის უდა ვოდ პო ზი ტი უ რი მა გა ლი თი, 
არამედ შემ დგო მი მოქ მე დე ბე ბის ვექ ტო რი კონფლიქტით და-
ზარალებულ პირთა  პრობ ლე მების შესახებ სა ხელ მწი ფო ჩი-
ნოვ ნი კე ბის ინ ფორ მი რე ბის ა მაღ ლების მიმართულებით და 
 სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე სამ შვი დო ბო პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი დე-
ლე გა ტე ბის ან გა რიშ გე ბის  გასაძლიერებლად. 

დღეს, ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე ბის და წყე ბი დან 7 წლის და 
დის კუ სი ე ბის 33 რა უნ დის შემ დეგ, ძნე ლია სა უ ბა რი რო მე-
ლი მე სა მუ შაო ჯგუ ფის და დე ბით და ხელ შე სა ხებ შე დე გებ ზე. 
ჟე ნე ვის დის კუ სი ე ბის ძი რი თად მიღ წე ვას წარ მო ად გენს  2009 
წლის 18 თე ბერ ვლის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ინ ცი დენ ტე ბის პრე-
ვენ ცი ი სა და მათ ზე რე ა გი რე ბი ს მე ქა ნიზ მე ბის შექ მნის თა ო-
ბა ზე, რაც მო წო დე ბუ ლი ა, „უზ რუნ ველ ყოს ოპე რა ტი უ ლი და 
ადეკ ვა ტუ რი რე ა გი რე ბა უსაფ რთხო ე ბის სი ტუ ა ცი ა ზე, მათ 
შო რის ინ ცი დენ ტებ სა და მათ გა მო ძი ე ბა ზე, სა სი ცოცხ ლოდ 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ობი ექ ტე ბი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის  უსაფ-
რთხო ე ბა ზე, რე ა გი რე ბა კრი მი ნა ლურ გა მოვ ლი ნე ბებ ზე, ჰუ-
მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის ეფექ ტურ გა და ზიდ ვა ზე, აგ რეთ ვე 
ნე ბის მი ე რი სხვა სა კი თხის მოგ ვა რე ბა ზე, რაც ეხე ბა სტა ბი-
ლუ რო ბას და უსაფ რთხო ე ბას - ინ ცი დენ ტე ბის პრე ვენ ცი ი სა 
და მათ ზე რე ა გი რე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ ცენ ტით“3.

მე ქა ნიზ მის და მა ტე ბად ამოქ მედ და „ცხე ლი ხა ზის“ სა-
ტე ლე ფო ნო სის ტე მა, რო მე ლიც კონ ფლიქ ტის ორი ვე ზო ნა ში 
მოქ მე დებს. „ცხე ლი ხა ზი“ მე ტად სა სარ გებ ლო ინსტრუმენტი 
აღ მოჩ ნდა კონ კრე ტულ ინ ცი დენ ტებ თან და კავ ში რე ბულ 
მოვ ლე ნებ ზე სა ერ თო შე ხე დუ ლე ბის ჩა მოსა ყა ლი ბე ბლად და 
ადგილზე არსებული და ძა ბუ ლო ბის შესამ ცი რე ბლად. 

ინ ცი დენ ტე ბის პრე ვენ ცი ი სა და მათ ზე რე ა გი რე ბი სათ-

3 „გაურკვევლობაში მცხოვრებნი - გალის რაიონში დაბრუნებული 
ეთნიკური ქართველების მდგომარეობა“, ჰუმან რაით ვოჩის 
მოხსენება, ივლისი, 2011 წ. გვ. 13 
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ვის მე ქა ნიზ მე ბის შექ მნამ გა მო იწ ვია შეხ ვედ რე ბის სე რია სა-
ქარ თვე ლო ში ევ რო კავ ში რის დამ კვირ ვე ბელ თა მი სი ის, გა ე-
როს, ეუ თოს, რუ სე თის და ქარ თუ ლი, აფხა ზური და ოსური 
მხარეების წარ მო მად გენ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბით. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ეს მე ქა ნიზ მი წარმოადგენდა ერ თა დერ თ ფო-
რუმს, სა დაც ყვე ლა მხა რეს შე ეძ ლო ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა 
ად გი ლობ რი ვი ინ ცი დენ ტე ბის, კრი მი ნა ლუ რი ეპი ზო დე ბის  
და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის შემ თხვე ვე ბის შე სა ხებ, 
2012 წლის მარ ტი დან, მის ფარ გლებ ში შეხ ვედ რე ბი გალ ში შე-
ჩე რე ბუ ლია და დღემ დე არ გა ნახ ლე ბუ ლა4.

არ სე ბუ ლი რე ა ლი ე ბი ადას ტუ რებს, რომ ყო ველ დღი უ რი 
ცხოვ რე ბი სე უ ლი პრობ ლე მე ბის მქო ნე ჩვე უ ლებ რი ვი ადა მი ა-
ნე ბი, რომ ლებ საც ყუ რა დღე ბა სჭირ დე ბათ, ხში რად პო ლი ტი-
კუ რი ინ ტე რე სე ბი სა და  წი ნა აღ მდე გო ბე ბის მძევ ლე ბი ხდე ბი ან.

ფორ მა ლუ რი მო ლა პა რა კე ბის პრო ცე სი დან ქა ლე ბის ფაქ-
ტობ რი ვი გა მო რიცხ ვა, სა ხელ მწი ფო ჩი ნოვ ნი კე ბის პირ და პი რი 
კონ სულ ტა ცი ე ბის და ან გა რიშ გე ბის არარ სე ბო ბა სა მო ქა ლა-
ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის წი ნა შე და გარ კვე უ ლი 
სტაგ ნა ცი ის სტა დი ა ში შე სუ ლი პრო ცე სი გახ და სწორედ ქალ-
თა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის - ფონ დი „სო ხუ მის“ და 
აფხა ზე თის ქალ თა ასო ცი ა ცი ის ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტის შექ-
მნის წი ნა პი რო ბა და მი ზე ზი. ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტის მი ზა ნი ა, 
ოფი ცი ა ლურ დო ნე ზე ქარ თულ -ა ფხა ზუ რი მო ლა პა რა კე ბების 
მიმ დი ნა რე ო ბის გაანალიზება, წარ მა ტე ბის შემაფერხებელი 
გან სა კუთ რე ბით რთუ ლი პრობ ლე მე ბი ს იდენ ტი ფი ცი რე ბა 
და ახა ლი, სტე რე ო ტი პე ბის გან თა ვი სუ ფა ლი იდე ე ბის შე მუ-
შავება ჟე ნე ვის დის კუ სი ებ ში ჩა სარ თა ვად. ამას გარ და, ერ-
თობ ლი ვი პრო ექ ტის მთა ვა რი ამო ცა ნა ა სა ზო გა დო ებ რივ 

4 ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი  
შეჩერდა მას შემდეგ, რაც საქართველოში ევროკავშირის 
დამკვირვებლების მისიის ყოფილი ხელმძღვანელი სოხუმის 
ოფიციალური ხელისუფლების მიერ არასასურველ პიროვნებად 
იქნა მიჩნეული აფხაზეთის ტერიტორიაზე CivilGeorgia, 25 
სექტემბერი, 2013, http://civil.ge/rus/article.php?id=25230
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ცნობიერებაზე გავ ლე ნა და ხან გრძლი ვი და სა მარ თლი ა ნი 
მშვი დო ბის მშე ნე ბლობის საქმე ში ქალის უდიდესი როლის 
და შესაძლებლობების შესახებ საზოგადოებაში პოზიტიური 
შეხედულების ჩამოყალიბება.

ქა ლე ბს, რო მელ თაც გააჩნიათ კონფლიქტურ მხარესთან 
ერ თობ ლი ვი მუშაობის მდი და რი და მრავ ალმხრი ვი გა მოც-
დი ლე ბა, ქა ლე ბს, რო მლებმაც განვლეს გრძე ლი და რთუ ლი 
გზა სა ხალ ხო დიპ ლო მა ტი ის ფარ გლებ ში უშუ ა ლო დი ა ლო გის 
დასამყარებლად და ნდობის აღსადგენად, მა ში ნაც კი, რო-
ცა ნე ბის მი ე რი დი ა ლო გი პო ლი ტი კურ ასპარეზზე წარმო-
უდგენელია, შეუძლიათ არა მარტო იდეათა უდი დესი კა პი-
ტა ლის ინ ვეს ტი რე ბა კონ ფლიქ ტის გადაწყვეტის პრო ცეს ში, 
არამედ სამ შვი დო ბო ინი ცი ა ტი ვების გატარება და ახალი, ალ-
ტერ ნა ტი ული მიდ გო მების შეთავაზება ქარ თულ -ა ფხა ზუ რი 
კონ ფლიქ ტის მშვიდობიანი ტრან სფორ მა ცი ისთვის. 

კვლე ვის მიზ ნე ბი, 
ამო ცა ნე ბი და მე თო დო ლო გია 

კვლე ვის ძი რი თა დი მი ზა ნი ა, კონ ფლიქ ტის სამ შვი დო-
ბო  მოგ ვა რე ბის პრო ცეს ში მე ტი ქა ლის ჩარ თვის აუ ცი ლებ-
ლო ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის ჩამოყალიბება და 
ხან გრძლი ვი და სა მარ თლი ა ნი მშვი დო ბის შე ნე ბა ში ქალის 
მნიშვნელოვანი როლის გააზრება.

კვლე ვა ში და ის ვა შემ დე გი ამო ცა ნე ბი:
•	 ჟე ნე ვის პრო ცე სის მიმ დი ნა რე ო ბის, პროგ რე სი სა და 

პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის შეს წავ ლა;
•	 ჟე ნე ვის დის კუ სიებ ი ს და მათზე გან ხი ლუ ლი სა კი თხე ბის 

შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ხა რის ხის 
გა მოვ ლე ნა;

•	 მო ლა პა რა კე ბის პრო ცეს ში ქალ თა უფ რო აქ ტი უ რი ჩარ-
თვი სა და მა თი მო ნა წი ლე ო ბის გაზ რდის ეფექ ტუ რი გზე ბის 
შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა; 
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•	 მოლაპარაკების პრო ცეს ში ქალ თა რო ლის გაზ რდის თა ო-
ბა ზე კონ კრე ტუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა და მო-
ლა პა რა კე ბებ ში ჩარ თუ ლი დე ლე გა ტე ბის თვის კონ ფლიქ-
ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის ყვე ლა ზე აქ-
ტუ ა ლუ რ სა კი თხე ბზე წინადადებების შე თა ვა ზე ბა გან სა-
ხილ ვე ლად.

და სა ხუ ლი მიზ ნე ბი სა და ამო ცა ნე ბის მი საღ წე ვად, 2015 
წლის ივ ლი სი დან აგ ვის ტომ დე ჩა ტარ და თვისობ რი ვი კვლე-
ვა ფო კუ სი რე ბუ ლი ჯგუ ფის და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ჩაღ რმა ვე-
ბუ ლი ინ ტერ ვი უს მე თო დით. ინ ტერ ვი უ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი-
ღეს სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის 
წარ მო მად გენ ლებ მა, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ არი ან და კავ ში რე-
ბულ ნი კონ ფლიქ ტის და რე გუ ლი რე ბის და სამ შვი დო ბო პრო-
ცე სებ ში ქალ თა რო ლის ამაღ ლე ბის სა კი თხებ თან, აგ რეთ ვე 
ფლო ბენ ინ ფორ მა ცი ას კონ ფლიქ ტის ზო ნა ში არ სე ბუ ლი სი-
ტუ ა ცი ის შე სა ხებ. 

ფო კუს -ჯგუ ფის მე თო დით გა მო კი თხულ იქ ნა 8, ხო ლო 
ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს გზით - 10 რეს პონ დენ ტი ხან-
გრძლი ვო ბით 45- დან 90 წუ თამ დე.

ინ ტერ ვი უს მსვლე ლო ბი სას ყვე ლა რეს პონ დენ ტის მხრი-
დან იგ რძნო ბო და და ინ ტე რე სე ბა და გუ ლახ დი ლო ბა, მაგ რამ 
გან სა კუთ რე ბით უნ და აღი ნიშ ნოს ის გულ წრფე ლო ბა და თა-
ნამ შრომ ლო ბა, რო მე ლიც სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის წარ-
მო მად გენ ლებ მა გა მო ავ ლი ნეს შეხვედრის ორ გა ნი ზე ბის და 
უშუ ა ლოდ ინ ტერ ვი უს პრო ცეს ში.

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის შე დე გე ბი სა ფუძ ვლად და ე დე ბა 
ოფი ცი ა ლურ მო ლა პა რა კე ბებ ში ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის  ად ვო-
კა ტი რე ბას და ხელს შეუწყობს კონ ფლიქ ტით დაზარალებული 
ადა მი ა ნე ბის მწვავე პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას, რომ ლე ბიც 
აფერხებს მა თი სრულ ფა სო ვა ნი და ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფას.
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კვლე ვის შე დე გე ბი 

1. ჟე ნე ვის დის კუ სი ე ბის მიმ დი ნა რე ო ბის შე სა ხებ 
სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბის დო ნე 

რეს პონ დენ ტთა დი დი უმე ტე სო ბა მი იჩ ნევს, რომ ჟე ნე ვის 
მო ლა პა რა კე ბე ბის შე სა ხებ  ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნე მე-
ტად და ბა ლი ა, რაც, თა ვის მხრივ, კონ კრე ტუ ლი მი ზე ზე ბი თაა 
გან პი რო ბე ბუ ლი. 

გა მო კითხ ვის დროს აღი ნიშ ნე ბო და, რომ ინ ფორ მა ცი ის სხვა-
დას ხვა არ სე ბუ ლი წყა როს - ტე ლე ვი ზი ა, ინ ტერ ნე ტი, ბეჭ დუ რი 
გა მო ცე მე ბი, შეხ ვედ რე ბი მო ლა პა რა კე ბების მო ნა წი ლე ებ თან, 
ტრე ნინ გე ბი თუ პი რა დი კონ ტაქ ტე ბი - მი უ ხე და ვად, მო სახ ლე ო-
ბის თვის მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია მოკ ლე ბუ ლია ანა ლი ტი კას, 
დე ტა ლურ ში ნა არსს და საკ მა ოდ ზე და პი რუ ლი ა. ამის მთა ვა რი 
მი ზე ზი, რეს პონ დენ ტთა ნა წი ლის აზ რით, არის თვით მო სახ ლე-
ო ბის არა საკ მა რი სი ინ ტე რე სი თე მის მი მართ ან სა ზო გა დო ებ-
რი ვი დაკ ვე თის არარ სე ბო ბა მო ლა პა რა კე ბე ბის შე სა ხებ დე ტა-
ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ზე. თა ვის მხრივ, მო ლა პა რა კე ბე ბის 
თე მის მი მართ არა საკ მა რი სი ინ ტე რე სის მი ზე ზად და სა ხელ და 
„მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცე სის უშე დე გო ბა“ -

«სა ზო გა დო ე ბა არ არის და ინ ტე რე სე ბუ ლი მო ლა პა-
რა კე ბე ბის პრო ცე სით, რაც გა მოწ ვე უ ლია იმით, რომ 

არ არ სე ბობს ხელ შე სა ხე ბი შე დე გე ბი“.

«ჩვენ მი ვეჩ ვი ეთ, რომ პრო ცე სი თა ვი სით მი ე დი ნე ბა 
რა ი მე შე დე გე ბის გა რე შე, არც არის რა ი მე მო ლო-

დი ნე ბი, აქე დან გა მომ დი ნა რე, ამ თე მის მი მართ ინ ტე-
რე სიც გაქ რა“.

თუმ ცა ისიც აღი ნიშ ნა, რომ პო ლი ტი კო სე ბი და მო ლა პა-
რა კე ბე ბის უშუ ა ლო მო ნა წი ლე ე ბი, რო გორც ინ ფორ მა ცი ის 
პირ ველ წყა რო ე ბი და ოფი ცი ა ლუ რი სამ შვი დო ბო პრო ცე სის 
მთა ვა რი მოქ მე დი პი რე ბი, თა ვის მხრივ, მეტ ძა ლის ხმე ვას უნ-
და ავ ლენ დნენ სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბი სა და ამ თე მით 
და ინ ტე რე სე ბი სათ ვის -
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«მახ სოვს, რა ინ ტე რე სი მოჰ ყვა მო ლა პა რა კე ბე ბის 
მო ნა წი ლის, ქე თე ვან ცი ხე ლაშ ვი ლის შეხ ვედ რას სა-

მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბას თან - დარ ბა ზი სავ სე იყო და 
შე კითხ ვებს ბო ლო არ უჩან და... ასე თი პრაქ ტი კა უნ და 
და ი ნერ გოს და გაგ რძელ დეს მსგავ სი ინი ცი ა ტი ვე ბი“...

მო ლა პა რა კე ბე ბის მი მართ იმედ გაც რუ ე ბის მი უ ხე და ვად, 
რეს პონ დენ ტებ მა არა ერ თხელ აღ ნიშ ნეს, რომ სა სურ ვე ლია 
ჟე ნე ვის დის კუ სი ე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბის 
გა აქ ტი უ რე ბა და ქა ლე ბის - მათ შო რის იძუ ლე ბით გა დაად გი-
ლე ბუ ლი ან კონ ფლიქ ტის ზო ნა ში მცხოვ რე ბი ქა ლე ბის - უფ-
რო აქ ტი უ რი ჩარ თვა მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცეს ში -

«ჩი ნოვ ნი კე ბი არ ხე და ვენ და ვერ აც ნო ბი ე რე ბენ, რა 
პრობ ლე მებ თან უხ დე ბათ შე ჯა ხე ბა კონ ფლიქ ტურ 

ზო ნებ ში მცხოვ რებთ, ვერ გრძნო ბენ, რა გან ცდა ეუფ-
ლე ბათ მათ, რო დე საც ენ გუ რის ხიდ ზე გა და დი ან, არ 
იცი ან, რა პი რო ბებ ში სწავ ლო ბენ ბავ შვე ბი, ან რის ფა-
სად ინარ ჩუ ნე ბს მოსახლეობა ჯან მრთე ლო ბას... ისი ნი 
უნ და ხვდე ბოდ ნენ და უს მენ დნენ ადა მი ა ნებს, რომ ლე-
ბიც თა ვი ან თი მხრე ბით ეზი დე ბი ან კონ ფლიქ ტის შე დე-
გად შექ მნილ სიძ ნე ლე ებს!“

ინ ფორ მა ცი ის უფ რო ხა რის ხი ა ნი გაც ვლი სა და სა ზო გა-
დო ე ბის წი ნა შე ან გა რიშ გე ბი სათ ვის, კვლე ვის მო ნა წი ლე თა 
ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია და ი ნერ გოს მო ლა-
პა რა კე ბე ბის დე ლე გატ თა უშუ ა ლო შეხ ვედ რე ბი სა მო ქა ლა-
ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. სა ინ ფორ მა ციო 
შეხ ვედ რე ბი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად-
გენ ლებ თან, თემ თა ლი დე რებ თან და მო სახ ლე ო ბის აქ ტი ურ 
ნა წილ თან რო გორც მო ლა პა რა კე ბე ბამ დე, ისე მო ლა პა რა კე-
ბე ბის შემ დეგ, სა დაც მონაწილეები გააცნობენ ინ ფორ მა ციას 
მო ლა პა რა კე ბე ბის მიმ დი ნა რე ო ბის შე სა ხებ, ხო ლო სა ზო გა-
დო ე ბას შე ეძ ლე ბა იდე ე ბის შე თა ვა ზე ბა ჟე ნე ვის დის კუ სი ე ბზე 
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გან სა ხილ ვე ლად, რეს პონ დენ ტთა მო საზ რე ბით, უზ რუნ ველ-
ყოფს ეფექ ტუ რო ბას და მეტ ლე გი ტი მუ რო ბას შეს ძენს მო ლა-
პა რა კე ბებ ში ჩარ თულ ადა მი ა ნებს -

«კარ გი იქ ნე ბა, თუ ჟე ნე ვის დის კუ სი ის ყო ვე ლი რა-
უნ დის წინ და მის შემ დეგ თვით მო ლა პა რა კე ბე ბის 

მო ნა წი ლე ნი ან ინ ფორ მი რე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი შეძ ლე ბენ 
შეხ ვედ რას სა ზო გა დო ე ბას თან და წა რუდ გე ნენ დე ტა-
ლურ ინ ფორ მა ცი ას პრო ცე სის შე სა ხებ, ამას თა ნა ვე - 
მო სახ ლე ო ბის გან მო ის მე ნენ იმ პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ, 
რომ ლე ბიც მას აღელ ვებს და უპა სუ ხე ბენ დას მულ შე-
კითხ ვებს. ეს უფ რო ეფექ ტურს გახ დის მუ შა ო ბას და 
უზ რუნ ველ ყოფს მო ლა პა რა კე ბებ ში მა თ  ლე გი ტი მუ რო-
ბას“.

გარ და ამი სა, იყო წი ნა და დე ბა, მე დი ა სივ რცე ში მე ტი ყუ-
რა დღე ბა და ეთ მოს კონ ფლიქ ტურ ზო ნა ში მცხოვ რებ ადა-
მი ან თა სა ჭირ ბო რო ტო პრობ ლე მებს. დო კუ მენ ტუ რი ფილ-
მე ბის შექ მნა, თე მა ტუ რი სა ტე ლე ვი ზიო და რა დი ო გა და ცე-
მე ბის ტრან სლა ცია და თოქ -შო უ ე ბი, რომ ლე ბიც ეძღ ვნე ბა 
კონ ფლიქ ტის ზო ნა ში მცხოვ რებ ადა მი ან თა პრობ ლე მებს, 
კვლე ვის მო ნა წი ლე თა აზ რით, სა კითხს აქ ტუ ა ლო ბას შეს-
ძენს, მო სახ ლე ო ბას ინ ტე რესს აღუძ რავს და მე ტ რე ზო ნან-
სსაც შექ მნის.

