ინფოგრაფიკა

პერსონალური

ინფორმაციის

დაცვა
როგორც სექსუალური და
რეპროდუქციული უფლება

პერსონალური ინფორმაციის დაცვა
როგორც სექსუალური და რეპროდუქციული უფლება

პროექტის მიზანია ონლაინ სივრცისა და მობილური კომუნიკაციის გამოყენებით გოგონების
მიმართ სექსუალური შევიწროებისა და სხვა სექსუალური ხასიათის დანაშაულების პრევენციის
ხელშეწყობა პერსონალური ინფორმაციის, როგორც ერთ-ერთი სექსუალური და
რეპროდუქციული უფლების დაცვაზე ცნობიერების ამაღლებისა და ანგარიშვალდებული
ინსტიტუტების ჩართულობის გაზრდის გზით.

80

14-24

4

20 000

ზუგდიდი
თელავი

ახალგაზრდა

საგარეჯო
ახალციხე

წლის

შეუერთდა თანასწორგანმანათლებელთა
ტრენინგებს.

ანიმაციური

მომხმარებელი

ასაკობრივი
ვიდეორგოლი
მოიცვა სოციალურ
ჯგუფიდან.
მომზადდა
ქსელში
პროექტის ფარგლებში. facebook.com

საქართველოს კანონი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ
პერსონალურ მონაცემებს განმარტავს, როგორც ნებისმიერი სახის ინფორმაციას,
რომლის მეშვეობითაც ადამიანის იდენტიფიცირებაა შესაძლებელი:
სახელი,
გვარი

დაბადების
თარიღი

პირადი
ნომერი

ფოტო და ვიდეო
ჩანაწერები

საბანკო
ანგარიში

ელ.
ფოსტა

სოც.
ქსელი

პირადი მიმოწერა
და ა.შ.

გოგონები
მოწყვლადი
არიან:

სექსუალური ბულინგის
შევიწროვების მიმართ
მიმართ

შანტაჟის
მიმართ

სოციალურ-პოლიტიკური

კონტექსტი
უმეტეს შემთხვევაში
საზოგადოება
ადანაშაულებს
მსხვერპლს

ამას
განაპირობებს:

გენდერული
სტერეოტიპი

სოციალურ
ეკონომიკური
პრობლემები

შესაბამისი
სახელმწიფო უწყებების
მხრიდან ეფექტიანი
პრევენციის,
რეაგირებისა და
რეაბილიტაციის
მექანიზმების
ნაკლებობა.

პრევენციის
არაეფექტური
მექანიზმები

სექსუალური შევიწროების სხვადასხვა ფორმის,
შანტაჟის, ბულინგისა და ადევნების შესაძლო შედეგები:

კონფიდენციალურობისა და
პერსონალური მონაცემების
დაცვა

ადამიანის

დეპრესია

ფსიქიკური
ჯანმრთელობის
პრობლემები

თვითმკვლელობის
მცდელობა

მარგინალიზაცია

უფლებაა!

აპათია

სექსუალური შევიწროვების, ბულინგის (მათ შორის ონლაინ ბულინგისა) და
შანტაჟის შემთხვევებს ძირითადად მედია აშუქებს, ხშირად კონფიდენციალურობის
უხეში დარღვევით.
როგორც პროექტის ფარგლებში გაირკვა

ოფიციალური სტატისტიკა ამ მიმართულებით არ არსებობს
რეკომენდაციები და საადვოკაციო მესიჯები
მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ინსტიტუტებმა
აიღონ პასუხისმგებლობა, შექმნან და
გააძლიერონ ონლაინ სივრცისა და მობილური
კომუნიკაციის გამოყენებით გოგონების მიმართ
სექსუალური შევიწროებისა და სხვა სექსუალური
ხასიათის დანაშაულების პრევენციის მექანიზმები.

2
მნიშვნელოვანია პრევენციის,
რეაგირებისა და რეაბილიტაციის
პროცესში სრულფასოვნად ჩართულნი
იყვნენ:

საგანმანათლებლო
დაწესებულებები
და პერსონალი

1
აუცილებელია შესაბამისი გენდერის
გათვალისწინებით სეგრეგირებული
სტატისტიკის წარმოება და ამ
უკანასკნელზე საჯარო
ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

3

რელიგიური
წარმომადგენლები
და სათემო
საზოგადოებრივი
ლიდერები
მშობლები, ახალგაზრდები
სექტორი
მეურვეები
და მედია
ოჯახის წევრები

პროექტი განხორციელდა ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი - XXI-ს მიერ, „ქალთა ფონდი
საქართველოში“ ფინანსური მხარდაჭერით

სრული სიტუაციური მიმოხილვის,
საადვოკაციო მესიჯებისა და
რეკომენდაციების პაკეტის სანახავად,
გთხოვთ გამოიყენოთ QR კოდი
ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი - XXI

QR

მამისაშვილის #47, 3800, ქ. საგარეჯო

კოდი

(+995) 555 55 63 08
cydxxi@gmail.com