ინ ტერ ვი უს პრო ცეს ში ნე გა ტი უ რად შე ფას და შეხ ვედ რე ბის 
შეწყ ვე ტა გალ ში, ინ ცი დენ ტე ბის პრე ვენ ცი ის და მათ ზე რე ა გი-
რე ბის მე ქა ნიზ მის ფარ გლებ ში, რაც, რეს პონ დენ ტე ბის თქმით, 
იყო ერ თა დერ თი არა პო ლი ტი ზი რე ბუ ლი მე ქა ნიზ მი და ინ ფორ-
მა ცი ის გაც ვლის და კონ ფლიქ ტის ზო ნა ში უსაფ რთხო ე ბის სა-
კი თხე ბის გან ხილ ვის ღირებუ ლი ინ სტრუ მენ ტი. მაგ რამ აღი-
ნიშ ნა, რომ ეს მე ქა ნიზ მი, რო გორც ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე ბი, 
არ უზ რუნ ველ ყოფ და სა თა ნა დო ჩარ თუ ლო ბას და ინ ფორ მა-
ცი ის გაც ვლას სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან -
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«სამ წუ ხა როდ, ინ ცი დენ ტე ბის პრე ვენ ცი ის და მათ ზე 
რე ა გი რე ბის მე ქა ნიზ მის ფარ გლებ ში გან ხი ლუ ლი სა კი-

თხე ბი სრუ ლი ად და ხუ რუ ლია სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის, შეხ-
ვედ რებ ში არ მო ნა წი ლე ო ბენ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ-
რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. მა გა ლი თის თვის, მე ქა ნიზ მის ფარ-
გლებ ში მო ე წყო კა რა ვი ჟურ ნა ლის ტე ბის თვის, სა დაც მათ 
შე ეძ ლოთ მო ნა წი ლე ე ბი სთ ვის შე კითხ ვე ბის დას მა შეხ ვედ-
რის დას რუ ლე ბის შემ დეგ. თუმ ცა სა ზო გა დო ებ რი ვი ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც კონ ფლიქ ტურ მხა რე ებ თან მუ-
შა ო ბენ, მოკ ლე ბულ ნი არი ან შე საძ ლებ ლო ბას, უშუ ა ლო 
მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ ამ შეხ ვედ რებ ში და ინ ფორ მა ცი აც 
მათ შე სა ხებ და ხუ რუ ლია სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის“.

2. ჟე ნე ვის დი სკუ სი ე ბის მნიშ ვნე ლო ბა სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის

გა მო კითხულთა აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბა სო ლი და რუ-
ლია მო საზ რე ბა ში, რომ ჟე ნე ვის ფორ მა ტი და მას ზე მიმ დი ნა-
რე დის კუ სი ე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნია და  ფაქ ტი ა, რომ სა დღე ი სოდ 
ეს ერ თა დერ თი ოფი ცი ა ლუ რი ბერ კე ტია დი ა ლო გის თვის, ინ-
ფორ მა ცი ის გაც ვლი სა და კონ ფლიქ ტურ მხა რე ებს შო რის 
ურ თი ერ თო ბი სათ ვის  -

«ჟე ნე ვის პრო ცე სი მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმით, რომ ეს ერ-
თა დერ თი ად გი ლი ა, სა დაც ქარ თულ, აფხა ზურ და 

ოსურ მხა რე ებს შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ,  ერ თმა ნეთს მო-
უს მი ნონ, გა უ ზი ა რონ მო საზ რე ბე ბი, შე ა ფა სონ ადა მი-
ან თა უფ ლე ბე ბის მხრივ ად გი ლებ ზე არ სე ბუ ლი მდგო-
მა რე ო ბა, გა აც ნონ ვი თა რე ბა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი-
ზა ცი ებს და, რამ დე ნა დაც ეს შე საძ ლე ბე ლი ა, შე ი ტა ნონ 
პო ზი ტი უ რი იმ პულ სი არ სე ბულ რე ა ლო ბა ში“.

ამას გარ და, ამ პრო ცესს, კვლე ვის მო ნა წი ლე თა აზ რით, 
გან სა კუთ რე ბულ ფასს სძენს მი სი საკ მა ოდ წარ მო მად გენ ლო-
ბი თი მე დი ა ტო რუ ლი შე მად გენ ლო ბა - ისე თი ძი რი თა დი მო თა-
მა შე ე ბის სახით, რო გო რე ბიც არი ან გა ე რო, ევ რო კავ ში რი და 
ეუ თო. სა გუ ლის ხმო ა, რომ რუ სე თის თვის მე დი ა ტო რის რო-
ლის ჩა მორ თმე ვას რეს პონ დენ ტთა ნა წი ლი წლე ბის მან ძილ-
ზე მიღ წე ულ სა მარ თლი ა ნო ბად აფა სებს. თუმ ცა, გარ კვე უ ლი 
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რა ო დე ნო ბა ხაზს უს ვამს, რომ კონ ფლიქ ტის ფორ მუ ლი რე-
ბა მხო ლოდ სა ქარ თვე ლო- რუ სე თის კონ ფლიქ ტად, ისე რომ 
კუ ლი სებს მიღ მა რჩე ბა აფხა ზური და ოსური მხა რე ე ბი, არა 
მხო ლოდ უსა მარ თლო ბა ა, არა მედ კონ ტრპრო დუქ ტი უ ლი ა.

ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე ბის დამ სა ხუ რე ბად აღი ნიშ ნა შე-
თან ხმე ბა ისეთ სა კი თხ ებში, რო გო რები ცაა  სა არ ქი ვო დო კუ-
მენ ტე ბის გაც ვლა, აფხა ზი მო სახ ლე ო ბის თვის სა ქარ თვე ლოს 
ჯან დაც ვის თა ვი სუ ფა ლი და უფა სო წვდო მა.  მაგ რამ პროგ-
რე სის მიღ წე ვა საკ მა ოდ შეზ ღუ დულ, თუმ ცა არა ნაკ ლებ მნიშ-
ვნე ლო ვან სა კითხ თა სპექ ტრში, მა შინ რო ცა მო უგ ვა რე ბე ლი 
რჩე ბა მო სახ ლე ო ბის თვის მტკივ ნე უ ლი პრობ ლე მე ბი, არ შე-
იძ ლე ბა ნა ყო ფი ე რად შე ფას დეს და დი დი კითხ ვის ქვეშ აყე-
ნებს მო ლა პა რა კე ბის პრო ცე სის ეფექ ტუ რო ბას.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ თვით ჟე ნე ვის დის კუ სი ე ბის მიმ-
დი ნა რე ო ბა ყო ვე ლი მო ნა წი ლის მი ერ არა და მაკ მა ყო ფი ლებ-
ლად მი იჩ ნე ვა, ხში რად ხდე ბა ხაზ გას მა, რომ არა ფორ მა ლურ 
გა რე მო ში ურ თი ერ თო ბის შე საძ ლებ ლო ბა ამ პრო ცესს გან-
სა კუთ რე ბუ ლო ბას ანი ჭებს და შე იძ ლე ბა შემ დგო მი პროგ რე-
სის თვის მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტო რად იქ ცეს -

«კონ ფლიქ ტის პი რო ბებ ში დი ა ლო გის არ სე ბო ბა, გან-
სა კუთ რე ბით - სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე - სა ერ თა შო-

რი სო მო თა მა შე ე ბის ჩარ თვით მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. 
მაგ რამ კი დევ უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, ჩე მი აზ რით, ის 
არა ფორ მა ლუ რი სა უბ რე ბი და ურ თი ერ თო ბა, რომ ლე-
ბიც კუ ლუ ა რებ ში მიმ დი ნა რე ობს, ოფი ცი ა ლუ რი ფორ-
მა ტის ჩარ ჩო ე ბს მიღ მა. არა ფორ მა ლურ ვი თა რე ბა ში 
გან ხი ლუ ლი  სო ცი ა ლუ რი და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი თე მე ბი და 
უსაფ რთხო ე ბის სა კი თხე ბი უსა თუ ოდ გა მო ი ღებს შე დეგს 
და, შე საძ ლო ა, შემ დგომ რა უნ დებ ში შე ტა ნილ იქ ნეს მო-
ლა პა რა კე ბების დღის წეს რიგ ში“.

გუ ლის ტკი ვი ლით აღი ნიშ ნა, რომ აფხა ზუ რი მხა რის არა-
კონ სტრუქ ცი უ ლო ბა და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა კი თხე ბის პო ლი-
ტი ზი რე ბა აფერხებს ხელ შე სა ხე ბი შე დე გე ბის მიღ წე ვას მო-
ლა პა რა კე ბებ ში -



17

«ა ფხა ზე თი დან იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა და 
ლტოლ ვილ თა შინ დაბ რუ ნე ბის სა კი თხი, აგ რეთ ვე აფხა-

ზეთ ში დარ ჩე ნილ და მცხოვ რებ ქარ თველ თა უფ ლე ბე ბის 
დაც ვა ყრუ კე დელს ეჯა ხე ბა. აფხა ზუ რი მხა რე კა ტე გო რი-
უ ლად ეწი ნა აღ მდე გე ბა ამ სა კი თხე ბის შე ტა ნას დღის წეს-
რიგ ში... სო ხუ მი და ცხინ ვა ლი ცდი ლო ბენ დევ ნილ თა დაბ-
რუ ნე ბის სა კი თხის პო ლი ტი ზი რე ბას, რაც წმინდა წყლის 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა კი თხი ა“.

კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბის მი ერ ით ქვა, რომ, ერ თი მხრივ, 
ჟე ნე ვის პრო ცე სი გარ კვე ულ სტაგ ნა ცი ას გა ნიც დის და ერ თი 
ღერ ძის ირ გვლივ ბრუ ნავს, მაგ რამ, მე ო რე მხრივ, არის იმე დი, 
რომ პრო ცესს არ ამო უ წუ რავს თა ვი სი თა ვი, გა აჩ ნია პო ტენ-
ცი ა ლი და არე ა ლი უფ რო ფარ თო მოქ მე დე ბი სთ ვის. ახა ლი და 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი იდე ე ბი, მხა რე ებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის 
გაძ ლი ე რე ბა და წი ნას წარ, უფ რო საგულდაგულო მო სამ ზა დე-
ბე ლი სა მუ შა ოს გა წე ვა მო ლა პა რა კე ბის მო ნა წი ლე ე ბის მი ერ 
ყო ვე ლი რა უნ დის და წყე ბამ დე, წარ მა ტე ბის სა წინ და რი იქ ნე ბა.

აღი ნიშ ნა ისიც, რომ მო ლა პა რა კე ბის პრო ცე სი „თა მა მი პრო-
ცე სი“ უნ და იყოს, გო ნივ რუ ლი და გა დამ წყვე ტი მიდ გო მე ბით -

«ხში რად ამ ბო ბენ, რომ ომს გამ ბე და ო ბა სჭირ დე ბა... 
მე ვნა ხე ომი და შე მიძ ლია ვთქვა, რომ მშვი დო ბას და 

მის აშე ნე ბას ბევ რად მე ტი გამ ბე და ო ბა უნ და, მე ტი გო-
ნივ რუ ლი ქმე დე ბა, რო მე ლიც აგე ბუ ლია მე ო რე მხა რის 
გა გე ბა სა და პა ტი ვის ცე მა ზე“.

კვლე ვის დროს იყო სა უ ბა რი  ახა ლი, უფ რო მოქ ნი ლი და 
ეფექ ტუ რი ფორ მა ტის პოვ ნის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე, რომ ლის 
დრო საც პრო ცე სი უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი და მი სა ღე ბი გახ დე ბა 
კონ ფლიქ ტში ჩარ თუ ლი ყვე ლა მხა რის თვის. მა გა ლი თად, იყო 
წი ნა და დე ბა, რომ -

«ა უ ცი ლე ბე ლია სა კი თხის პო ლი ტი ზი რე ბი სა და სა-
ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის შეზ ღუდ-

ვის გა რე შე ვე ცა დოთ, ვი პო ვოთ მოქ ნი ლი ფორ მა და 
ფორ მა ტი, რომ ლის დრო საც აფხა ზურ და ოსურ  მხა-
რე ებს პირ და პი რი ოფი ცი ა ლუ რი დი ა ლო გის შე საძ ლებ-
ლო ბა ექ ნე ბათ  ქარ თუ ლ მხარეს თან “.
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იყო ასე თი წი ნა და დე ბაც -  შე იც ვა ლოს  ფორ მა ტი იმ გვა-
რად, რომ მო ლა პა რა კე ბებ ში შე საძ ლე ბე ლი გახ დეს სა ზო გა-
დო ე ბი სა და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბის  
მო ზიდ ვა და ჩარ თვა.

ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის აზ რით, უშე-
დე გო მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცე სის მკვდა რი წერ ტი ლი დან 
დაძ ვრი სათ ვის მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია უფ რო მე ტი რა ო დე-
ნო ბის ქა ლის ჩარ თვა მო ლა პა რა კე ბებ ში და ორი ვე მხრი დან 
ქალ თა „კრი ტი კუ ლი მა სის“  შექ მნა, რაც, მა თი აზ რით, არა 
მხო ლოდ შეც ვლის გან სა ხილ ვე ლი სა კი თხე ბის ვექ ტორს და 
მი მარ თუ ლე ბას, არა მედ ჩი ხი დან გა მო იყ ვანს და გა ა კე თილ-
შო ბი ლებს პრო ცესს -

«ქალ თა არა საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბა მო ლა პა რა კე ბებ ში და 
აფხა ზუ რი მხრი დან ქა ლე ბის არარ სე ბო ბა ხელს უწყობს 

არ სე ბუ ლი პრო ცე სის გარ კვე ულ სტაგ ნა ცი ას. ქალ -პო ლი-
ტი კოს თა და მო ლა პა რა კე ბე ბის დე ლე გატ თა „კრი ტი კუ ლი 
მა სის“ შექ მნა ორი ვე მხა რეს გავ ლე ნას მო ახ დენს დის კუ სი-
ის მიმ დი ნა რე ო ბა ზე, და ეხ მა რე ბა არა მხო ლოდ  სამ შვი დო-
ბო პრო ცე სის ახალი მიდ გო მე ბით და იდე ე ბით გამ დიდ რე-
ბა ში, არა მედ მის გა კე თილ შო ბი ლე ბა ში“.

3.  მოლაპარაკებებზე ყუ რად სა ღე ბი და  
     გადასაწყვეტი პრობ ლე მე ბი

ინ ტერ ვი უს მსვლე ლო ბი სას, მო ნა წი ლე ებ მა წა მოჭ რეს ისე-
თი პრობ ლე მე ბი და სა კი თხე ბი, რომ ლე ბიც დღეს ყვე ლა ზე მწვა-
ვედ აღელ ვებს კონფლიქტით დაზარალებულ მო სახ ლე ო ბას და 
რაც, მა თი აზ რით, მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცე სი ს დე ლე გა ტე ბის 
მხრი დან მო ი თხოვს არა მხო ლოდ გაძ ლი ე რე ბულ ყუ რა დღე ბას, 
არა მედ პრაქ ტი კულ ნა ბი ჯებ საც მათ გა და საწყ ვე ტად.  

შე ფერ ხე ბე ბი თა ვი სუ ფალ გა და ად გი ლე ბა ში რეს პონ დენ-
ტთა უმ რავ ლე სო ბის თვის ერ თ-ერ თი პრობ ლე მა ტუ რი სა კი-
თხი ა, რომ ლის მო უგ ვა რებ ლო ბაც პრობ ლე მა თა ჯაჭვს იწ ვევს 
და კი დევ უფ რო არ თუ ლებს აფხა ზე თის ქარ თუ ლი მო სახ ლე-
ო ბის ნორ მა ლურ და ღირ სე ულ ცხოვ რე ბას.   
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ნა თე სა უ რი კავ ში რე ბი, ჯან დაც ვის სა კი თხე ბი, გა ნათ ლე-
ბა, სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფა და ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო-
ბა - ეს ის სფე რო ე ბი ა, რომ ლე ბიც აკავ ში რებს გა ლის რა ი ო ნის 
ქარ თულ მო სახ ლე ო ბას სა ქარ თვე ლოს და ნარ ჩენ ნა წილ თან.

აფხა ზეთ ში მცხოვ რე ბი ან მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ქარ-
თუ ლი მო სახ ლე ო ბის გა და ად გი ლე ბის გზა ზე  არ სე ბუ ლი უამ-
რა ვი წი ნა აღ მდე გო ბა ლა ხავს მის უფ ლე ბებს და უფ რო მოწყ-
ვლადს ხდის.

მთა ვა რი წი ნა აღ მდე გო ბა, რეს პონ დენ ტე ბის მი ერ მო წო-
დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, არის დო კუ მენ ტე ბის პრობ ლე მა. 
ინ ტერ ვი უს მო ნა წი ლის თქმით, ერ თ-ერ თი მო თხოვ ნა გა-
ლის რა ი ო ნის მო სახ ლე ო ბის მი მართ აფხა ზეთ ში გან ლა გე-
ბუ ლი გამ შვე ბი პუნ ქტე ბის თა ვი სუ ფა ლი გა დაკ ვე თი სათ ვის 
არის აფხა ზუ რი პას პორ ტი ან პი როვ ნე ბის და მა დას ტუ რე ბე-
ლი მოწ მო ბა, რომ ლის მი ღე ბა, აფხა ზე თის კა ნონ მდებ ლო ბის 
თა ნახ მად, მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ო ბა ზე უა რის 
თქმის შემ თხვე ვა შია შე საძ ლე ბე ლი. 

გა ლის რა ი ო ნის სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მცხოვ-
რებ თა უმე ტე სო ბის თვის - ეს მო თხოვ ნა მი უ ღე ბე ლი ა. თა ვი სუ-
ფა ლი გა და ად გი ლე ბის მე ო რე ალ ტერ ნა ტი ვას წარმოადგენს 
ბინადრობის ნებართვა, რომლის მი ღე ბას არ თუ ლებს უამ რა-
ვი ბი უ როკ რა ტი უ ლი ბა რი ე რი, გა უ მარ თა ვი ინ ფრას ტრუქ ტუ-
რა და სა ბუ თე ბის გა ცე მის არ სე ბუ ლი კო რუფ ცი უ ლი სის ტე მა. 

ბავ შვე ბი, მო ხუ ცე ბი, ქა ლე ბი - ნე ბის მი ე რი პი როვ ნე ბა, რო-
მე ლიც სა ქარ თვე ლო ში გა და დის სამ კურ ნა ლოდ, სას წავ ლებ-
ლად თუ ნა თე სა ვე ბის მო სა ნა ხუ ლებ ლად და არ სურს აფხა-
ზუ რი პას პორ ტის მი ღე ბა სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ო ბის სა-
ნაც ვლოდ, ან არ სე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბე ბის გა მო ვერ იღებს 
ბინადრობის ნებართვას, იძუ ლე ბუ ლი ხდე ბა, შე მოვ ლი თი გზე-
ბით გა და ვი დეს ენ გუ რის მე ო რე მხა რეს, რი თაც რის კის ქვეშ 
აყე ნებს თა ვის ფსი ქო სო ცი ა ლურ მდგო მა რე ო ბას და ფი ზი კურ 
ჯან მრთე ლო ბას -
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«ა რა ერ თხელ მი ნა ხავს წე ლამ დე წყალ ში შე სუ ლი ქა-
ლე ბი და ბავ შვე ბი - ასე უწევთ მდი ნა რე ზე გა დას ვლა, 

რომ მოხ ვდნენ ზუგ დიდ ში, ქუ თა ის ში ან თბი ლის ში... ყვე-
ლა ზე ხში რად ისი ნი სამ კურ ნა ლოდ მი დი ან. გზა, რო მელ-
საც გა დი ან, კი დევ უფ რო არ თუ ლებს და მეტ ზი ანს აყე-
ნებს მათ ჯან მრთე ლო ბას“. 

რამ დე ნი მე რეს პონ დენ ტმა მო იყ ვა ნა გა ლის რა ი ონ ში 
მცხოვ რე ბი 13 წლის მო ზარ დის  მა გა ლი თი, რო მელ საც სა ბუ-
თე ბის პრობ ლე მა სი ცოცხ ლის ფა სად და უჯ და - 

«ბავშვს სას წრა ფო ჰოს პი ტა ლი ზა ცია და სა მე დი ცი-
ნო დახ მა რე ბა ესა ჭი რო ე ბო და. ის და ი ღუ პა იმის გა-

მო, რომ არ ჰქონ და სა ბუ თე ბი და ვერ მო ხერ ხდა მი სი 
ტრან სპორ ტი რე ბა ენ გუ რის ხიდ ზე. მშობ ლებს მი სი გა-
დაყ ვა ნა შე მოვ ლი თი გზე ბით მო უხ დათ, რაც მის თვის 
ფა ტა ლუ რად დამ თავ რდა“.

აღი ნიშ ნა, რომ მძი მე და კრი ტი კულ მდგო მა რე ო ბა ში მყოფ 
ადა მი ა ნებს, რო მელ თაც სას წრა ფო ჰოს პი ტა ლი ზა ცია სჭირ-
დე ბათ, ხში რად უარს ეუბ ნე ბი ან გამ შვებ პუნ ქტებ ზე სა თა-
ნა დო სა ბუ თე ბის უქონ ლო ბის გა მო, რაც სა ხი ფა თოა მა თი 
სი ცოცხ ლის თვის. აქე დან გა მომ დი ნა რე, მო თხოვ ნე ბის გა-
მარ ტი ვე ბა შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტე ბის მი სა ღე ბად ენ გუ რის 
ხიდ ზე გა დას ვლის თვის გან ხილ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი თე მაა მო-
ლა პა რა კე ბებ ზე.  

ასე ვე იყო სა უ ბა რი მოწ ვე ვებ სა და საშ ვებ ზე, რომ ლე ბიც 
სჭირ დე ბათ აფხა ზე თის ტე რი ტო რი ა ზე შეს ვლის მსურ ველთ, 
ვი საც ნა თე სა ვე ბის მო ნა ხუ ლე ბა ან ახ ლობ ლე ბის საფ ლა ვებ-
ზე გას ვლა უნ და.  პრობ ლე მა იქ მნე ბა იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა 
ადა მი ანს, რო მელ საც გა ლი დან აქვს მოწ ვე ვა, არ შე უძ ლია 
მი სი ფარ გლე ბის და ტო ვე ბა და აფხა ზე თის სხვა რა ი ო ნებ ში 
მოხ ვედ რა კონ კრე ტუ ლი ად გი ლი დან და მა ტე ბი თი მოწ ვე ვის 
გა რე შე -  
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«გა ლი დან მქონ და მოწ ვე ვა, ამი ტომ ვერ შევ ძე ლი 
გულ რიფ შში, ახ ლობ ლე ბის საფ ლავ ზე წას ვლა. ამის-

თვის მჭირ დე ბო და და მა ტე ბი თი მოწ ვე ვა გულ რიფ ში-
დან, რაც სირ თუ ლე ებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი... ასე თი 
მოწ ვე ვის გა რე შე გა ლი დან რომ გავ სუ ლი ყა ვი, და მა კა-
ვებ დნენ და და მა ჯა რი მებ დნენ“...   

ენ გუ რის ხი დის რე მონ ტის სა კი თხი ავ ტო ბუ სე ბის შე უ ფერ-
ხე ბე ლი გა და ად გი ლე ბის  უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რაც საგ რძნობ-
ლად გა ა ად ვი ლებს ხიდ ზე გა დას ვლის პრო ცესს, ერ თ-ერ თი 
რეს პონ დენ ტის მტკი ცე ბით, აუ ცი ლებ ლად უნ და მოგ ვარ დეს -

«რა ხა ნი ა, ვერ გა დაწყ და ენ გუ რის ხი დის რე მონ ტის 
სა კი თხი... 22 წე ლი ა, ადა მი ა ნე ბი გა და დი ან ხიდ ზე 

ურ მე ბით, ან მი ათ რე ვენ ტომ რებ სა და ზურ გჩან თებს... 
ადა მი ა ნე ბი, მეტ წი ლად ხან დაზ მუ ლე ბი და ქა ლე ბი, თა-
ვი ან თი ჯან მრთე ლო ბის სა ზი ა ნოდ, იძუ ლე ბუ ლე ბი არი-
ან, ტვირ თა კი დე ბუ ლებ მა ია რონ ზა ფხუ ლის ხვატ ში თუ 
ყინ ვი ან ზამ თარ ში, ქარ სა თუ წვი მა ში გა ლი დან ზუგ-
დიდ ში და პი რი ქით“...

ჯან დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი წარ მო ად-
გენს ერ თ-ერთ მწვა ვე სა კითხს, რო მე ლიც აწუ ხებს გა ლის რა-
ი ონ ში მცხოვ რებთ. მო სახ ლე ო ბას კი დევ უფ რო მოწყ ვლადს 
ხდის ის, რომ არ არის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბი სა და სა თა ნა-
დოდ აღ ჭურ ვი ლი სა მე დი ცი ნო ცენ ტრები და სას წრა ფო დახ-
მა რე ბის მან ქა ნე ბი მძი მე ავად მყო ფე ბის გა და უ დე ბე ლი ტრან-
სპორ ტი რე ბი სათ ვის.

კვლე ვის დროს და ის ვა გა ლის რა ი ო ნის მო სახ ლე ო ბის მი-
ერ სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე ბიზ ნე სის წარ მარ თვის სა-
კი თხი, კერ ძოდ წი ნა აღ მდე გო ბე ბი „თხი ლის ბიზ ნეს ში“. ერ თ-
ერ თი რეს პონ დენ ტის სიტყ ვე ბით, თხი ლის ბიზ ნე სი დღეს  ყვე-
ლა ზე მთა ვა რი სა ო ჯა ხო ბიზ ნე სი და ბევ რის თვის შე მო სავ ლის 
ძი რი თა დი წყა როა  გა ლის რა ი ონ ში.

თუმ ცა, სწო რედ ის არის და კავ ში რე ბუ ლი დიდ რის კთან 
მო სახ ლე ო ბის თვის და წარ მო ად გენს მო უგ ვა რე ბელ სა კითხს. 
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კო რუფ ცი ის და ენ გუ რის ხიდ ზე ტვირ თის გა და ზიდ ვის გა უ-
მარ თა ვი სა კა ნონ მდებ ლო მე ქა ნიზ მე ბის  გა მო გა ლის რა ი ო ნის 
მცხოვ რებთ თხი ლის გა და ზიდ ვა შე მოვ ლი თი გზე ბით უხ დე ბათ, 
რაც სა ხი ფა თოა რო გორც სა ქონ ლის თვის, ისე მათ თვი საც. 

გამ შვებ პუნ ქტებ ზე ადეკ ვა ტუ რი, ოფი ცი ა ლუ რად და წე სე-
ბუ ლი თან ხის სა ფა სუ რად გა ლის მო სახ ლე ო ბის თვის ენ გუ რის 
ხიდ ზე (და არა შე მოვ ლი თი გზე ბით) თხი ლის გა და ტა ნი სა და 
გა ყიდ ვის შე საძ ლებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ხელს შე უ წყობს 
არა მხო ლოდ კო რუფ ცი ის თა ვი დან აცი ლე ბას, არა მედ შექ-
მნის  ხელ საყ რელ პი რო ბებს ბიზ ნე სის წარ მარ თვი სა და ქარ-
თვე ლე ბის ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბი სათ ვის.

გა ლის რა ი ონ ში მცხოვ რე ბი ქარ თვე ლე ბის მშობლიურ 
ენაზე სწავლების უფ ლე ბის დარ ღვე ვა, რეს პონ დენ ტთა უმ-
რავ ლე სო ბის აზ რით, სა ზო გა დო ე ბის თვის ერ თ-ერ თი მტკივ-
ნე უ ლი თე მა ა. ქარ თუ ლი სკო ლე ბის გა უქ მე ბა და რუ სუ ლი გა-
ნათ ლე ბის შემოღება, ქარ თულ მო სახ ლე ო ბა ში შე ფა სე ბუ ლია 
რო გორც რუ სი ფი კა ცი ის მცდე ლო ბა და ამ ჟა მად აფხა ზე თის 
ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი ეთ ნი კუ რი ქარ თვე ლე ბის „კულ-
ტუ რუ ლი გე ნო ცი დი“.

ეს სი ტუ ა ცი ა, კვლე ვის მო ნა წი ლე თა თქმით, იძუ ლე ბულს 
გახ დის იმ ოჯა ხებს, ვი სი შვი ლე ბიც არ ფლო ბენ რუ სულს, და-
ტო ვონ თა ვი ან თი სა ცხოვ რე ბე ლი და გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად 
გა და ვიდ ნენ ზუგ დიდ ში ან სა ქარ თვე ლოს სხვა ქა ლა ქებ ში -  

«ამ წლის სექ ტემ ბრი დან 11 ოდეს ღაც ქარ თუ ლი სკო ლა 
შეწყ ვეტს სწავ ლას ქარ თულ ენა ზე და და ი წყებს ფუნ-

ქცი ო ნი რე ბას რუ სულ ენა ზე... ეს ქარ თულ მო სახ ლე ო ბას 
მშობ ლი ურ ენა ზე გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას 
არ თმევს, რაც გა ლის რა ი ონ ში მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბის-
თვის კა ტას ტრო ფა ა“...

აღინიშნა აგ რეთ ვე სასმელი წყლის და ბინ ძუ რე ბის სა-
კითხი. ერ თ-ერ თი რეს პონ დენ ტის სიტყ ვე ბით, არ სე ბობს 
ლა ბო რა ტო რი უ ლად და დას ტუ რე ბუ ლი ფაქ ტე ბი, რომ და-
ბინ ძუ რე ბუ ლია სა თაო ნა გე ბო ბა, სა ი და ნაც წყა ლი მი ე წო დე-
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ბა გა ლის რა ი ონს. ამან შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს ად გი ლობ რი ვი 
მო სახ ლე ო ბის მო წამ ვლა, რო გორც ეს ერ თხელ მოხ და ტყვარ-
ჩელ ში. აფხა ზეთ ში სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის პო ლი ტი კუ-
რი ნე ბის უქონ ლო ბის გა მო, სამ წუ ხა როდ, ამ სა კი თხის გა დაჭ-
რა ჯე რაც შე უძ ლე ბე ლი ა. 

ერ თ-ერ თი მტკივ ნე უ ლი სა კი თხია ქა ლე ბის თვის თა ვი ან თი 
შვი ლე ბი სა და მე უღ ლე ე ბის საფ ლა ვებ ზე ჩას ვლა. მო ლა პა რა-
კე ბებ ზე არა ერ თგზი სი გან ხილ ვის მი უ ხე და ვად, ამ სა კი თხის 
მოგ ვა რე ბა შე უძ ლე ბე ლი გახ და -

«20 წე ლზე მეტი ა, მო ლა პა რა კე ბებ ზე ვცდი ლობთ, წა-
მოვ წი ოთ სა კი თხი, რომ ქა ლებ მა გარ კვე ულ დღე სას-

წა უ ლებ ზე შეძ ლონ თა ვი ან თი და ღუ პუ ლი შვი ლე ბი სა და 
მე უღ ლე ე ბის საფ ლა ვე ბის მო ნა ხუ ლე ბა, და ტი რე ბა და 
სან თლის ან თე ბა... თით ქმის გა დაწყ ვე ტი ლი იყო, მაგ რამ 
მე რე ჩა ი შა ლა... გა ნა ეს პო ლი ტი კუ რი სა კი თხი ა?“

ინ ტერ ვი უს დროს აღი ნიშ ნე ბო და, რომ არის სა კი თხე ბი, 
რო მელ თა დაძ ვრა ად გი ლი დან შე უძ ლე ბე ლია პრო ცე სის ზედ-
მე ტი პო ლი ტი ზი რე ბის გა მო -

«შე უძ ლე ბე ლია ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა კი თხე ბი ს პო ლი ტი-
ზი რე ბა, რო მელ თა გა დაწყ ვე ტა მარ ტი ვად შე იძ ლე ბა 

და რო მელ თაც  უბ რა ლო ადა მი ა ნუ რი მიდ გო მა და თა-
ნაგ რძნო ბა სჭირ დე ბა“.

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი პრობ ლე მე ბი ადას ტუ რებს, რომ სა-
დღე ი სოდ უამ რა ვი არ სე ბი თი და გა და უ დე ბე ლი პრობ ლე მა ა, 
რო მელ თა გა დაწყ ვე ტაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია კონ ფლიქ ტის ზო ნა-
ში მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბის თვის.

მო უგ ვა რე ბე ლი პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა გა-
და ად გი ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბას, დო კუ მენ ტე ბის მი ღე ბას, მშობ ლი-
ურ ენა ზე სწავ ლას, აგ რეთ ვე ვაჭ რო ბის და ტვირ თის გადაზიდვის 
თა ვი სუფ ლე ბას და სხვა სო ცი ა ლურ და ყო ფით პრობ ლე მებს, არა 
მარ ტო არ თუ ლებს ქა ლე ბი სა და ბავ შვე ბის მდგო მა რე ო ბას და ნე-
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გა ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს ქარ თუ ლი მო სახ ლე ო ბის სრულ ფა სო-
ვა ნი და ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე კონ ფლიქ ტურ 
ზო ნებ ში, არა მედ ხელს უშ ლის კონ ფლიქ ტის მხა რე ებს შო რის 
ურ თი ერ თო ბე ბის მო წეს რი გე ბის და მდგრა დი და ხან გრძლი ვი 
მშვი დო ბის შე ნე ბის  ნე ბის მი ერ მცდე ლო ბას.  

4. მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცეს ში ქალ თა 
მო ნა წი ლე ო ბის რო ლი და მნიშ ვნე ლო ბა 

კვლე ვის მიმ დი ნა რე ო ბი სას ყო ვე ლი რეს პონ დენ ტი ეთან-
ხმე ბო და მო საზ რე ბას, რომ მშვი დო ბის შე ნე ბა ში ქალ თა რო-
ლი საკ მა ოდ დი დია და მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქა ლე ბის, რო-
გორც  სრუ ლუფ ლე ბი ა ნი მო ქა ლა ქე ე ბის, მო ნა წი ლე ო ბა ცხოვ-
რე ბის ნე ბის მი ერ  - ეკო ნო მი კურ, პო ლი ტი კურ და სო ცი ა ლურ 
- სფე რო ში. გან სა კუთ რე ბით ხაზ გას მუ ლი იყო ქალ თა ჩარ-
თვის აუ ცი ლებ ლო ბა სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბებ ში, რა თა 
უფ რო ეფექ ტუ რად მოხ დეს კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი 
ადა მი ა ნე ბის სო ცი ა ლუ რი და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი პრობ ლე მე ბის 
გა დაწყ ვე ტის ლო ბი რე ბა. 

აღი ნიშ ნა, რომ მე ტი ქა ლის ჩარ თვით ოფი ცი ა ლურ მო-
ლა პა რა კე ბებ ში, რომ ლე ბიც მეტ წი ლად სუ ვე რე ნი ტე ტი სა და 
ძალაუფ ლე ბის სა კი თხებ ზეა კონ ცენ ტრი რე ბული, შე საძ ლე ბე-
ლი გახ დე ბა მხა რე ე ბის ყუ რა დღე ბის გა და ტა ნა პო ლი ტი კუ რი 
თე მე ბი დან - ჰუ მა ნი ტა რულ ზე -

«მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ მო სახ ლე ო-
ბის სო ცი ა ლუ რი და ყო ფი თი პრობ ლე მე ბი ხშირ შემ-

თხვე ვებ ში რჩე ბა ქალ თა ინ ტე რე სის სფე რო ში და უმე ტე-
სად სწო რედ ქა ლე ბი ლო ბი რე ბენ მათ მოგ ვა რე ბას“.

რეს პონ დენ ტთა აზ რით, ქა ლებს შე უძ ლი ათ არა მხო ლოდ 
წარ მო ად გი ნონ ინ ფორ მა ცია იმის თა ო ბა ზე, თუ რო გორ ეხე ბა 
არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცია ქა ლებ სა და ბავ შვებს, არა მედ შეს თა ვა-
ზონ არას ტან დარ ტუ ლი მიდ გო მე ბი ოფი ცი ა ლურ მო ლა პა რა კე-
ბებ ში, რაც აუ ცი ლე ბე ლია მდგრა დი მშვი დო ბის მი საღ წე ვად.
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მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ქალ თა პო ტენ ცი ა ლი და რო ლი 
პო ლი ტი კურ და სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში პო ზი ტი უ რად 
შე ფას და და აღი ა რე ბუ ლი ა, რო გორც მნიშ ვნე ლო ვა ნი, უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ ქა ლის თვის მი კუთ ვნე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი რო-
ლი - პირ ველ რიგ ში, იყოს კე რი ის მფარ ვე ლი, დი ა სახ ლი სი და 
შვი ლე ბის აღ მზრდე ლი - ჯერ კი დევ ღრმად არის გამ ჯდა რი 
სა ზო გა დო ებ რივ ცნო ბი ე რე ბა ში და ადა მი ა ნებს კარ ნა ხობს ხე-
ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კურ სტრუქ ტუ რებ ში ქა ლე ბის უფ რო 
აქ ტი უ რი წინ სვლის  სა კი თხის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბას -

«ქა ლებს გა აჩ ნი ათ დი დი პო ტენ ცი ა ლი პო ლი ტი კუ რი 
აქ ტი ვო ბი სათ ვის, მაგ რამ არ უნ და დაგ ვა ვიწყ დეს, 

რომ ქალ თა რო ლი ოჯახ ში გა დამ წყვე ტი ა. გან სა კუთ-
რე ბით გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ქვე ყა ნა ში დე მოგ რა ფი უ-
ლი ვარ დნა. ერ თი მხრივ, ქალ თა ჩარ თვა პო ლი ტი კურ 
ცხოვ რე ბა ში, ზი ანს მი ა ყე ნებს ოჯახს, მაგ რამ, მე ო რე 
მხრივ, ქა ლი გვჭირ დე ბა პო ლი ტი კა შიც... ამის თვის სა-
ჭი როა ბა ლან სის პოვ ნა!“

მო ნა წი ლე თა დი დი უმ რავ ლე სო ბა მი იჩ ნევს, რომ ქა ლებს 
გა დამ წყვე ტი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლის შეს რუ ლე ბა შე უძ ლი-
ათ კონ ფლიქ ტის პრე ვენ ცი ა სა და მოგ ვა რე ბა ში, მა მა კა ცე ბის-
გან გან სხვა ვე ბუ ლი სპე ცი ფი კუ რი თვი სე ბე ბის გა მო.

ინ ტერ ვი უს პრო ცეს ში ჩა მოთ ვლი ლი იყო მთე ლი რი გი 
თვი სე ბე ბი სა, რომ ლე ბიც შე უც ვლელს ხდის ქალს მშვი დო ბის 
მშე ნებ ლო ბი სა და კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის სა კითხ ში: 
 მშვი დო ბის მოყ ვა რე ო ბა  - „ქა ლე ბი უფ რო მშვი დო ბის შე-

ნარ ჩუ ნე ბას ეს წრაფ ვი ან, მა შინ რო ცა მა მა კა ცე ბი აგ რე სი-
უ ლი ქმე დე ბე ბის თვის არი ან გან წყო ბილ ნი“;
 მოთ მი ნე ბა და  თავ შე კა ვე ბა - „ი მას, რა საც ქა ლი მო ით მენს, 

მა მა კა ცი ვერ აი ტანს… ფსი ქო ლო გი უ რად ქა ლი უფ რო გა-
წო ნას წო რე ბუ ლია და ნე გა ტი უ რად გან წყო ბილ ადა მი ა ნებ-
თა ნაც კი ინარ ჩუ ნებს სიმ შვი დეს“;
 კომ პრო მის ზე წას ვლის ნი ჭი - „ქა ლი ად ვი ლად მი დის დათ-

მო ბა სა და კომ პრო მის ზე და შე უძ ლია პრობ ლე მის ალ ტერ-
ნა ტი უ ლი გზით მოგ ვა რე ბა“;



26

 თა ნაგ რძნო ბის ნი ჭი - „ქა ლე ბი უფ რო მგრძნო ბი ა რე ნი 
არი ან და გულ თან მი აქვთ პრობ ლე მე ბი“;
 ზრუნ ვა მო მა ვალ თა ო ბა ზე - „ქა ლი ფრთხი ლად ეკი დე-

ბა კონ ფლიქ ტის გაღ ვი ვე ბას, რად გან უკეთ აც ნო ბი ე რებს 
ომის მძი მე შე დე გებს. ქა ლი ყო ველ თვის ფიქ რობს მო მა ვალ 
თა ო ბა ზე და პი რო ბე ბის შექ მნა ზე  შვი ლე ბი სა და ოჯა ხის 
მშვი დო ბი ა ნი და უსაფ რთხო ცხოვ რე ბი სათ ვის“.  

ქა ლე ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი და დე ბი თი თვი სე ბე ბის 
გარ და აღი ნიშ ნა ისიც, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის მა ღალ პოს ტებ ზე 
და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პო ზი ცი ებ ზე, რო გო რი პა რა-
დოქ სიც არ უნ და იყოს, ქა ლე ბი ხში რად მა მა კა ცებს ემს გავსე-
ბი ან და „მა მა კა ცე ბის წე სე ბით“ მოქ მე დე ბენ. ეს ტენ დენ ცი ა, 
მო ნა წი ლე თა აზ რით, აქარ წყლებს ქა ლე ბის გან სა კუთ რე ბულ 
თვი სე ბებ სა და ხა სი ათს, რომ ლე ბიც ასე რი გად მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია დღე ვან დე ლი პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბი სათ ვის -

«ქა ლე ბი ისე თი თვი სე ბე ბით გან სხვავ დე ბი ან, რო გო რე-
ბი ცაა კომ პრო მი სუ ლო ბა, ემო ცი უ რო ბა, სო ცი ა ლუ რი 

პრობ ლე მე ბის წა მო წე ვა... ომი სა და მშვი დო ბის სა კი თხებ-
ზე მსჯე ლო ბი სას ისი ნი, პირ ველ რიგ ში, აქ ცენტს აკე თე-
ბენ იმ ნე გა ტი ურ შე დე გებ ზე, რომ ლე ბიც  კონ ფლიქტს 
მო აქვს...  მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, საკ მა რი სი ა, ქა ლე ბი მოხ-
ვდნენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის დო ნე ზე, რომ მა მა კა-
ცებს ემ სგავ სე ბი ან... მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ქა ლი ერ თგუ-
ლი რჩე ბო დეს თა ვი სი თვი სე ბე ბი სა, რი სი გა მო ყე ნე ბაც 
პო ზი ტი უ რად შე იძ ლე ბა პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში“.

ხაზ გას მუ ლი იყო, რომ ქა ლე ბის ჩარ თვას სამ შვი დო ბო მო-
ლა პა რა კე ბებ ში თა ვის თა ვად არ შე უძ ლია პრო ცე სის სა ერ თო 
სუ რა თის შეც ვლა, თუ კი, ერ თი მხრივ, მო ლა პა რა კე ბებ ზე წარ-
მოდ გე ნილ ნი არ იქ ნე ბი ან ქა ლე ბი კონ ფლიქ ტის ორი ვე მხა რი-
დან; ხო ლო, მე ო რე მხრივ, არ იქ ნე ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სხვა-
დას ხვა სფე როს წარ მო მად გე ნე ლი კომ პე ტენ ტუ რი და პრო ფე-
სი ო ნა ლი ქა ლე ბის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის ჩარ თვა კონ კრე ტუ-
ლი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი და სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის წა მო წე ვი სა 
და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ზე საგ რძნო ბი გავ ლე ნი სათ ვის.
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5. გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცია 1325- ის 
ეფექ ტუ რო ბა  ქალ თა რო ლის გაზ რდი სათ ვის 
კონ ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის საქ მე ში

რე ზო ლუ ცია 1325-ის ეფექ ტუ რო ბის სა კი თხის გან ხილ ვი-
სას აშ კა რა გახ და, რომ რეს პონ დენ ტთა უმე ტე სო ბა დო კუ-
მენტს აფა სებს რო გორც მნიშ ვნე ლო ვან ინ სტრუ მენტს, რო-
მე ლიც შექ მნი ლია სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბებ სა და კონ-
ფლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბა ში ქალ თა აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბის 
სტი მუ ლი რე ბი სათ ვის, მაგ რამ სა სურ ვე ლი ა, რომ  რე ზო ლუ-
ცი ას უკე თე სი პრაქ ტი კუ ლი მოქ მე დე ბა ჰქონ დეს.

რეს პონ დენ ტთა სიტყ ვე ბით, ის, რომ  ჟე ნე ვის ოფი ცი ა ლურ 
მო ლა პა რა კე ბებ ზე ქარ თულ დე ლე გა ცი ას ქა ლი ხელ მძღვა ნე-
ლობს, ან ის, რომ სა ქარ თვე ლოს თავ დაც ვის მი ნის ტრი ქა ლი ა, 
აგ რეთ ვე ქალ თა ზრდის ტენ დენ ცია ადგილობრივ თვით მმარ-
თვე ლო ბებ ში, მი უ თი თებს რე ფორ მებ ზე, რო მელ თაც ახორ ცი ე-
ლებს სა ქარ თვე ლო გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მიღ წე ვის გზა ზე. 

გარ კვე უ ლი პროგ რე სის მი უ ხე და ვად, რეს პონ დენ ტთა და-
მო კი დე ბუ ლე ბა რე ზო ლუ ცი ის ეფექ ტუ რო ბი სა და შე დე გი-
ა ნო ბის მი მართ საკ მა ოდ სკეპ ტი კუ რი ა. აღი ნიშ ნა, რომ დო-
კუ მენ ტი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, მაგ რამ უფ რო დეკ ლა რი რე ბუ ლი 
ხა სი ა თი აქვს და რე ზო ლუ ცია 1325-ის მი ღე ბი დან 15 წლის 
შემ დე გაც გენ დე რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის უამ რა ვი სა კი თხი 
მო უგ ვა რე ბე ლი რჩე ბა. 

სახე ლი სუფ ლე ბო ეშე ლო ნე ბის მა ღა ლი პოს ტე ბი, უმ თავ-
რე სად, მა მა კა ცებს უჭი რავთ, ხო ლო პო ლი ტი კურ დო ნე ზე 
ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ა, მათ შო რის ქა-
ლე ბის ჩარ თვა სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცეს ში, მე-
ტად ნე ლა მიმ დი ნა რე ობს და პრაქ ტი კუ ლად არ იგ რძნო ბა.

გა მო ით ქვა მო საზ რე ბა, რომ სა ხელ მწი ფოს მხრი დან არ 
მი ი ღე ბა პრაქ ტი კუ ლი ზო მე ბი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
კუ თხით, არ იდ გმე ბა ნა ბი ჯე ბი მთა ვარ პოს ტებ ზე მყო ფი სა-
ხელ მწი ფო ჩი ნოვ ნი კე ბის გენ დე რუ ლი გა ნათ ლე ბის თვის, ამი-
ტო მაც თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
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დო ნე ებ ზე ჯერ კი დევ არ არი ან გენ დე რუ ლად მგრძნო ბი ა რე-
ნი და იმ ყო ფე ბი ან გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის ტყვე ო ბა ში.

ერ თი მო ნა წი ლის მტკი ცე ბით, სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ-
რე ბის ჩი ნოვ ნი კე ბის  გენ დე რუ ლი სენ სი ტიუ რო ბის კუ თხით 
მუ შა ო ბას მხო ლოდ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ახორ-
ცი ე ლე ბენ და ეს ყო ველ თვის არ მი იჩ ნე ვა პრი ო რი ტე ტუ ლად 
თვით ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ - 

«ყვე ლა ფე რი, რაც დღეს კეთ დე ბა გენ დე რუ ლი თა ნას-
წო რო ბის და გენ დე რუ ლი გა ნათ ლე ბის მი მარ თუ ლე-

ბით, მეტ წი ლად,  არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის დამ სა-
ხუ რე ბაა და მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ სა ხელ მწი ფო 
სტრუქ ტუ რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი არა მხო ლოდ აქ ტი-
ურ მო ნა წი ლე ო ბას იღებ დნენ მუ შა ო ბა ში, არა მედ თვი-
თო ნაც უკე თებ დნენ ინი ცი რე ბას და მხარს უჭერ დნენ ამ 
საქ მი ა ნო ბას“. 

ერ თი მო ნა წი ლის თქმით, პრაქ ტი კა ადას ტუ რებს, რომ 
პროგ რე სი გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის გზა ზე შე იძ ლე ბა მიღ-
წე ულ იქ ნას მხო ლოდ მა შინ, რო ცა  სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ-
რებ ში იქ ნე ბი ან გენ დე რუ ლად მგრძნო ბი ა რე ადა მი ა ნე ბი, 
რომ ლე ბიც გა აც ნო ბი ე რე ბენ ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის აუ ცი-
ლებ ლო ბას და შე უ წყო ბენ ხელს მათ ჩარ თვას გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბის მი ღე ბის მა ღალ თა ნამ დე ბო ბებ ზე.

რე ზო ლუ ცი ის ერ თ-ერ თი და დე ბი თი შე დე გი, ერ თ-ერთი 
რეს პონ დენ ტის აზ რით, იყო სა ქარ თვე ლო ში რე ზო ლუ ცი ა  1325-
ის ძი რი თა დი დე ბუ ლე ბე ბის გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი 2012-2015 
წლე ბის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის დამტკიცება. პო ზი ტი-
უ რად შე ფას და აგ რეთ ვე ეროვ ნუ ლი სა კო ორ დი ნა ციო საბ ჭოს 
შექ მნა სა მოქ მე დო გეგ მის ეფექ ტუ რი გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის. 
სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი სამ თვე ში ერ თხელ ტარ დე ბა პრე მი ერ -მი-
ნის ტრის კა ბი ნეტ თან არ სე ბუ ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის 
სა კო ორ დი ნა ციო უწყე ბა თა შო რი სი საბ ჭოს ხელ მძღვა ნე ლო ბით, 
სა ხელ მწი ფო უწყე ბე ბის, ომ ბუდ სმე ნის აპა რა ტის და არა სამ თავ-
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბით. ეს 
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შე ფა სე ბუ ლია რო გორც ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლის, ან გა რიშ გე ბის, 
ურ თი ერ თქმე დე ბის და თა ნამ შრომ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფო-
რუ მი სა მოქ მე დო გეგ მის რე ა ლი ზა ცი ის გზა ზე. მაგ რამ აღ მას-
რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ხელ მძღვა ნე ლი პი რე ბის მხრი დან 
უინ ტე რე სო ბა საგ რძნობ ლად უშ ლის ხელს პო ზი ტი უ რი შე დე გე-
ბის მიღ წე ვას.

ერ თ-ერთ მი ზე ზად, რო მე ლიც აფერ ხებს რე ზო ლუ ცი ა  
1325-ის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის ეფექ ტურ გან ხორ ცი-
ე ლე ბას, და სა ხელ და ის, რომ არ არის ბი უ ჯე ტი დო კუ მენ ტში 
გა წე რი ლი კონ კრე ტუ ლი მოქ მე დე ბე ბის თვის. მაგ რამ არა საკ-
მა რი სი პროგ რე სის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან მი ზე ზად აღი ნიშ-
ნა პო ლი ტი კუ რი ნე ბის არ ქო ნა -

«კონ კრე ტუ ლი სა მი ნის ტრო ე ბი ხში რად თა ვი ანთ 
უმოქ მე დო ბას ბი უ ჯე ტის არ ქო ნით იმარ თლე ბენ, მაგ-

რამ უნ და ით ქვას თავ დაც ვის სა მი ნის ტროს მა გა ლი თი. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა მოქ მე დო გეგ მა ში ჩარ თუ ლი 
ღო ნის ძი ე ბე ბის თვის არ იყო გა მო ყო ფი ლი ბი უ ჯე ტი, მა-
ინც გა მო ი ნა ხა გარ კვე უ ლი მა ტე რი ა ლუ რი რე სურ სე ბი 
მა თი ჩა ტა რე ბის თვის... აქე დან გა მომ დი ნა რე, ჩვენ უფ-
რო პო ლი ტი კუ რი ნე ბის არ ქო ნას თან გვაქვს საქ მე. ჩვე-
ნი ხში რი შეხ ვედ რე ბი და ტრე ნინ გე ბი ხე ლი სუფ ლე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ თან ადას ტუ რებს ამ მო საზ რე ბას“.

რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბამ აღ ნიშ ნა, რომ პროგ რე სი 
რე ზო ლუ ცი ა 1325-ის  ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი-
ე ლე ბის კუ თხით, უმ თავ რე სად, იგ რძნო ბა სა ერ თა შო რი სო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის მხრი დან, რომ-
ლე ბიც მუ შა ო ბენ სხვა დას ხვა მი მარ თუ ლე ბით, მო სახ ლე ო ბის 
სხვა დას ხვა ფე ნას თან, კონ ფლიქ ტის შე დე გად და ზა რა ლე ბულ 
ქალ თა მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სა  და დაც ვი სათ ვის. სწო-
რედ ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის აქ ტი უ რი საქ მი ა ნო ბის დამ სა ხუ-
რე ბაა, რომ დღეს ხორციელდება პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში და 
სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბებ ში ქალ თა წინ სვლის კონ კრე ტუ ლი 
ინ სტი ტუ ცი უ რი მე ქა ნიზ მე ბის და ნერ გვი ს ად ვო კა ტი რე ბა.
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6. სამ შვი დო ბო პრო ცე სებ ში ქალ თა რო ლის გაზ რდის 
ხელ შემ წყო ბი მე ქა ნიზ მე ბი

ხე ლი სუფ ლე ბის უმაღ ლეს ეშე ლო ნებ ში ქალ თა წარ მო მად-
გენ ლო ბის გაზ რდის მიზ ნით კვო ტე ბის, რო გორც სპე ცი ა ლუ-
რი და დრო ე ბი თი ზო მის, შე მო ღე ბის სა კი თხი - ეს არის თე მა, 
რო მე ლიც ფარ თოდ გა ნი ხი ლე ბა ჩვენს ქვე ყა ნა ში სხვა დას-
ხვა დო ნე ზე და თე მა ტურ ფო რუ მებ ზე. პო ლე მი კა ამ თე მის 
გარ შე მო, რო გორც წე სი, მიმ დი ნა რე ობს კვო ტე ბის სისტემის 
ეფექ ტუ რო ბას თან, მის სა მარ თლი ა ნო ბას თან, მათი გა მო ყე ნე-
ბის შე დე გებ თან და კავ ში რე ბით.

რეს პონ დენ ტთა უმ რავ ლე სო ბამ აღ ნიშ ნა, რომ დღე ვან დე-
ლი რე ა ლი ე ბის პი რო ბებ ში, ქალ თა წარ მო მად გენ ლო ბის გაზ-
რდი სათ ვის გვერდს ვერ ავუვ ლით ხე ლი სუფ ლე ბის სტრუქ-
ტუ რებ ში სპე ცი ა ლურ დრო ე ბით, კა ნო ნით გამ ყა რე ბულ და 
შე სას რუ ლებ ლად აუ ცი ლე ბელ ზო მებს. 

სა ქარ თვე ლოს გა მოც დი ლე ბამ აჩ ვე ნა, რომ  გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის მიღ წე ვა შე უძ ლე ბე ლია თა ნას წო რო ბის დეკ ლა-
რი რე ბის გზით. ქა ლე ბი სა და მა მა კა ცე ბის იუ რი დი უ ლი თა ნას-
წო რო ბა არ გან საზ ღვრავს შე საძ ლებ ლო ბე ბის თა ნას წო რო ბას 
პრაქ ტი კა ში. აღი ნიშ ნა, რომ დი დი უფ სკრუ ლი არ სე ბობს მოქ-
მედ სა მარ თლებ რივ ნორ მებს, ოფი ცი ა ლურ რი ტო რი კას და 
ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბი სე ულ გა მოც დი ლე ბას შო რის. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მი ღე ბუ ლია კა ნო ნი დის კრი მი-
ნა ცი ის წი ნა აღ მდეგ, არ სე ბობს პარ ტი ე ბის ფი ნან სუ რი წა ხა-
ლი სე ბის სის ტე მა თა ვი ანთ რი გებ ში ქალ თა ჩარ თვი სათ ვის, 
სი ტუ ა ცი ის შეც ვლა - ქალ თა თუნ დაც 30-40%  მოსვლით სა-
კა ნონ მდებ ლო და აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბა ში - ჯერ კი-
დევ ვერ ხერ ხდე ბა.

ინ ტერ ვი უს დროს აღი ნიშ ნე ბო და, რომ დღეს ქა ლებს აქვთ 
რე ა ლუ რი წი ნა აღ მდე გო ბე ბი, რაც ხელს უშ ლის მათ წინ სვლას 
და სა ჭი როა სპე ცი ა ლუ რი იმ პე რა ტი უ ლი  ზო მე ბის მი ღე ბა, 
რაც და ეხ მა რე ბა მათ მოხ ვედ რას ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე-
ბის ძი რი თად პო ზი ცი ებ ზე  -
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«არ არ სე ბობს ადეკ ვა ტუ რი პი რო ბე ბი, რომ ლე ბიც 
და ეხ მა რე ბო და ქა ლებს, რომ თა მა მად შე ვიდ ნენ პო-

ლი ტი კა ში, არ არის ბა ლან სი ოჯა ხუ რი პა სუ ხის მგებ ლო-
ბის გა ნა წი ლე ბა ში... პარ ტი ულ ლი დე რებს არ გა აჩ ნი ათ 
პო ლი ტი კუ რი ნე ბა, რომ  ქა ლე ბი მა მა კა ცე ბის გვერ დით 
ჩარ თონ თა ვი ანთ პარ ტი ულ სი ებ ში... ამი ტომ მე ტად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ კა ნო ნის დო ნე ზე მი ღე ბულ იქ-
ნას იმ პე რა ტი უ ლი ნორ მა, რო მე ლიც და ა ვალ დე ბუ ლებს 
პარ ტი ებს, უზ რუნ ველ ყოს თა ვი ანთ სი ებ ში ორი ვე სქე-
სის თა ნა ბა რი რა ო დე ნო ბა“...

ამას გარ და, აღი ნიშ ნა, რომ კვო ტე ბის მი ღე ბა უნ და შე-
ერ წყას და მა ტე ბით ზო მებს, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა 
ქალ თა სტი მუ ლი რე ბის ადეკ ვა ტუ რი პი რო ბე ბის შექ მნი სა კენ, 
რა თა ისი ნი გაბედულად გა მო ვიდ ნენ პო ლი ტი კურ არე ნა ზე. 
ერ თი მხრივ, ეს გუ ლის ხმობს სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის გა ტა-
რე ბას, რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა ყო ფი თი პრობ ლე მე ბის 
შემ სუ ბუ ქე ბის კენ, ბავ შვე ბის აღ ზრდი ს კენ, რაც შე საძ ლე ბელს 
გახდის, თა ნაბ რად გა ნა წილ დეს ოჯა ხუ რი მო ვა ლე ო ბე ბი ორი-
ვე მშო ბელს შო რის. მე ო რე მხრივ, სა სურ ვე ლი სა მუ შაო პი-
რო ბე ბის შექ მნას, რაც ხელს შე უ წყობს ქა ლებს, შე უ თავ სონ 
ერ თმა ნეთს შრო მა და დე დო ბა, მათ შო რის ანაზ ღა უ რე ბა დი 
შვე ბუ ლე ბე ბი და სხვა შე ღა ვა თე ბი ორ სუ ლი ქა ლე ბი სა და დე-
დე ბის თვის.

გა მო ით ქვა აგ რეთ ვე მო საზ რე ბა, რომ კვო ტე ბის სა ხით,  
დრო ე ბი თი ზო მე ბის და წე სე ბის დროს უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
უნ და იქ ნეს მა ღალ კვა ლი ფი ცი რე ბუ ლი, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი 
და აქ ტი უ რი ქა ლე ბის ჩარ თვა ხე ლი სუფ ლე ბა ში -

«ჩემ თვის კვო ტა - არის გა რან ტია შე სა ბა მი სი გა ნათ-
ლე ბის, კვა ლი ფი კა ცი ის, ინ ფორ მა ცი ის დ მო ტი ვა ცი-

ის ქა ლე ბის თვის, მო ვიდ ნენ მთავ რო ბა ში, ისე რომ მათ 
ხე ლი არ შე უ შა ლონ!“

იყო ასე თი მო საზ რე ბე ბიც, რომ კვო ტე ბის და ნერ გვამ, წა-
ხა ლი სე ბამ და მე ტი ქა ლის ჩარ თვამ პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა-
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ში შე იძ ლე ბა უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს ქვეყ ნის დე-
მოგ რა ფი ა ზე და სი ტუ ა ცი ა ზე ოჯა ხებ ში, რაც ადას ტუ რებს 
საზოგადოებრივ ცნო ბი ე რე ბა ში ქალ თა მი მართ არ სე ბუ ლი 
და მო კი დე ბუ ლე ბის კონ სერ ვა ტი ულ -პატ რი არ ქა ლურ სტე რე-
ო ტიპს -  

«რაც მე ტი ქა ლი „და ტო ვებს“ თა ვის ოჯახს, მით უფ-
რო გა უ ა რეს დე ბა ჩვენს ქვე ყა ნა ში დე მოგ რა ფი უ ლი 

მდგო მა რე ო ბა...  ჩვენ მი ვი ღებთ ქა ლე ბით გა დავ სე ბულ 
პარ ლა მენტს, მაგ რამ და ცა რი ე ლე ბულ, უბავ შვე ბო 
ოჯა ხებს“.

და ის ვა ასე ვე ემან სი პა ცი ი სა და თა ნას წო რი ბრძო ლის პი-
რო ბებ ში კვო ტე ბის  მი ზან შე წო ნი ლო ბის სა კი თხი. აღი ნიშ ნა, 
რომ უსა მარ თლო ბაა ხე ლოვ ნუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბის შექ მნა 
ხე ლი სუფ ლე ბა ში ქალ თა ავ ტო მა ტუ რი ჩარ თვი სათ ვის. პი რი-
ქით, ისი ნი უფ რო უნ და გა აქ ტი ურ დნენ და იბ რძო ლონ თა ვი-
ან თი უფ ლე ბე ბისა და ად გი ლი სათ ვის ხე ლი სუფ ლე ბა ში. მოყ-
ვა ნი ლი იყო მოქ მე დი პო ლი ტი კო სი ქა ლე ბის მა გა ლი თი, რო-
მელ თაც  დამ ხმა რე ზო მე ბის გა რე შე შეძ ლეს პარ ლა მენ ტში და 
ხე ლი სუფ ლე ბის სხვა ეშე ლო ნებ ში დამ კვიდ რე ბა  -

«ქა ლებ მა თვი თონ უნ და გა მო ავ ლი ნონ თა ვი ან თი თა-
ვი და და იმ კვიდ რონ ად გი ლი ხე ლი სუფ ლე ბა ში. ისი ნი 

დღეს მო ნა წი ლე ო ბენ პო ლი ტი კა ში და მათ თვის არა ვის 
და უ წე სე ბია კვო ტა. ისი ნი იბ რძოდ ნენ თა ნა ბარ პი რო-
ბებ ში, რაც მა თი წარ მა ტე ბის და მო წი ნა ვე სი ებ ში მა თი 
ჩარ თვის სა წინ და რი გახ და“.

მაგ რამ, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ იმის გან და მო უ კი დებ ლად,  
თუ რამ დე ნად უჭე რენ მხარს რეს პონ დენ ტე ბი კვო ტე ბის და-
ნერ გვას, ყვე ლა მათ გა ნი სო ლი და რუ ლი იყო მო საზ რე ბა-
ში, რომ ქა ლე ბის პო ტენ ცი ა ლი, მა თი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი და 
პრო ფე სი უ ლი კა პი ტა ლი უფ რო აქ ტი უ რად უნ და იქ ნეს გა მო-
ყე ნე ბუ ლი ქვეყ ნის პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში.
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დას კვნე ბი  

კვლე ვის დროს მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი, მო ნა წი ლე თა შე-
ზუ დუ ლი რა ო დე ნო ბის გა მო, არ იძ ლე ვა იმის სა ფუძ ველს, 
რომ ანა ლი ზის შე დე გე ბი სა ქარ თვე ლოს მთელ მო სახ ლე ო ბაზე 
განზოგადდეს, თუმცა, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ რეს პონ დენ-
ტების ფარ თო და მრა ვალ მხრივ წრეს, რომ ლე ბიც წარ მო ად-
გენ დნენ სა კა ნონ მდებ ლო და აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე-
ბას, არა სამ თავ რო ბო სექ ტორს, მკვეთ რად შე იძ ლე ბა და ვი-
ნა ხოთ სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის ტენ დენ ცია ისე თი 
სა კი თხე ბის მი მართ, რო გო რე ბი ცა ა: ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე-
ბის მნიშ ვნე ლო ბა და მო ქა ლა ქე ე ბის ინ ფორ მი რე ბის ხა რის ხი 
სამ შვი დო ბო პრო ცე სე ბის მიმ დი ნა რე ო ბის შე სა ხებ; ქალ თა 
რო ლი სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბებ ში და მა თი ჩარ თვის აუ-
ცი ლებ ლო ბა; გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცი ა 1325-
ის  ეფექ ტუ რო ბა სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცეს ში 
ქალ თა წინ სვლის საქ მე ში; კვო ტი რე ბის (რო გორც აუ ცი ლე ბე-
ლი და სპე ცი ა ლუ რი ღო ნის ძი ე ბის) სის ტე მის და ნერ გვა ხე ლი-
სუფ ლე ბის მა ღალ ეშე ლო ნებ ში ქალ თა წინ სვლი სათ ვის.

კვლე ვის შე დე გე ბის გან ზო გა დე ბით შე იძ ლე ბა შემ დე გი 
დას კვნე ბის გა კე თე ბა:

სა ზო გა დო ე ბის არა საკ მა რი სი ინ ფორ მი რე ბა მო ლა პა რა-
კე ბე ბის სა კი თხებ ზე - კვლე ვის შე დე გე ბი აშ კა რად აჩ ვე ნებს, 
რომ ოფი ცი ა ლუ რი ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე ბის შე სა ხებ მო-
სახ ლე ო ბა არა საკ მა რი ს ადაა ინფორმირებული, მი ღე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცია კი საკ მა ოდ ზე და პი რუ ლი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ ინ ფორ მა ცი ის ძი რი თა დი ეფექ ტუ რი წყა რო ა ტე ლე ვი-
ზია, რაც მო სახ ლე ო ბის დიდ ნა წილს ფა რავს, რეს პონ დენ-
ტებს მაინც უფ რო მნიშ ვნე ლოვ ნად მი აჩ ნი ათ მო ლა პა რა კე ბე-
ბის დე ლე გა ტე ბის უშუ ა ლო შეხ ვედ რე ბი და კონ სულ ტა ცი ე ბი 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან, რო გორც 
ყო ვე ლი რა უნ დის დაწყებამ დე, ისე მათ შემ დეგ. მსგავ სი შეხ-
ვედ რე ბის სის ტე მა ტუ რო ბა სამ შვი დო ბო პრო ცესს გამ ჭვირ-
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ვა ლო ბას და აქ ტუ ა ლო ბას შესძენს და უზ რუნ ველ ყოფს გან-
სა ხილ ვე ლი სა კი თხე ბის ლე გი ტი მუ რო ბას და ოფი ცი ა ლუ რი 
პი რე ბის  ან გა რიშ გე ბას  მო სახ ლე ო ბის წი ნა შე.

ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე ბი - ერ თა დერ თი ოფი ცი ა ლუ რი 
ად გი ლი მხა რე ე ბის დი ა ლო გის თვის - რეს პონ დენ ტთა უმ რავ-
ლე სო ბის მი ერ შე ფას და რო გორც ნაკ ლე ბე ფექ ტუ რი პრო ცე-
სი, რო მელ საც კონ კრე ტუ ლი შე დე გე ბი არ მო აქვს და ამ ჟა-
მად გარ კვე ულ სტაგ ნა ცი ა ში ა.  მიუხედავად ამისა, დი ა ლო გის 
ერ თა დერ თი ოფი ცი ა ლუ რი სივ რცის არ სე ბო ბა, რო მე ლიც 
პრობ ლე მუ რი სა კი თხე ბის გან ხილ ვის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე-
ვა სა ერ თა შო რი სო მე დი ა ტო რებ თან ერ თად, წარ მო ად გენს 
ღი რე ბულ და აუ ცი ლე ბელ მე ქა ნიზმს კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე-
ბი სა და მშვი დო ბის მშე ნებ ლო ბი სათ ვის. თუმცა,  მო ლა პა რა-
კე ბე ბის ორი ვე მხა რეს ქალ თა „კრი ტი კუ ლი მა სის“ არარ სე-
ბო ბა, სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის ჩა ურ თვე ლო ბა ოფი ცი ა ლურ 
სამ შვი დო ბო პრო ცე სებ ში, მხა რე ე ბის ზედ მე ტი პო ლი ტი ზი-
რე ბა და უკომ პრო მი სო ბა ხელს უშ ლის ბა რი კა დე ბის ორი ვე 
მხა რეს მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას.  

აუ ცი ლე ბე ლია მსჯე ლო ბა ჰუ მა ნი ტა რუ ლი საკითხე ბის 
მოგ ვა რე ბის გზე ბის შე სა ხებ და იმ პრობ ლე მებ ზე, რომ ლე ბიც 
კონ ფლიქ ტის ზო ნის მცხოვ რებ თა ადა მი ა ნურ უსაფ რთხო ე ბას 
უკავ შირ დე ბა. ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი პი რო ბაა მო ლა პა რა კე ბე ბის 
პრო ცე სის პროგ რე სის თვის. რეს პონ დენ ტე ბი შე ეხ ნენ გა და-
უ დე ბელ სა კი თხებს, რომ ლე ბიც აწუ ხებს მო სახ ლე ო ბას კონ-
ფლიქ ტის ზო ნა ში და რო მელ თა მო უგ ვა რებ ლო ბა მწვა ვედ აი-
სა ხე ბა, პირ ველ რიგ ში, ქა ლე ბი სა და ბავ შვე ბის ფი ზი კურ და 
ფსი ქო ე მო ცი ურ მდგო მა რე ო ბა ზე. პო ლი ტი კუ რი ნე ბის არარ-
სე ბო ბა ისე თი პრობ ლე მე ბის გა დაწყ ვე ტი სათ ვის, რო გო რე-
ბი ცაა - გა ლის რა ი ო ნის მო სახ ლე ო ბის გა და ად გი ლე ბის თა ვი-
სუფ ლე ბის შეზ ღუდ ვა; იუ რი დი უ ლი სტა ტუ სის გა ურ კვევ ლო-
ბა და დო კუ მენ ტა ცი ის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი შეზ ღუდ-
ვე ბი; მშობ ლი ურ ენა ზე გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბის  
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ჩა მორ თმე ვა; გა ლის რა ი ონ ში ჯან დაც ვის ნაკ ლე ბად გან ვი თა-
რე ბუ ლი სის ტე მა და სა მე დი ცი ნო სერ ვი სე ბის არარ სე ბო ბა; 
მდინარე ენგურის გასწვრივ სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბის წარ-
მარ თვის შეზ ღუდ ვე ბი; ქალებისთვის აფხა ზე თის ტე რი ტო რი-
ა ზე ახ ლობ ლე ბის საფ ლა ვე ბის მო ნა ხუ ლე ბა ზე უა რის თქმა და 
უამ რა ვი სხვა სა კი თხი, რომ ლე ბიც არა მხო ლოდ ნე გა ტი უ რად 
მოქ მე დებს ქარ თვე ლე ბის ღირ სე ულ ცხოვ რე ბა ზე კონ ფლიქ-
ტის ზო ნა ში, არა მედ სე რი ო ზულ წი ნა აღ მდე გო ბას ქმნის კონ-
ფლიქ ტურ მხა რე ებს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბი ს და 
მდგრა დი და ხან გრძლი ვი მშვი დო ბის შე ნე ბის გზაზე.

ქალ თა რო ლის მნიშ ვნე ლო ბა ოფი ცი ა ლურ მო ლა პა რა-
კე ბებსა და სამ შვი დო ბო პრო ცე სებ ში ხაზ გას მით აღი ნიშ ნა 
კვლე ვის ყვე ლა მო ნა წი ლის მი ერ. სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა-
კე ბებ ში ქალ თა ჩარ თვის უპი რა ტე სო ბა, მა თი აზ რით, არის 
ქა ლის ნი ჭი, უფ რო დიპ ლო მა ტი უ რად მარ თოს აგ რე სი უ ლი 
ატ მოს ფე რო და არას ტან დარ ტუ ლი მიდ გო მე ბი ს და გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბე ბის პოვ ნის ალღო. ის, რომ ქა ლე ბი კონ ცენ ტრა-
ცი ას აკე თე ბენ კონ ფლიქ ტის ნე გა ტი ურ გავ ლე ნა ზე ქა ლებ სა 
და ბავ შვებ ზე და მა თი და ინ ტე რე სე ბა კონ ფლიქ ტის ზო ნა ში 
მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბის სა ჭირ ბო რო ტო სო ცი ა ლურ და ჰუ-
მა ნი ტა რულ პრობ ლე მებ ზე, კი დევ უფ რო მეტ ფასს სძენს მათ 
მო ნა წი ლე ო ბას მო ლა პა რა კე ბებ ში. რეს პონ დენ ტთა აზ რით, 
ქა ლებს შე უძ ლი ათ, პო ლი ტი კურ სა კი თხებს გვერ დი აუ ა რონ 
და გა და ვიდ ნენ ისე თი თე მე ბის გან ხილ ვა ზე, რო გო რე ბი ცა ა: 
ჯან დაც ვა, გა ნათ ლე ბა, სა არ სე ბო სახ სრე ბის უზ რუნ ველ ყო-
ფა, თე მებს შო რის ურ თი ერ თო ბა, რაც აუ ცი ლე ბე ლია მდგრა-
დი მშვი დო ბის მიღ წე ვი სათ ვის. მო ნა წი ლე თა თქმით, სამ შვი-
დო ბო მო ლა პა რა კე ბებ ში პროგ რე სის სა წინ და რია დე ლე გატ 
ქალ თა რა ო დე ნო ბის გაზ რდა და „კრი ტი კუ ლი მა სი ს“ შექ მნა, 
რაც, თა ვის მხრივ, ხელს შეუწყობს ქა ლე ბის მხრი დან პრო-
ცე სებ ზე გავ ლე ნას და წინ წა მოს წევს ჰუ მა ნი ტა რულ სა კი-
თხებს. სამ შვი დო ბო პრო ცეს ში ქალ თა ჩარ თვის კიდევ ერთ 
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და დე ბით ფაქ ტორს წარ მო ად გენს ის, რომ ქა ლე ბი ხში რად 
მჭიდ როდ არი ან და კავ ში რე ბუ ლნი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო-
ე ბას თან, რაც უზ რუნ ველ ყოფს მა თი მხრი დან სამ შვი დო ბო 
პრო ცე სის მხარ და ჭე რას. არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის 
აღ ნიშ ვნა, რომ პო ლი ტი კურ და სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში 
ქალ თა რო ლის და პო ტენ ცი ა ლის აღი ა რე ბის მი უ ხე და ვად, სა-
ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი კონ სერ ვა ტი ულ -პატ რი არ ქა ლუ რი 
სტე რე ო ტი პი, რო მე ლიც ქალს, უპირ ვე ლე სად, დე მოგ რა ფი-
ულ რე სურ სად გა ნი ხი ლავს და სა ში ნაო კე რიის მფარ ვე ლის 
როლს მი ა წერს, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხელ შემ შლე ლია გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის მიღ წე ვის რთულ გზა ზე.

კვლე ვის მიმ დი ნა რე ო ბი სას აღი ნიშ ნე ბო და გა ე როს უშიშ-
რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცია 1325-ის პრაქ ტი კუ ლი შეს რუ-
ლე ბის ძა ლი ან ნე ლი პროგ რე სი (რე ზო ლუ ცია მი მარ თუ ლია 
ქალ თა წინ სვლი სკენ სამ შვი დო ბო პრო ცეს ში). მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ მი ღე ბუ ლია რე ზო ლუ ცი ა 1325-ის გან ხორ ცი ე-
ლე ბის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა, რო მელ საც ცხოვ რე ბა-
ში რე ზო ლუ ცი ით ნა კარ ნა ხე ვი პრინ ცი პე ბი უნ და შე მო ე ტა ნა, 
არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის თვის მზად ყოფ ნა დეკ-
ლა რა ცი ად რჩე ბა. ხე ლი სუფ ლე ბის ეშე ლო ნებ ში უმაღ ლე სი 
თა ნამ დე ბო ბე ბი, ძი რი თა დად, მა მა კა ცებს უკა ვი ათ, ხო ლო პო-
ლი ტი კურ დო ნე ზე ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის ზრდის ტენ დენ ცია 
და სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცე სებ ში მა თი ჩარ-
თვა პრაქ ტი კუ ლად არ არის საგ რძნო ბი. ამის მი ზე ზად, ერ თი 
მხრივ, და სა ხელ და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის არ ქო ნა სა მოქ მე-
დო გეგ მა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კონ კრე ტუ ლი მოქ მე დე ბე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის, ხოლო, მეორე მხრივ, პო ლი ტი კუ რი 
ნე ბის არ ქო ნა და პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის და ბა ლი მო ტი ვა-
ცი ა, შე ას რუ ლონ უფ რო ქმე დი თი და საგ რძნო ბი რო ლი ქალ-
თა წინ სვლი სათ ვის პო ლი ტი კუ რი ცხოვ რე ბის წამ ყვან პო ზი-
ცი ებ ზე, მათ შო რის -  სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბებ ში.

კვო ტი რე ბის სის ტე მის, რო გორც პო ლი ტი კა ში გენ დე რუ-
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ლი ბა ლან სის მიღ წე ვის სპე ცი ა ლუ რი და სას წრა ფო სა შუ ა ლე-
ბის, და ნერ გვა, რეს პონ დენ ტთა უმე ტე სო ბი სათ ვის აღი ა რე ბუ-
ლია რო გორც რე ა ლუ რი მე ქა ნიზ მი იმ ქალ თა წინ სვლი სათ ვის, 
რო მელ თაც სურთ აქ ტი უ რი ჩარ თვა სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ-
ლე ბის მო წი ნა ვე რგო ლებ ში. მო ნა წი ლე თა მტკი ცე ბით, კვო ტე-
ბის მი ღე ბა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ქარ თვე ლოს 
პი რო ბებ ში. პრაქ ტი კამ და ა დას ტუ რა, რომ აშ კა რა პო ლა რო ბა 
შეინიშნება არ სე ბულ სა მარ თლებ რივ ნორ მებს (რომ ლე ბიც 
ამ ყა რე ბენ და გა რან ტი ას ქმნი ან ქალ თა და მა მა კაც თა თა ნა-
ბა რუფ ლე ბი ა ნო ბის თვის) და ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბი სე ულ 
გა მოც დი ლე ბას შო რის (რო მე ლიც უამ რავ ბა რი ერს წარ მო ა-
ჩენს პრაქ ტი კა ში ქა ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის თა ნას წო რო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის). აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა ნიზ მის ოპო ნენ ტე-
ბი აპე ლი რებ დნენ, პირ ველ რიგ ში, ბრძო ლის უ თა ნას წო რო 
პი რო ბე ბის შექ მნა ზე ხე ლი სუფ ლე ბა ში ად გი ლი სათ ვის კვო ტე-
ბის მი ღე ბის შემ თხვე ვა ში და, მე ო რე მხრივ,  დე მოგ რა ფი უ-
ლი სი ტუ ა ცი ის  და ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბა ზე, 
თუ კი ქა ლი აქ ტი უ რად და თა ნაბ რად ჩა ერ თვე ბა პო ლი ტი კურ 
ცხოვ რე ბა ში.

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი პრობ ლე მე ბის დაძ ლე ვა 
წარ მოგ ვიდ გე ბა კომ პლექ სუ რი და მრა ვალ მხრი ვი ღო ნის ძი-
ე ბე ბის მეშ ვე ო ბით, რომ ლე ბიც ქვე მო თაა შე მო თა ვა ზე ბუ ლი 
რე კო მენ და ცი ე ბის სა ხით - სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, 
სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის, არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის 
და მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბის მი მართ.
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რე კო მენ და ცი ე ბი  

რე კო მენ და ცი ე ბი ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე ბის 
თა ო ბა ზე მე ტი ინ ფორ მი რე ბი სა და 
ეფექ ტუ რო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად 

სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს

 სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბე ბის სტრუქ ტუ რებ ში სა მო ქა-
ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის სა კონ სულ ტა ციო ფო რუ მის შექ მნის 
წა ხა ლი სე ბა და ლო ბი რე ბა. ფო რუმ ში შევ ლენ არა სამ თავ-
რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, სა ი ნი ცი ა ტი ვო ჯგუ ფე ბის და ექ-
სპერ ტე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, რომ ლე ბიც მჭიდ როდ მუ-
შა ო ბენ გენ დე რის, კონ ფლიქ ტის მოგ ვა რე ბის და მშვი დო-
ბის მშე ნებ ლო ბის სა კი თხებ ზე. ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე ბის 
ჯგუ ფის მო ნა წი ლე ებ მა აუ ცი ლებ ლად უნ და იმ სჯე ლონ და 
გა ნი ხი ლონ ფო რუ მის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი წი ნა და დე ბე ბი 
და რე კო მენ და ცი ე ბი. 
 სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბე ბის დე ლე გა ცი ებ ში ქა ლე ბი ს 

და გენ დე რის სა კი თხებ ში ექ სპერ ტე ბის წინ სვლის ყვე ლა 
ძა ლის ხმე ვის მხარ და ჭე რა ფი ნან სუ რი, ტექ ნი კუ რი და პო-
ლი ტი კუ რი ბერ კე ტე ბის მეშ ვე ო ბით. 
 ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა გენ დე რის სა კი თხებ ში ექ სპერ ტე-

ბის და ქალ თა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩარ თვის-
თვის ყვე ლა სა ერ თა შო რი სო და რე გი ო ნა ლურ ფო რუმ ზე 
მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის სა კი თხებ ზე, მათ შო რის - 
დო ნო რე ბის კონ ფე რენ ცი ე ბზე, ყვე ლა პო ლი ტი კურ დო კუ-
მენ ტსა და სა მოქ მე დო პროგ რა მა ში გენ დე რუ ლი პერ სპექ-
ტი ვე ბის და თვალ საზ რი სის ინ ტეგ რა ცი ი სთ ვის.
 პო ლი ტი კუ რი ბერ კე ტე ბის გა მო ყე ნე ბით მო ლა პა რა კე ბე-

ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი ფორ მა ტის შე მუ შა ვე ბი ს და შექ მნი ს 
ხელ შე წყო ბა, რაც უზ რუნ ველ ყოფს აფხა ზურ მხა რეს თან 
პირ და პირ დი ა ლოგს. 
 უფ რო ფარ თო და ხელ შე სა ხე ბი ფი ნან სუ რი და ტექ ნი კუ რი 

მხარ და ჭე რა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს, მათ შო-
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რის ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ებს, რომ ლე ბიც მუ შა ო ბენ შე რი-
გე ბი ს და კონ ფლიქ ტის ზო ნა ში მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის  
დაც ვის  საკითხებზე. 
 
ხე ლი სუფ ლე ბის სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებს

 მო ლა პა რა კე ბე ბის მო ნა წი ლე თა მხრიდან სა მო ქა ლა ქო 
სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ თან სის ტე მა ტუ რი შეხ ვედ-
რე ბის პრაქ ტი კა ში და ნერ გვა ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე ბის 
მო რიგ რა უნ დამ დე და მის შემ დეგ, ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლი-
სა და კონ სულ ტა ცი ე ბის თვის.
 ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე ბის ყო ვე ლი რა უნ დის შემდეგ წე-

რი ლო ბი თი ოქ მე ბის შედგენის პრაქ ტი კის დანერგვა, რაც 
ხელ მი საწ ვდო მი იქნება და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი სთ ვის 
მო ლა პა რა კე ბე ბის მო ნა წი ლე შე სა ბა მი სი სა ხელ მწი ფო 
უწყე ბე ბის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ -გვერ დე ბი სა და ფე ის ბუქ -
გვერ დე ბის მეშ ვე ო ბით.  
 მო ლა პა რა კე ბე ბის დე ლე გატ თა სა მუ შაო ჯგუ ფის შექ მნა 

შეხ ვედ რებ ზე გენ დე რის სა კი თხებ ში ექ სპერ ტე ბის და სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის ჩარ თვით. 
სა მუ შაო შეხ ვედ რებ ზე, რომ ლე ბიც მო ე წყო ბა ორი კვი რით 
ად რე ჟე ნე ვის ყო ველ რა უნ დამ დე, უნ და გა ნი ხი ლონ და შე-
ი მუ შა ონ მო ლა პა რა კე ბე ბის დღის წეს რი გი სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.
 მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცე სის  ყო ველ წლი უ რი  ში და შე ფა-

სე ბის პრაქ ტი კის და ნერ გვა  და ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
პი რის თვის ხელ მი საწ ვდო მი სა ჯა რო ან გა რი შის გა მო ცე-
მა ჟე ნე ვის დის კუ სი ე ბის მიღ წე ვე ბის, წა რუ მა ტებ ლო ბის, 
გა მოწ ვე ვე ბი ს და პერ სპექ ტი ვე ბის თა ო ბა ზე. ეს ან გა რი-
ში უზრუნველყოფს ჩა ტა რე ბუ ლი მო ლა პა რა კე ბე ბის მიმ-
დი ნა რე ო ბასა და პროგ რე სზე თვა ლის მი დევ ნე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბას და აა მაღ ლებს მო სახ ლე ო ბის წი ნა შე მო ნა წი ლე 
დე ლე გა ტე ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბას.  
 მო ლა პა რა კე ბე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი ფორ მა ტის კონ ცეფ-
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ცი ის შე მუ შა ვე ბა  ქარ თუ ლი და აფხა ზუ რი მხა რე ე ბის პირ-
და პი რი დი ა ლო გი სათ ვის, დის კუ სი ე ბის მიმ დი ნა რე ო ბა ზე 
რუ სე თის გავ ლე ნის შემ ცი რე ბით. მო ლა პა რა კე ბებ ზე გან-
სა ხილ ველ თე მებს არ უნ და ჰქონ დეს  პო ლი ტი კუ რი ფო ნი 
და მაქ სი მა ლური ფო კუსი უნ და კე თდებო დეს ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბებ ზე. 
 დე ლე გა ტე ბი ს და დამ კვირ ვებ ლე ბის სა ხით მოლაპარაკე ბებში 

ა რასამ თავ რო ბო სექ ტო რი ს წარმომადგენელი და გენ დე რულ 
სა კი თხებ ში ექ სპერ ტი ქალების ჩარ თვის მხარ  დაჭერა, ქა ლე-
ბი სა და ბავ შვე ბის წი ნა შე მდგა რი მწვა ვე პრობ ლე მე ბის გან-
ხილ ვი სა და მოგ ვა რე ბის გზე ბის პოვ ნის თვის. 

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს

 აფხაზ კო ლე გებ თან ერ თად ერთობლივი პროექტების 
უფრო აქტიურად ინიცი რე ბა და გან ხორ ცი ელ ება. პრო ექ-
ტე ბი მი მარ თუ ლი უნდა იყოს კონ ფლიქ ტის ზო ნა ში მცხოვ-
რე ბი და კონ ფლიქ ტით და ზა რა ლე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის 
სა ჭი რო ე ბე ბი სა და პრობ ლე მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
შეგ რო ვე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის კენ. მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე-
მე ბი, პრობ ლე მე ბის და გა დაწყ ვე ტის შე საძ ლო გზე ბის აღ-
წე რით, უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს  მო ლა პა რა კე ბე ბის მო ნა წი-
ლე ებ თან.
 აფხა ზე თის არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად 

ორი ვე მხა რეს უფ რო ფარ თო სა ინ ფორ მა ციო გაც ნო ბი თი 
მუ შა ო ბის წა რ მარ თვა პო ლი ტი კო სებ თან და ჩი ნოვ ნი კებ თან 
გა ლის რა ი ონ ში არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის, ქარ თულ -ა ფხა ზუ რ 
ურ თი ერ თო ბე ბში მიმდინარე ტენ დენ ცი ები ს და დი ნა მი კის 
და  არსებული პრობ ლე მე ბის მი მართ აფხა ზუ რი თუ ქარ-
თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის შესახებ. ეს მუ-
შა ო ბა დაეხმარება რო გორც აფხაზ, ისე ქარ თველ  პო ლი-
ტი კო სებს, ორივე სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის 
შე სა ხებ გარ კვე უ ლი სა ინ ფორ მა ციო ვა კუ უ მის შევსებაში 
და მო ემ სა ხუ რე ბა უფ რო სენ სი ტი ურ და კონ სტრუქ ცი ულ 
მიდ გო მას მო ლა პა რა კე ბებ ზე სა კი თხე ბის გან ხილ ვი სას. 
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 რე კო მენ და ცი ე ბის სის ტე მა ტუ რად შე მუ შავება და მა თი 
გა ზი ა რე ბა მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცე სის დე ლე გა ტებ თან.
 მო ლა პა რა კე ბე ბის მო ნა წი ლე ებ თან ჟე ნე ვის დის კუ სი ე ბის 

მიმ დი ნა რე ო ბის შე სა ხებ შეხ ვედ რე ბის აქ ტი უ რი ინი ცი რე-
ბა ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლი ს მიზნით. 
 სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბებ ში ქალ თა ჩარ თვის ად ვო კა-

ტი რე ბი ს მიმართულებით აქ ტი უ რი მუ შა ო ბის ჩა ტარ ება.
 ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე ბის მო ნი ტო რინ გის და შე ფა სე ბის 

პე რი ო დუ ლად გან ხორ ცი ელება პრო ცე სის გამ ჭვირ ვა ლო-
ბის და მო სახ ლე ო ბის წი ნა შე დე ლე გა ტე ბის ან გა რიშ გე ბი სა 
და მიღ წე უ ლი შე დე გე ბის ხარისხის გამოსავლენად.

მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბებს

 ჟე ნე ვის მო ლა პა რა კე ბე ბის სა კი თხე ბის ფარ თოდ გა-
შუქება. აღ ნიშ ნულ თე მას მი ეძღ ვნას თოქ -შო უ ე ბი, სა ტე-
ლე ვი ზიო და რა დი ო გა და ცე მე ბი ჟე ნე ვის პრო ცე სის დე ლე-
გა ტე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის მო ნა წი ლე ო ბით.
 დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბის შე ქ მნა, თე მა ტუ რი გა და ცე მე ბის 

მოწყობა, სტა ტი ე ბის დაწერა კონ ფლიქ ტის  შედეგად და-
ზა რა ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბა სა და პრობ ლე მებ-
ზე. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რა დღე ბა მი ექ ცეს გა ლის რა ი ონ-
ში მცხოვ რებ ქარ თულ მო სახ ლე ო ბას.
 ბეჭ დუ რი სა შუ ა ლე ბე ბი სა და ტე ლე- რა დი ო კომ პა ნი ე ბის 

ხელ მძღვა ნე ლებ ის მხრიდან მხა რდა ჭე რა და სტი მუ ლი 
მშვი დო ბის სა კი თხე ბი სად მი მიძღ ვნი ლი ინ ფორ მა ცი ის 
გავ რცე ლე ბაში.
 „სამ შვი დო ბო ჟურ ნა ლის ტი კის“ გან ვი თა რე ბის ხელშეწყობა. 

ჟურ ნა ლის ტთა სა გან მა ნათ ლებ ლო დო ნის ამაღ ლე ბა მშვი დო-
ბის სა კი თხებ ში შე სა ბა მის ტრე ნინ გებ სა და სა გან მა ნათ ლებ-
ლო კურ სებ ში მა თი ჩარ თვის გზით.
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რე კო მენ და ცი ე ბი მო ლა პა რა კე ბის პრო ცეს ში 
გან სა ხილ ვე ლი სა კი თხე ბის შე სა ხებ 

 გალის ინ ცი დენ ტე ბის პრე ვენ ცი ის და მათ ზე რე ა გი რე ბის 
მე ქა ნიზ მის - რო გორც კო მუ ნი კა ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბის და 
აფხა ზე თის რე გი ო ნის ად მი ნის ტრა ცი ულ საზ ღვრებ ზე და-
ძა ბუ ლო ბის შემ ცი რე ბის სა შუ ა ლე ბის - მუ შა ო ბის  სას წრა-
ფო გა ნახ ლე ბა.
 ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და გენ დე რის სა კი თხებ ში ექ-

სპერ ტე ბის ჩარ თვა ინციდენტების პრევენციის და 
მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატში გამართულ 
შეხვედრებზე ქალ თა პრობ ლე მე ბის მი მართ სა თა ნა დო 
ყუ რა დღე ბის მიქ ცე ვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად და შე სა ბა მი-
სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ძი ე ბი სათ ვის.   
 გა ლის რა ი ო ნის მო სახ ლე ო ბის თვის ენ გუ რის ხიდ ზე თა ვი სუ-

ფა ლი გა და ად გი ლე ბის პი რო ბე ბის შექ მნა, მათ შო რის მო უ-
წეს რი გე ბე ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის პრობ ლე მე ბის (ხი დის რე-
მონ ტი, სა რე ი სო ავ ტო ბუ სის გაშ ვე ბა და მისთ.) მოგ ვა რე ბა.
 სა თა ნა დო დო კუ მენ ტე ბის (პას პორ ტი, მოწ მო ბა, 

ბინადრობის ნებართვა) მი ღე ბის პი რო ბე ბის გა მარ ტი ვე ბა, 
რაც ხელს უშ ლის გა ლის რა ი ო ნის მო სახ ლე ო ბას, თა ვი სუფ-
ლად გა და ვი დეს მდი ნა რე ენ გუ რის გამ შვებ პუნ ქტებ ზე.
 ქარ თვე ლი მო სახ ლე ო ბის გა ნათ ლე ბის უფ ლე ბის დაც ვის 

სა კი თხის აქ ტი უ რი გან ხილ ვა და მშობ ლი ურ ენა ზე სწავ-
ლის შე საძ ლებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. ორი ვე მხა რის-
თვის შე მუ შავ დეს სტრა ტე გი ა, რო მე ლიც ხელს შე უ წყობს 
იმას, რომ, ერ თი მხრივ, არ შე ი ლა ხოს ქარ თველ თა უფ-
ლე ბა - ის წავ ლონ მშობ ლი ურ ენა ზე და არ აი ძუ ლონ მათ 
სა ცხოვ რე ბე ლი ად გი ლე ბის და ტო ვე ბა სა სურ ვე ლი გა ნათ-
ლე ბის მი სა ღე ბად და, მე ო რე მხრივ, და ი ნერ გოს აფხა ზუ-
რი და რუ სუ ლი ენე ბის გაძ ლი ე რე ბუ ლი სწავ ლე ბა ქარ-
თულ სკო ლებ ში - აფხა ზე თის სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბა-
ში გა ლის რა ი ო ნის მო სახ ლე ო ბის უფ რო ჰარ მო ნი უ ლი და 
თან და თა ნო ბი თი ინ ტეგ რა ცი ი სათ ვის.
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 მე ქა ნიზ მის შექ მნა თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბი სათ ვის  ქარ თულ 
და აფხა ზურ მხარეებს შო რის. შე რი გე ბის ზო ლის გარ კვე-
ულ მო ნაკ ვეთ ზე „თა ვი სუ ფა ლი ეკო ნო მი კუ რი ზო ნის“ შექ-
მნის აქ ტი უ რი გან ხილ ვა მო ლა პა რა კე ბებ ზე.
 გა ლის რა ი ონ ში ჯან დაც ვის თანამედროვე სის ტე მის 

შექმნა. გა ლის რა ი ონ ში სა თა ნა დო აღ ჭურ ვი ლო ბის ამ-
ბუ ლა ტო რი ე ბი სა და სა მე დი ცი ნო ცენ ტრე ბის შექ მნის /
რე ა ბი ლი ტა ცი ის /გან ვი თა რე ბის სა კი თხის გან ხილ ვა და 
მოგ ვა რე ბა (მათ შო რის მა თი უზ რუნ ველ ყო ფა საკ მა რი სი 
რა ო დე ნო ბის სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის მან ქა ნით და სპე-
ცი ა ლუ რი ტექ ნი კუ რი სა მე დი ცი ნო აპა რა ტუ რით).
 სა რე ა ბი ლი ტა ციო ცენ ტრე ბის შექ მნი სა და გახ სნის ხელ-

შე წყო ბა მუდ მი ვი სტრე სის, ემო ცი უ რი და ფი ზი კუ რი და-
ძა ბუ ლო ბის პი რო ბებ ში მცხოვ რე ბი  ქა ლე ბის, გო გო ნე ბი სა 
და ბავ შვე ბის აუ ცი ლე ბე ლი ფსი ქო რე ბი ლი ტა ცი ის უზ რუნ-
ველ ყო ფი სათ ვის.
 წყალ სა ცა ვე ბის და ბინ ძუ რე ბის პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა  - 

გა ლის რა ი ო ნის მო სახ ლე ო ბის უზ რუნ ველ ყოფა სასმელი 
წყლით.
 ქალების მიერ აფხა ზე თის ტე რი ტო რი ა ზე ახ ლობ ლე ბის 

საფ ლა ვე ბის მო ნა ხუ ლე ბის სა კი თხის მოგ ვა რე ბა.

რე კო მენ და ცი ე ბი ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფი სთ ვის მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცე ს ში

სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს 

 გა ე როს, ევ რო კავ შირის და სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბის 
პრო ცე სე ბის სხვა ძი რი თად ი მო თა მა შე ების  მიერ ზე მოქ-
მე დე ბის არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი და ფი ნან სუ რი ბერ კე-
ტე ბის გამოყენება გენ დე რუ ლი კვო ტე ბის და ნერ გვის თვის 
მო ლა პა რა კე ბებ ზე ქა ლე ბის „კრი ტი კუ ლი მა სის“ შექ მნის 
მიზ ნით.
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 მო ლა პა რა კე ბის პრო ცეს ში მე დი ა ტო რე ბი სა და ფა სი ლი-
ტა ტო რე ბის სა ხით გენ დე რუ ლი სა კი თხე ბის ექ სპერ ტე ბის 
ჩარ თვის წა ხა ლისება.
 სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ყვე ლა შტო ში სქეს თა თა ნა-

ბა რი წარ მო მად გენ ლო ბის კენ მი მარ თუ ლი სა კა ნონ მდებ-
ლო და კონ სტი ტუ ცი უ რი რე ფორ მე ბის მხა რდა ჭე რა და 
წა ხა ლისება.
 არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მიერ ქალ თა პო ლი ტი-

კუ რი გაძ ლი ე რე ბი სა და სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბებ ში 
მა თი აქ ტი უ რი წინ სვლი ს მიზნით შემუშავებული პროგ რა-
მების და პრო ექ ტების აქ ტი უ რი მხარდაჭერა.

სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რებს

 ქალ თა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და გენ დე რუ-
ლი სა კი თხე ბის ექ სპერ ტე ბის აქ ტი უ რი თა ნამ შრომ ლო ბის 
გზით რე ზო ლუ ცი ა 1325-ის გან ხორ ცი ე ლე ბის ეროვ ნუ-
ლი სა მოქ მე დო გეგ მე ბის შე მუ შავ ება და მი ღე ბა. გეგმებში  
მკა ფი ოდ განისაზღვრება კონ კრე ტუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, 
დრო ის და ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის და ასე ვე მო ნი ტო რინ-
გის და ან გა რიშ გე ბის მე ქა ნიზ მე ბის აღნიშვნით.
 აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა სა მუ შაო შეხ ვედ რებ ში, რომ ლე-

ბიც ეძღ ვნე ბა რე ზო ლუ ცი ა 1325-ის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
ეროვ ნულ სა მოქ მე დო გეგ მას.
 ხე ლი სუფ ლე ბის ეშე ლო ნებ ში მა ღალ ჩი ნო სან თა გენ დე რუ-

ლი გა ნათ ლე ბის და გენ დე რუ ლი მგრძნო ბე ლო ბის გან ვი-
თა რე ბი სა კენ მი მარ თუ ლი პროგ რა მე ბის წა ხა ლი სე ბა და 
მხარ და ჭე რა. 
 სა კა ნონ მდებ ლო და კონ სტი ტუ ცი უ რი რე ფორ მე ბის გა ტა-

რე ბა, მათ შო რის კონ კრე ტუ ლი და პრაქ ტი კუ ლი ინ სტრუ-
მენ ტე ბის და ნერ გვა, კვო ტი რე ბის სის ტე მის მი ღე ბა, რაც 
ხელს შე უ წყობს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დამ ყა რე ბას 
სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ყვე ლა შტო ში.
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 სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა და პო პუ ლა რი ზე ბა, 
რაც მი მარ თუ ლია ყო ფი თი პი რო ბე ბის შემ სუ ბუ ქე ბის, მა-
მა კაც სა და ქალს შო რის შვი ლე ბის აღ ზრდი სა და სა ო ჯა ხო 
მო ვა ლე ო ბე ბის თა ნა ბა რი გა ნა წი ლე ბი სა კენ. 
 ხელ საყ რე ლი სა მუ შაო პი რო ბე ბის შექ მნის ხელ შე წყო ბა, 

რაც ქალს შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს, ერ თმა ნეთს შე უ თავ-
სოს შრო მა და დე დო ბა.

არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს

 მუ შა ო ბის ჩატარება ად გი ლობ რივ და ეროვ ნულ დო ნე ზე 
გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცი ა  1325-ის  დე ბუ-
ლე ბის პო პუ ლა რი ზე ბის და  სა ზო გა დო ე ბის ყუ რა დღე ბის 
მიქ ცე ვის მიზ ნით, მათ შო რის შე სა ბა მი სი კამ პა ნი ე ბის ორ-
გა ნი ზე ბა და მო წყო ბა მას მე დი ის აქ ტი უ რი გა მო ყე ნე ბით: 
ტრე ნინ გე ბი სა და სე მი ნა რე ბის გა მარ თვა გენ დე რუ ლი 
სენ სი ტი ზა ცი ის და კად რე ბის მომ ზა დე ბის თვის რო გორც 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა ში, ისე სა ხელ მწი ფო სტრუქ-
ტუ რებ ში.
 მო ლა პა რა კე ბებ ში ქალ თა მო ნა წი ლე ო ბის წარ მა ტე ბუ ლი 

სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის შეს წავ ლა და მი სი და ნერ-
გვის ად ვო კა ტი რე ბა სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის წი ნა შე. 

მას მე დი ას

 სამ შვი დო ბო მო ლა პა რა კე ბებ ში და სამ შვი დო ბო პრო ცე-
სებ ში მო ნა წი ლე ქალ თა სა ჯა რო ო ბის მე ტი ხა რის ხის უზ-
რუნ ველ ყო ფა.
 პო ლი ტი კურ და სა ჯა რო პოს ტებ ზე და კა ვე ბუ ლი ქა ლე ბის 

წარ დგე ნა გენ დე რუ ლი სტე რე ო ტი პე ბის გა რე შე - აქ ცენ-
ტით მათ კვა ლი ფი კა ცი ა სა და პო ლი ტი კურ მიღ წე ვებ ზე სა-
ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბის სფე რო ში.
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introduction 
The United Nations Security Council Resolution 1325 on “Women, 

Peace and Security” has become a historic milestone acknowledging the 
importance of gender equality and women’s contribution to the cause 
of building international peace and security. However, 15 years after the 
adoption of the resolution that calls for women’s equal participation 
and full engagement in conflict prevention and resolution, peace build-
ing and peace negotiations, their involvement in the highest echelons 
of power and in the process of peace negotiations remains insignificant.    

According to UN Women 2012 analysis, out of 31 official peace nego-
tiations in the period between 1992 and 2011, women constituted only 
2.4% of chief mediators, 3.7% of witnesses to peace negotiations, 9% of 
negotiation team members and 4% of signatories of peace agreements.1 
The data of the research conducted at the University of Ulster show that 
out of 585 peace agreements signed between 1990 and 2010 only 16% 
(92 agreements) contain any explicit references to women, and qualitative 
characteristics of these references are far from significant. These examples 
confirm that women’s role in promoting peace, security remains underval-
ued, and their opinions are seldom heard and taken into account.  

Women’s participation in peace processes in Georgia has increased 
significantly, mainly through active involvement and tireless work of 
women’s non-governmental organizations, who are leaders in the fields 
of people to people  diplomacy and post-conflict peace-building. It is 
women who establish direct contacts between women on both sides of 
the conflict and lay the foundation for long-term peace and stable future 
through learning to understand and appreciate each other’s deep emo-
tional experiences and threats, building trust and developing skills for 
peaceful interaction.  

The main official platform for peace negotiations in Georgia, Geneva 
Talks were initiated in 2002 and their format changed soon after the brief 

1 UN Women, “Women’s participation in Peace Negotiations: Connections be-
tween presence and influence”, 2012, New York, page, 3, available at:  http://
www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2012/10/wpssourcebook-03a-womenpeacenegotiations-en.pdf
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Georgian-Russian war in August 2008. Since October 15, 2008 Geneva 
Talks have been carried out in agreement with the Ceasefire Plan of Au-
gust 12 and under the aegis of the EU, the OSCE and the UN also involving 
representatives of Tbilisi, Moscow, Washington, Sukhumi and Tskhinvali. 

Each side participating in Geneva Talks has a quota of participants. 
Georgia is represented by ten participants approved by the Prime Minis-
ter of the country. Geneva forum is divided into two working groups: 1) 
on security and stability; and 2) on IDP/refugee issues, with Representa-
tives of the sides (experts, delegates) taking part individually. 

It is noteworthy that Georgia had the highest number of women del-
egates in 2012 when in accordance with the Prime Minister’s resolution 
of December 13, 2011 the fourth woman representative was added to 
the three previously approved women delegates, thus making up 40% of 
the delegation. This increase in women’s representation in the negotia-
tions was largely due to 2012-2015 national action plan for implementa-
tion of the UN Security Council Resolutions #1325, (1820, 1888, 1889 
and 1960) on “Women, Peace and Security” approved by the resolution 
of the Georgian Parliament. One of the goals of this document was to 
support participation of women in peace negotiations and peace-build-
ing related matters. 

The year 2012 was notable not only because of the increase in the num-
ber of women involved in peace negotiations, but also for important posi-
tive initiatives directed at improved cooperation and interaction between 
women representing civil society and women participants of negotiations.  
A group of women from civil society organizations developed recommenda-
tions concerning the issues that are of primary concern for women affected 
by conflict suggesting that these issues should be included in the agenda of 
the negotiations. Unfortunately, due to certain objective or subjective rea-
sons mainly related to existing political situation, this initiative failed to pro-
duce any significant outcomes and many of the issues raised by the women 
were never discussed during the negotiations and consequently, have not 
been reflected in peace agreements. Since March 2015 Georgian side has 
been represented by only three women in Geneva Talks, while Abkhazian 
and Ossetian sides have no women delegates.  However, the precedent of 
2012 undoubtedly represents a positive example of cooperation between 
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the third sector and state institutions and outlines a course to be followed 
in order to raise government officials’ awareness of the concerns of conflict-
affected population as well as ensure public accountability of peace process 
participants. 

At present, seven years after the beginning of Geneva Talks and fol-
lowing 33 rounds of negotiations, it is still hard to talk about any signifi-
cant positive results for either of the working groups. The main signifi-
cant achievement of Geneva Talks is the decision of February 18, 2009 
to set up Incident Prevention and Response Mechanisms (IPRM), which 
aim to “ensure a timely and adequate response to the security situation, 
including incidents and their investigation, security of vital installations 
and infrastructure, responding to criminal activities, ensuring effective 
delivery of humanitarian aid, and any other issues which could affect 
stability and security, with a particular focus on incident prevention and 
response.”2 In addition to the Mechanisms a telephone hotline started to 
operate in both conflict zones and it proved to be extremely effective in 
establishing common understanding of the events connected with spe-
cific incidents. It also often helped defuse tension. 

Creating IPRM led to series of meetings between representatives of 
EU Monitoring Mission (EUMM), UN, OSCE, Russia, Georgian, Abkhazian 
and Ossetian sides. Although IPRM was the only forum for all the sides 
to exchange information on local incidents, criminal cases, and human 
rights violations, in March 2012 meetings in Gali within this format were 
discontinued and have not been resumed since.3 There is a lot of evi-
dence to confirm that average people with their vital everyday concerns 
that demand attention and solution often find themselves hostages of 
political interests and feuds. 

Practical exclusion of women from official negotiations, absence of 
direct consultations and accountability of government officials to repre-
sentatives of civil society and the process that has reached a stagnation 

2  “Living in Limbo - Rights of Ethnic Georgians Returnees to the Gali District 
of Abkhazia”, Human Rights Watch report, July, 2011, p. 13. 
3  IPRM meetings were discontinued after Sokhumi denounced then head 
of EUMM as “undesirable person on the Abkhaz territory”. Civil Georgia, 24 
September, 2013, http://civil.ge/eng/article.php?id=26488 
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stage are the factors that resulted in a joint project developed by women’s 
NGOs Fund “Sukhumi” and the Association of Women of Abkhazia. The 
joint project aims to provide an analysis of the process of Georgian-Abkha-
zian negotiations at the official level, to identify the most challenging ob-
stacles to their success and avoid stereotypes attempting to develop fresh 
ideas to discuss during Geneva Talks. Furthermore, the main goal of the 
joint project lies in influencing public opinion and raising awareness of the 
important contribution women can make to building sustainable peace. 

Women with rich and diverse experience of cooperation and effec-
tive interaction on both sides of the conflict, having travelled a long and 
difficult path to constructing a direct dialogue and building trust in the 
frame of people to people diplomacy even when any dialogue at the po-
litical level seemed impossible, have accumulated a capital of ideas to in-
vest in the process of conflict resolution. They have capacity to champion 
peace-building initiatives and bring fresh alternative approaches to the 
transformation and peaceful resolution of Georgian-Abkhazian conflict.  

reseArch Aims And methodoloGy  
The research aimed to contribute to forming favorable public opin-

ion with regard to involving more women in the official process of peace-
ful resolution of conflicts and to raise the awareness of the important 
contribution women can make to building sustainable peace. 

The study had the following objectives: 
•	 researching public opinion regarding the progress and challenges of 

Geneva process; 
•	 identifying the level of public awareness of Geneva talks and the is-

sues discussed there; 
•	 analyzing the public attitude to women’s increased involvement and 

effective ways of promoting their participation in the process of ne-
gotiations;

•	 developing specific recommendations aimed at strengthening wom-
en’s role in the process of negotiations and offering for the delegate’s 
consideration certain issues that are of particular concern to those 
affected by the conflict. 
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In order to achieve the aims and objectives listed above, qualita-
tive research using the methods of focus group and individual in-depth 
interviews was carried out in August 2015.  The participants included 
representatives of state agencies and civil society organizations that are 
directly involved in the issues of conflict resolution and strengthening 
women’s role in peace-building processes and that possess information 
concerning the situation in the conflict zone. Eight participants were in-
terviewed in a focus group and 10 more took part in in-depth interviews 
lasting from 45 to 90 minutes. 

Although all the participants demonstrated interest and openness 
during interviews, support of state agencies in organizing the research 
and eager interest of their representatives during the interviews deserve 
special mention. 

The findings of the research will serve as the basis for future actions 
directed towards advocacy of women’s involvement in official negotia-
tions and searching for solutions to problems faced by people most af-
fected by conflict. 

findinGs of the study 
1.  Public Awareness of the Progress of Geneva Talks 

Overwhelming majority of research participants believed that aware-
ness of the process of Geneva talks is very insignificant due to a number 
of reasons. 

It was often mentioned in the interviews that in spite of a variety of 
sources of information, such as television, internet, print media, meet-
ings with the delegates, trainings and personal contacts, the informa-
tion provided to the public often lacks analysis and details and is thus 
rather superficial.  According to the interviewees, this is mainly due 
to low public interest to this topic and absence of public demand for 
detailed information on the progress of negotiations. This lack of inter-
est in its turn is attributed to “unproductiveness of the negotiation 
process”: 
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«The society is not interested in the topic of negotiations which 
is most probably caused by lack of tangible outcomes…»

«We have got used to the process taking its course without pro-
ducing any results, there are no expectations, and consequent-

ly, any interest to this topic has disappeared». 

It was also stated that politicians and those who are directly involved 
in negotiations in their role as sources of first-hand information and main 
actors of the official peace process should increase their efforts to foster 
public interest in this topic:  

«I remember great interest caused by the meeting of civil soci-
ety organizations with Ketevan Tsikhelashvili4, a participant of 

the negotiations, where some issues of the negotiation process 
were discussed – the hall was overcrowded and questions were 
endless… We need to adopt this practice and encourage similar 
initiatives»

Despite being somewhat disillusioned with the progress of negotia-
tions the interviewees emphasized the importance of active awareness-
raising with regard to the Geneva Talks and the need to encourage par-
ticipation of women including IDPs and residents of the conflict zone:

«State officials do not always realize and appreciate the difficul-
ties people living in the conflict zone have to face, they do not 

feel what ordeal people need to go through when crossing Inguri 
Bridge or what conditions children have in their schools, at what 
cost they have to fight  for their health… They should meet people 
more and listen to those who experience this and shoulder the 
whole burden of problems caused by the conflict!»

According to some of the study participants, the quality of informa-
tion exchange and public accountability can be improved through direct 
face-to-face meeting between delegates of negotiations and represen-

4 Ketevan Tsikhelashvili  - First deputy State Minister of Georgia for 
Reconciliation and Civic Equality.  She heads the group working on 
humanitarian issues at Geneva talks.  
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tatives of civil society. In interviewees’ opinion, information meetings 
with NGOs, community leaders and active citizens before and after ne-
gotiations, where information on negotiation processes will be shared 
and the public will have an opportunity to make suggestions concerning 
some important issues to be discussed during Geneva talks, will increase 
their effectiveness and add legitimacy to the voices of negotiators: 

«It would be good if before and after every round of Geneva 
talks negotiation participants and people in the know could 

meet with public and provide them with detailed information 
about the process, learn from the community about their concerns 
and answer any questions. This would make their work more ef-
fective and will ensure legitimacy of their representation during 
the Talks.» 

It was also suggested that media should focus more on the concerns 
of the population from the conflict zone. Making documentaries, broad-
casting radio programs and talk shows covering problems of the people 
affected by conflict will, in the interviewees’ opinion, emphasize topical-
ity of these issues and evoke public interest ensuring wider publicity and 
response.    

The interviews reveal the participants’ negative assessment of the 
fact that the meetings in the format of Incident Prevention and Response 
Mechanisms were discontinued. They claim that this was the only mech-
anism that was not politicized and represented a valuable tool for ex-
change of information and discussion of security issues arising in the 
conflict zone. However, it was also mentioned that, like Geneva talks, 
this mechanism failed to ensure adequate involvement and exchange of 
information with civil society organizations: 

«Unfortunately, issues discussed in the frame of IPRM are closed 
for the general public; no civil society organizations take part 

in the process. For instance, during the meetings (in the IPRM for-
mat) they put up a tent for media, where journalists could ask rep-
resentatives of the sides some questions after the meeting. How-
ever, civil society organizations working with conflicting sides are 
deprived of the chance of direct participation in these meetings 
and the information is closed for the society.»
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2. Significance of Geneva Talks for the Society

Overwhelming majority of the respondents shares the opinion 
that Geneva format and resulting discussions are important and ex-
tremely significant as at present it is the only formal setting for the 
dialogue, information exchange and coordination between the con-
flicting sides.

«Geneva process is important because this is the only setting 
where Georgian, Abkhazian and Ossetian sides are given the 

opportunity to listen to each other, share their opinions and as-
sess the existing situation regarding human rights in conflict zone, 
inform international organizations and initiate some positive de-
velopments.»

Moreover, according to the research participants, involvement of 
mediators from key international actors such as UN, EU, OSCE adds more 
weight to the process. It is notable that some of the respondents consid-
er that excluding russia from the list of mediators and its recognition as 
a conflicting side is a fair step which took years of effort to achieve. How-
ever, some participants stress that defining the conflict as only Georgian-
Russian conflict and ignoring abkhazian and ossetian sides is  not only 
unfair but also counterproductive.

It was mentioned that Geneva talks have made it possible to reach 
agreements on a number of issues such as exchange of archive docu-
ments, as well as promoting the issue of free access to Georgian health 
care for abkhazian population. However, having progress only in limited 
number of issues, however important, and leaving many topical prob-
lems unresolved, the process overall cannot be assessed as productive 
and thus the effectiveness and progress of the discussions are in ques-
tion.

Even though the course and progress of Geneva Talks are assessed 
as unsatisfactory by the interviewees, it was often emphasized that pos-
sibility to communicate in an informal setting gives significance to this 
process and may become an important factor for future progress: 
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«It is very important to have a dialogue between the conflicting 
sides, especially at international level involving international 

actors. However, in my opinion it is more important to have infor-
mal talks and communication, which occur in lobbies, beyond the 
official setting. Social and humanitarian topics and security issues 
discussed informally will undoubtedly lead to positive results and 
those topics will be included in the agenda of future rounds of ne-
gotiations». 

It was noted with regret that unconstructiveness of the abkhazian 
side and politicization of humanitarian issues hampers achieving sus-
tainable results in negotiations: 

«Issues such as return of IDPs and refugees from Abkhazia to 
their homes, protection of the rights of Georgians remaining 

in Abkhazia face insurmountable obstacles. The Abkhazian side 
strongly opposes inclusion of these topics in the negotiation agen-
da… Sukhumi and Tskhinvali try to politicize the question of IDPs 
return, which is a purely humanitarian issue».

The research participants mentioned that, on the one hand, Geneva 
process is experiencing certain stagnation and is making no headway, 
but on the other hand, there is still hope that the process has not ex-
hausted its potential for further development. In the opinion of research 
participants generating new alternative ideas, strengthening coopera-
tion between the sides and carrying out thorough preliminary and pre-
paratory work among the participants before each round of negotiations 
would guarantee future success of the process.

It was also noted that the negotiations should be a “bold process” 
enriched with sensible and decisive approaches:  

«They often say that the war needs courage… I have seen the 
war and I can say that the peace and peace-building require 

far more courage and sensible actions which are based on under-
standing and respecting the opposite side».

In the course of the research it was claimed that it is necessary to 
seek a new, more flexible and effective format of negotiations which 
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would make the process more attractive and acceptable for all parties 
involved in the conflict. For example, it was proposed that -

“It is necessary without politicization of the process and without in-
fringing territorial integrity of Georgia to find a flexible form and format 
within which Abkhazian and Ossetian sides would have the possibility 
to have direct dialogue with Georgian side on the official level.” 

 It was also proposed to change the negotiation format in such a way 
that would allow engagement of the representatives from civil society 
and non-governmental sector in the negotiations.

In the opinion of representatives of women organizations, in order 
to overcome the deadlocks in unsuccessful negotiations, it is crucial to 
involve a considerable number of women in the process. Reaching the 
“critical mass” of women from both sides would not only alter the vec-
tor and direction of discussed issues, but also break the impasse in the 
negotiations and enhance the quality of the process: 

«Lack of women in the negotiations and absence of women 
from Abkhazian side contributes to a certain stagnation of the 

process. Creation of “critical mass” of women politicians and del-
egates from both sides who can influence the course of discussion 
would help to enrich the peace process with new approaches and 
ideas as well to enhance the quality of the process».

3. Problems Requiring Attention and Solution in the Negotiations 

In the interviews, the participants raised the issues and questions 
that are of particular concern for the population affected by conflict and 
that require not only special attention of the delegates, but also some 
practical measures for their solution. 

Restriction of the freedom of movement of Georgian population is 
considered by majority of the interviewees as one of the major issues 
leading to a whole chain of problems that create obstacles for normal 
dignified life of Georgian population of Abkhazia. Kinship, health care 
issues, education, social security and economic activities are all fields 
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that connect Georgian population of Gali region with the rest of Geor-
gia. Innumerable obstacles restricting movement of the people living in 
or connected in some way with Abkhazia infringe their rights and make 
them vulnerable. 

The information provided by research participants confirms that 
problems with documents represent the main obstacle for freedom of 
movement of Georgian population. One of the interviewees claimed that 
possession of Abkhazian passports or identity cards is a necessity for 
those who attempt to pass check-points set up for Gali population in 
Abkhazia. These can be obtained only after renouncing Georgian citizen-
ship. Considering the population profile of Gali region, for majority this 
requirement is unacceptable. An alternative way for unrestricted move-
ment is a residence permit. However, obtaining such document is vastly 
complicated due to  red tape,  corrupted system of document issuance 
and inefficient infrastructure. 

Children, the elderly and women or anyone who has to travel to 
Georgia for medical purposes, education or visiting relatives, but is not 
prepared to exchange Georgian citizenship for an Abkhazian passport or 
cannot obtain residence permit because of existing obstacles are forced 
to cross the Inguri River taking roundabout routes thus endangering 
their psycho-emotional and physical health: 

«I have often seen women and children who had to cross the 
river walking in the water up to their waists in order to get 

to Zugdidi, Kutaisi or Tbilisi … Most often they have to cross the 
river because they need medical care. The route they have to take 
harms their health even more and worsens their condition» 

Several interviewees gave an example of a 13-year-old from Gali re-
gion whom these problems with documentation cost his life: 

«A thirteen-year-old kid who needed immediate hospitalization 
and medical attention died because he didn’t have the nec-

essary documents and so the issue of his urgent transportation 
across Inguri River could not be solved in time… The parents had 
to travel by roundabout routes with the kid and this had a fatal 
outcome.»
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It was observed that people in grave or critical condition who need 
immediate hospitalization are often denied permission to cross the divid-
ing line because of the necessary documents and this threatens their lives. 
Consequently, liberalization of issuance of documents needed to cross 
the Inguri River is an important topic to be discussed during the talks. 

Another issue also covered in the interviews dealt with invitations 
and passes required for those who wish to enter Abkhazian territory in 
order to visit their relatives or the graves of their family members. Prob-
lems arise when, for instance, a person invited to Gali is not allowed to 
leave this region and travel to other regions of Abkhazia without an ad-
ditional invitation from the specific area: 

«… having an invitation from Gali I couldn’t go to Gulripshi and 
visit the graves of my relatives. I needed an invitation from Gul-

ripshi for this, which is connected with additional complications … 
An attempt to travel beyond Gali without such an invitation could 
end in my detention and fine …»

According to one of the interviewees, the question that also de-
serves prompt response is rehabilitation of Inguri Bridge. This would 
allow for unhampered movement of coaches on the bridge and make 
crossing much easier for many people: 

«It has been impossible for a long time to find a solution to the 
problem of Inguri Bridge repairs… For 22 years now people 

have had to cross the bridge  in carts or haul heavy sacks and bun-
dles by hand… People, and it’s mainly women and elderly people, 
have to damage their health by carrying heavy load in heat, snow 
or rain from Gali to Zugdidi and back… » 

Issues of health care are among the most pressing concerns of Gali 
population. Shortage of adequately equipped medical centers and lack 
of ambulances for emergency transportation increases vulnerability of 
the population. 

Another issue that emerged in the study was connected with Gail pop-
ulation conducting business on Georgian territory, in particular obstacles 
to “hazelnut business”. One of the women participants claimed that at the 
moment hazelnut business is one of the most important family businesses 
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and the main source of income for many in Gali. However, it is connected 
with great risks for the population and is not regulated in any way. Corrup-
tion and inefficiency of legal mechanisms controlling the transportation of 
the cargo across Inguri Bridge forces many inhabitants of Gali to transport 
hazelnuts via roundabout routes endangering the cargo as well as them-
selves. Creating a possibility for Gali population to transport and sell hazel-
nuts in Zugdidi after paying a reasonable official charge at the checkpoint 
will help prevent corruption surrounding the so called “hazelnut business”. 
This will also create favourable business environment in general and pos-
sibility to live in dignity for Georgians in Gali region. 

Restriction of the right of Georgians in Gali to receive education in 
their native language is one of the most burning issues in the majority 
opinion. The fact that Georgian schools have closed down and Russian 
language education has been introduced in a region mostly populated 
with Georgians is interpreted as an attempt at “Russification” and “cul-
tural genocide” of ethnic Georgians living on the territory of Abkhazia at 
present. The research participants believe that because of this situation, 
families with children who do not know Russian will be forced to leave 
their homes and move to Zugdidi or other towns in Georgia so that the 
children can get education in a native language. 

«From this September, 11 former Georgian schools will stop 
teaching in Georgian and start functioning in Russian… This 

will deprive Georgian population of the opportunity to receive ed-
ucation in their mother tongue and it is a catastrophe for people 
living in Gali region»…

The problem of water pollution was also raised. One of the study 
participants mentioned laboratory findings confirming the pollution of 
the headwork, which provides water to the whole of Gali region. This 
may cause poisoning of the local population as it once happened in 
Tkvarcheli. Absence of the political will in Abkhazian government bodies 
has made finding the solution to this problem impossible so far. 

The topic of mothers and wives visiting their sons and husbands’ 
graves is another serious concern that has remained unsolved in spite of 
being discussed repeatedly. 
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«For about more than twenty years we have been trying to pro-
mote the question in Talks concerning permission for women to 

visit graves of their husbands and sons on certain holidays, when 
they could shed a few tears and light a candle… This issue was almost 
solved, but it came to naught. This is not a political issue now, is it?»

It was also revealed in the interviews that it has been impossible to 
get certain issues off the ground, because the process has been over-
politicized:

«Humanitarian issues that are easy to solve and simply require 
human approach and empathy should not be politicized»

The issues listed above confirm that at this point there are a num-
ber of major urgent problems whose solution is crucial for people living 
in the conflict zone. Existence of problems connected with the freedom 
of movement, obtaining official documents, native language education 
and freedom of trade and cargo transportation alongside with certain 
other social and routine everyday challenges aggravates the condition of 
women and children and has a negative effect on Georgian population’s 
chance to lead a full and dignified life in the conflict zone. Moreover, 
these factors hamper any attempts to improve relationships between 
the conflicting sides and build long-term sustainable peace. 

4. The Role and Significance of Women’s 
Participation in the Negotiation Process

In the course of the research every interviewee concurred that the 
role and significance of women in peace-building is immense and it is 
very important to ensure the participation of women as rightful citizens 
in all spheres of life whether economic, political or social. It was espe-
cially stressed that it is crucial to involve women in peace negotiations in 
order to effectively lobby the solutions to social and humanitarian prob-
lems, which are most topical for the population affected by the conflict.

It was noted that inclusion of big number of women in the process 
of official negotiations, which are mainly concentrated on the issues of 
sovereignty and power, would make it possible to shift the focus from 
political to the humanitarian topics: 
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«As the work experience reveals, in the majority of cases so-
cial and domestic problems of the population are in women’s 

sphere of interests and therefore, it is women who often lobby so-
lutions to these problems». 

According to the interviewees, the women are able not only to pres-
ent more information on how women and children are affected by the 
actual situation but also to introduce nonstandard approaches in the 
process of official peace negotiations, which are vitally important for 
building sustainable peace. 

Although everyone agreed on the positive and important potential 
and role of women in political and social life, it should also be noted that 
traditional understanding of the social role of women as the preservers 
of hearth, housekeepers and child carers still prevails in social conscious-
ness and determines public attitude to women’s active involvement in 
structures of political power: 

As it was mentioned in the course of the research “Women have con-
siderable potential for political activities but it should be remembered that 
woman’s role in the family is crucial especially in the light of the demo-
graphic slump in the country. On the one hand, by getting  involved in po-
litical life, women jeopardize their families but on the other hand, women 
are needed in politics… Therefore, it is important to find the balance!”  

Overwhelming majority of research participants consider that due to 
their specific virtues, which distinguish them from men, women can play 
a crucial role in conflict prevention and resolution. 

In the course of the interviews a number of qualities was listed, 
which, in the opinion of interviewees, makes women irreplaceable in the 
piece-building process and conflict resolution:

 Peacefulness – “Women are more inclined to maintenance of 
peace, whereas men are more inclined to aggressive actions”;

 Patience and self-control – “What can be endured by women 
cannot be endured by men… Women are psychologically more balanced 
and can maintain self-control even with negatively disposed people”;

 Ability to compromise – “Women can  make concessions and 
compromise more easily and can find alternative solutions to problems”;

 Empathy – “Women are more sensitive and can take problems 
to heart”;
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 Care for the future generation- Women take a more careful ap-
proach to conflict inflammation, as they better realize the painful conse-
quences of war. Women always think of the future generation and of creat-
ing conditions for peaceful and secure life for their children and families”.

Although interviewees identified qualities that give women an ad-
vantage when it comes to conflict resolution, they also claimed that, 
ironically, when finding themselves in high positions of power and deci-
sion-making, women often become similar to men and start to play by 
“men’s rules”. In the opinion of research participants, this trend erodes 
those valuable special qualities of women, which are essential for pres-
ent-day political life. One of the interviewees noted: 

«Women are rewarded with qualities such as ability to compro-
mise, sensitivity, social sensibility… While having discussion 

around the topics of war and peace they are primarily focused on 
negative consequences of the conflict…However, unfortunately 
as soon as they become decision-makers, they become similar to 
men… It is very important that women remain loyal to their virtues 
which may be positively employed in political life».

It was also noted that involving women in peace talks does not inher-
ently change the whole picture of the process unless, on the one hand,  
women are involved from both sides of the conflict and  on the other 
hand, inclusion of significant number of competent professional women 
from different walks of life is ensured.  This will promote specific humani-
tarian and social problems and have tangible effects on decision-making.  

5. Effectiveness of Security Council Resolution 1325 
in Strengthening Women’s Role in Conflict Resolution 

The discussion of the effects of Security Council Resolution 1325 on 
strengthening women’s role in peace processes confirmed that major-
ity of study participants view this document as an important instrument 
created to promote women’s active involvement in peace negotiations 
and conflict resolution, but in terms of its practical outcomes it leaves 
much to be desired.  

According to the interviewees, the fact that a woman heads Geor-
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gian delegation in Geneva Talks, or appointment of a woman to the 
post of the Minister of Defense of Georgia combined with a gradually 
growing number of women in local self-government are all indicators 
of success of the reforms implemented in Georgia and aimed at gender 
equality. 

However, in spite of some progress, the interviewees’ attitude to-
wards the effectiveness of the Resolution remains skeptical. They com-
mented that the document is mainly of declarative nature and 15 years 
after its adoption many of the problems connected with gender relations 
remain unsolved. Senior state officials are still mostly men and the move-
ment towards increasing involvement of women at the political level in-
cluding their participation in peace negotiations is rather slow and often 
practically imperceptible. 

 It was noted that the state fails to take practical measures for pro-
moting gender equality, no steps are made towards providing training in 
gender issues for state officials occupying key positions and as a result 
decision-makers still lack gender sensitivity and remain in the power of 
gender stereotypes. As one of the interviewees said, at present, all the 
activities aimed at gender sensitization of government officials are con-
ducted by NGOs alone and this work is rarely seen as a priority by gov-
ernment representatives themselves:  

«Credit for everything done today towards gender equality and 
gender education should be given to non-governmental sector; 

it is crucial that representatives of government bodies become not 
only active participants but also initiators and promoters of these 
activities». 

According to an interviewee, there is a lot of evidence that progress 
in the matters of gender equality can only be achieved if government 
agencies have gender-sensitive personnel who appreciate the impor-
tance of women’s involvement and take practical steps for their engage-
ment at high levels of decision-making.  

Among positive outcomes of the Resolution one of the study par-
ticipants mentioned 2012-2015 national action plan for implementation 
of the UN Security Council Resolution #1325 in Georgia. National Coor-
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dination Council established to support effective implementation of the 
action plan also received positive assessment. Working meetings of the 
Coordination Council take place every three months under the leader-
ship of Interagency Council on Human Rights of the Administration of the 
Prime Minister of Georgia and involve representatives of state agencies, 
public defender’s office and NGOs. These meetings are described as a 
valuable forum for information exchange, accountability, interaction and 
cooperation in the process of action plan implementation. However, lack 
of interest and responsibility on the part of senior officials and execu-
tive authorities represent a serious obstacle on the way to achieving 
positive outcomes. 

One of the most frequently mentioned reasons that prevent effec-
tive implementation of the national action plan for Resolution #1325 
is failure to allocate budget for specific actions envisaged be the docu-
ment. Still, the most crucial cause for the lack of progress in some inter-
viewees’ assessment is the lack of political will: 

«Ministries often justify their inaction by lack of budget re-
sources, but I have to refer to the example of the Ministry of 

Defense, which managed to find necessary material resources for 
specific activities included in the action plan although they had not 
allocated any budget in advance… Based on this example we can 
say that what we are dealing with is the lack of political will and 
our frequent meetings and trainings with government representa-
tives confirm this view». 

Majority expressed the view that progress in implementation of the 
national action plan is more noticeable if we consider the work of in-
ternational organizations and non-governmental sector. They carry out 
activities in a variety of directions and with diverse social groups in or-
der to improve the condition of women affected by the conflict and take 
specific practical steps for their defense. It is owing to active work of 
women’s organizations, advocacy work on   introduction of specific in-
stitutional mechanisms promoting women’s engagement in political life 
and peace negotiations is currently undergoing. 
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 6. Mechanisms for Strengthening 
Women’s Role in Peace Processes

Introducing quotas as a special and provisional measure direct-
ed at increasing women’s representation among senior officials is 
a topic widely discussed at various levels and during a number of 
forums in our country. Debate around this topic concerns mainly 
the questions of effectiveness of the quota system, its fairness and 
consequences.  

Majority of the interviewees noted that in the present-day reality 
introduction of special provisional measures, which have legislative sup-
port and are obligatory to implement is unavoidable in order to increase 
women’s involvement in power structures. As experience of Georgia 
convincingly demonstrates, it is impossible to achieve gender equality 
through only proclaiming equality. Legislative equality of rights of men 
and women does not necessarily imply equality of opportunities in prac-
tice. It was noted that there is a huge gap between the acting legislation 
and official rhetoric on the one hand and practices of daily life on the 
other. Although anti-discrimination law has been adopted and the sys-
tem of financial stimulation of political parties for women’s involvement 
has been introduced, it is not still feasible to change the situation and to 
reach even. 30-40% of women’s participation in legislative or executive 
powers.

In the course of interviews it was mentioned that today women face 
a number of obstacles that inhibit their career advancement and it is 
necessary to introduce obligatory measures to assist them in promotion 
to key positions of power:

«There are no adequate conditions which would stimulate 
women to go into politics more actively; there is no balance 

in sharing responsibilities in families… There is no will from the 
leaders of political parties to include women in the party lists on 
the equal basis with men… Thus, it is important to adopt appropri-
ate legislation making it incumbent upon parties to ensure equal 
gender representation in party lists…»
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Apart from this, it was noted that adopting quotas should be com-
bined with additional measures directed towards creation of adequate 
conditions for stimulating women to actively go into politics. For one 
thing, this implies implementation of social policy directed at reducing 
household work and child care for women, allowing equal sharing of re-
sponsibilities between both parents and for the other, it means creating 
acceptable working conditions which would allow women to combine 
work and motherhood, including offering adequate paid leaves and oth-
er benefits for pregnant women and mothers.

An opinion was also expressed that while introducing temporary 
measures in the form of quotas, it is necessary to ensure involvement of 
highly qualified, intellectual and active women in power:

«In my understanding quotas are a guarantee for motivated 
women with  appropriate education, professional skills, high 

level of awareness   to come to power and no one could prevent 
them from doing so!»

It should be mentioned that there was also an opinion that introduc-
ing quotas and involvement of a big number of women in political life 
may have negative impact on the demographic situation of the country 
and family stability. This proves  that conservative-patriarchal stereotype 
of attitudes towards women still prevails in mass consciousness: 

«The more women “abandon” their families the faster demo-
graphic situation will worsen in the country… We will get the 

parliament filled with women but deserted, childless families».

Furthermore, a question concerning the appropriateness of quotas 
in the light of emancipation and equal competition was brought up. It 
was noted that it is unfair to create artificial instruments for automatic 
involvement of women in politics; on the contrary, women should be-
come more active and fight for their right and place in the positions of 
power. The examples of acting women politicians were cited to dem-
onstrate that they were able to find their own way into the parliament 
or other branches of government and become firmly established there 
without any supporting measures: 
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«Women should strive for self-realization and find their place 
in power structures. Women today participate in politics and 

no one has introduced quotas for them, they competed in equal 
conditions which guaranteed their success and their inclusion in 
the top lists». 

However, it is important to emphasize that all the interviewees, 
whether supporting the idea of quotas or opposing it, agreed that wom-
en’s existing potential, their intellectual and professional capabilities 
should be used more actively in the political life of the country.

conclusions  
Due to the limited number of participants the findings of the research 

could not be generalized for the whole of Georgian population, but con-
sidering the fact that the research covered a broad spectrum of stake-
holders including representatives of legislative and executive branches 
of government as well as non-governmental sector, certain clear trends 
can be identified in terms of society’s attitude to the importance of Ge-
neva Talks and the level of public awareness of the progress of peace 
processes; women’s role in peace negotiations and the need for their 
increased engagement; effectiveness of UN Security Council Resolution 
#1325 on promoting women’s role in peace processes; introduction of 
quota system as a necessary measure for promoting women to the high-
est echelons of power. 

Generalization of the research findings can lead to the following con-
clusions: 

Low public awareness of the Talks – The results of the study clearly 
demonstrate that the population is not sufficiently informed about the 
process of Geneva Talks and the information provided is largely superfi-
cial. Although television is the main source of information reaching great 
majority of population, the interviewees believe that direct meetings 
and consultations between delegates and civil society representatives 
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before and after each round of negotiations are the most effective way of 
information exchange. Such meetings, if arranged systematically, would 
make peace process more transparent and topical, ensure legitimacy of 
the issues discussed and public accountability of the officials. 

Geneva Talks – the only official ground for the dialogue between 
the sides – Majority of the study participants view Geneva Talks as an 
ineffective process, producing no concrete results, which at the moment 
has reached a stage of stagnation. Even so, they view it as the only official 
space for dialogue and discussion of problematic issues in the presence 
of international mediators and thus, a valuable and essential mechanism 
for conflict resolution and peace building. However, the absence of criti-
cal mass of women on both sides, little involvement of civil sector rep-
resentatives in the peace process, overly politicized and uncompromis-
ing approach of the sides hamper solution of problems concerning the 
population on both sides of the dividing line. 

The need to discuss and find solutions to humanitarian issues and 
problems connected with human security of the population in the con-
flict zone remains an important condition for achieving some success in 
the negotiation process. The study participants touched upon a number 
of urgent issues that cause deep concern of the population affected by 
conflict and that reflect primarily on the physical and psycho-emotional 
condition of women and children. They emphasized the lack of political 
will in finding solutions to the issues such as restricted freedom of move-
ment for Georgian population of Gali, unclear legal status and obstacles 
in receiving official documents, violation of the right to receive education 
in the native language, underdeveloped system of health care and inac-
cessibility of medical services in Gali region, restriction of the freedom 
to conduct trade across the Inguri River, refusal to allow mothers, wives 
and children to visit the graves of their near and dear on the territory of 
Abkhazia and a number of other issues. This creates obstacles for normal 
dignified life of Georgian population in the conflict zone and hampers 
any attempts to improve relationships between the conflicting sides and 
build long-term sustainable peace. 
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The importance of women’s role in official negotiations and peace 
processes was emphasized by practically all the participants of the study. 
They felt that the advantage women’s involvement would bring to peace 
negotiations was their ability to deal with an aggressive atmosphere 
more diplomatically and find unconventional creative approaches and 
solutions. Women’s focus on the negative influence that conflicts have 
on children and women, their enhanced interest in solving social and hu-
manitarian issues concerning the population in the conflict zone makes 
them extremely valuable as participants of negotiations. According to the 
interview data, women are inclined to move away from political prob-
lems and onto the discussion of health care, education, livelihood provi-
sion, and relations between communities - the issues that are essential 
to achieving sustainable peace. In the majority opinion, increasing the 
number of women delegates and reaching a “critical mass”, thus giving 
them support and authority to influence the processes and promote hu-
manitarian issues, is a prerequisite to the progress of peace negotiations. 
An additional factor in favour of women’s increased involvement is their 
close links with civil society, which in itself would ensure wider public 
support of the peace process. 

It is worth noting that in spite of recognition of women’s significant role 
and potential in political and public life, conservative and patriarchal stereo-
types still existing in the society, viewing women primarily as a demographic 
resource and seeing their role mainly as preservers of home and hearth that 
present a serious obstacle on the difficult road to gender equality. 

In the course of research, comments were made concerning the slow 
progress in practical implementation of the UN Security Council Resolu-
tion 1325, aimed at promoting women’s involvement in peace process-
es. Although national action plan for implementation of the UN Security 
Council Resolutions 1325 was adopted in order to introduce the principles 
of the resolution into practice, the declared readiness to solve problems is 
not supported by actions. Senior officials in government structures are still 
mainly men and the gradual movement towards increasing involvement of 
women at the political level and their participation in peace negotiations 
is practically imperceptible. The reason for this lies, firstly, in the lack of fi-
nancial resources allocated for implementation of the activities envisaged 
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by the action plan, and secondly, in the lack of political will and low motiva-
tion of state officials to support women in advancing to key positions in the 
political life including peace negotiations. 

Introduction of the quota system as a specific and speedy mecha-
nism for achieving gender balance in politics was considered the only 
realistic instrument for supporting women who are willing to get more 
actively involved at higher levels of government. The participants ex-
pressed the view that introduction of quotas is particularly important 
in Georgia, where you can easily observe polarization between legis-
lation guaranteeing equal rights to women and men and practical life 
experience with numerous obstacles to granting equal opportunities to 
women. Opponents of this mechanism mainly appealed to the danger of 
creating unequal conditions of competition for positions in power if quo-
tas are introduced and demographic decline and worsening condition in 
families in the case of women’s equal participation in the political life. 

 Overcoming the problems and challenges raised in the study is only 
possible through implementation of complex and comprehensive mea-
sures suggested below in recommendations for international organiza-
tions, government agencies, non-governmental sector and mass media. 

recommendAtions  
recommendAtions for rAisinG AwAreness 
of GenevA tAlks And increAsinG their effectiveness 

International Organizations

 Supporting and lobbying establishment of a Consultation Forum for 
civil society organizations in the structure of peace negotiations. 
The Forum should include representatives of NGOs, initiative groups 
and experts working closely on issues of gender, conflict resolution 
and peace building. Suggestions and recommendations developed 
by the Forum should be mandatory for discussion and examination 
for  the participants of Geneva Talks; 
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 Supporting all efforts of promoting women and gender experts as 
delegates of peace negotiations using financial, technical and politi-
cal leverages;
 Offering financial support in order to involve gender experts and 

women’s NGOs in all international and regional forums and meetings 
on the issues of peace and security including donor conferences to 
ensure integration of gender perspectives in all political documents 
and action plans;
 Using political levers to promote creation of an alternative format of 

negotiations ensuring a direct dialogue with the Abkhaz side; 
 Providing wider and more significant financial and technical assis-

tance to NGOs including women’s organizations working in the field 
of peace building and protection of the population in conflict zones. 

State Authorities

 Adopting the practice of systematic meetings of negotiation del-
egates with representatives of civil sector before and after each 
round of Geneva Talks for the purpose of information exchange and 
consultation; 
 Introducing the practice of producing minutes of each round of Ge-

neva Talks that are made publicly accessible using official websites 
and Facebook pages of relevant government agencies involved in the 
discussions; 
 Establishing a working group of delegates and inviting gender experts 

and representatives of civil society organizations to meetings. Working 
group meetings held two weeks prior to each round of Geneva Talks 
should discuss and design the agenda of negotiations taking into con-
sideration recommendations of civil society organizations;  
 Introducing the practice of annual internal assessment of the pro-

cess of negotiations and producing a public report on the achieved 
results, failures, challenges and prospects of Geneva Talks. This re-
port would make the course of the negotiations and their progress 
more easily observable and increase the delegates’ responsibility 
and public accountability. 
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 Developing the concept of the alternative format of negotiations 
in order to ensure a direct dialogue between Georgian and Abkhaz 
sides minimizing the influence of the Russian side on the course of 
discussions. The topics discussed in these negotiations should be de-
void of any political subtext and focus exclusively on human rights.    
 Supporting involvement of women from NGO sector and gender 

experts in the negotiations in the capacity of delegates and observ-
ers, in order to discuss and search for solutions to the problems that 
concern primarily women and children. 
 
Non-Governmental Organizations

 Initiating and actively implementing, in cooperation with Abkhaz 
colleagues, projects aimed at monitoring and mapping needs and 
concerns of the population living in the conflict zone and people 
affected by conflict. This data with the description of the problems 
and suggestions for solutions should be discussed by the participants 
of the negotiations; 
 Conducting, in cooperation with Abkhaz NGOs, a wider range of 

awareness-raising and informational activities with politicians 
and government officials concerning the situation in Gali, trends 
and dynamics of Georgian-Abkhazian relations, attitudes of Abkhaz 
and Georgian communities to existing challenges. This work would 
help both Abkhaz and Georgian politicians to fill the information gap 
concerning the situation in both communities and promote more 
sensitive and constructive approaches in the discussions during the 
negotiations;
 Developing recommendations regularly and sharing them with the 

delegates of the negotiations; 
 Being more active in initiating meetings with negotiation partici-

pants for the purpose of exchanging information on the progress 
of Geneva Talks; 
 Working actively towards advocating women’s participation in 

peace negotiations; 
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 Monitoring and evaluating Geneva Talks periodically with a focus 
on transparency of the process, delegates’ accountability to the soci-
ety and the results achieved.  

Mass Media

 Providing extensive media coverage of Geneva Talks including talk-
shows, television and radio programs inviting delegates and repre-
sentatives of civil society; 
 Making documentaries,  thematic programs, publishing articles on 

the life and challenges of people affected by conflict focusing in par-
ticular on the lives of Georgian population living in Gali region; 
 Supporting and promoting extensive coverage of the information 

concerning peace processes by persons in charge of print media, 
television and radio companies;    
 Promoting development of “peace journalism” and supporting jour-

nalists in raising awareness of the issues of peace by involving them 
in relevant trainings and educational programs. 

recommendAtions on the issues 
for discussion in the process of neGotiAtions 

 Immediate renewal of the activities of Gali Incident Prevention and 
Response Mechanisms (IPRM) as a tool for improving communica-
tion and reducing tension at the administrative border of region of 
Abkhazia. 
 Involving representatives of women’s organizations and gen-

der experts in the work of IPRM in order to ensure adequate 
focus on the problems of women and girls and identify relevant 
solutions; 
 Creating conditions for freedom of movement for the population 

of Gali region in crossing the Inguri River. This includes solutions to 
problems connected with undeveloped infrastructure (bridge re-
pairs, regular coach, etc.) 
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 Liberalizing issuance of necessary documents (passport, ID, resi-
dence permit)  needed for unrestricted movement of Gali population 
through the checkpoint across Inguri bridge; 
 Organizing active discussion of the issues connected with protect-

ing Georgian population’s right to education and providing oppor-
tunities to receive education in their native language. Developing a 
strategy acceptable for both sides and allowing unrestricted right to 
be educated in the native language for Georgians rather than forc-
ing them to leave their homes. In addition, introducing special focus 
on Abkhazian and Russian languages in Georgian schools in order to 
promote a more balanced and gradual integration and full participa-
tion of Gali population into the life of Abkhazian society; 
 Creating mechanisms for conducting  free trade between Georgian 

and Abkhazian sides; including in the negotiation agenda active dis-
cussion of the idea of creating a “free economic zone” occupying a 
certain area on both sides of the peace line;  
 Improving the system of health care in Gali region; discussing 

and solving issues such as opening/rehabilitating/developing and 
equipping outpatient clinics and medical centers in Gali region 
(including sufficient number of ambulances and special medical 
equipment);
 Facilitating establishment and opening rehabilitation centers for 

the purpose of providing necessary psychological rehabilitation for 
women, girls and children living under constant stress, emotional 
and physical strain; 
 Solving the problem with contamination of water reservoirs  that 

provide Gali population with drinking water;  
 Solving the problem of women visiting graves of their family mem-

bers on Abkhazian territory.  
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recommendAtions for ensurinG 
women’s involvement in neGotiAtion processes 

International Organizations

 Using available political and financial levers by UN, EU and other 
key actors of peace negotiation processes in order to introduce gen-
der quotas for the purpose of creating a critical mass of women in 
negotiations; 
 Promoting involvement of gender experts in the capacity of media-

tors and facilitators of negotiations; 
 Supporting and encouraging legislative and constitutional reforms 

aimed at equal gender representation at all levels of power in Georgia;
 Becoming more active in the support of NGO programs and projects 

aimed at political empowerment of women and their advancement 
in peace negotiations.  

State Authorities

 Developing, in active cooperation with women’s NGOs and gender 
experts, and adopting national action plans for implementation of 
the Resolution 1325 clearly outlining specific measures with their 
timeframe, allocated resources as well as aims and mechanisms of 
monitoring and accountability; 
 Taking active part in working meetings on the issues of implementa-

tion of the national action plan for Resolution 1325; 
 Promoting and facilitating programs aimed at gender education and 

developing gender-sensitivity among senior government officials; 
 Carrying out legislative and constitutional reforms envisaging intro-

duction of specific practical instruments including a quota system 
promoting gender equality in  all branches of government;  
 Implementing and promoting social policy aimed at improving living 

conditions, child care and equal division of domestic responsibilities 
between men and women; 
 Creating favorable working conditions allowing women to combine 

work with motherhood. 
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Non-Governmental Organizations 

 Working at local and national levels for the purpose of promoting 
and attracting public attention to the provisions of the Security 
Council Resolution 1325. This includes organizing and conducting 
relevant campaigns with active participation of mass media, conduct-
ing trainings and seminars aimed at raising gender sensitivity among 
personnel of civil society organizations as well as state agencies; 
 Studying and advocating international best practice in the field of 

women’s participation in negotiations. 

 Mass Media

 Ensuring increased publicity for women participating in peace nego-
tiations and peace processes;
 Presenting women in political and public positions with a particu-

lar emphasis on their qualification and political achievements in the 
field of state governance avoiding gender stereotypes.
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