დისკურსების
შეუთავსებლობა

ქვეყნის
კონტექსტი

შეზღუდული სივრცე ქვიარ
და ქალი აქტივისტებისთვის
რადიკალური მემარჯვენე ჯგუფები და საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია
არიან ძირითადი აქტორები ქალთა უფლებებისა და ქვიარ აქტივიზმისათვის მტრული
გარემოს შექმნაში. ისინი ქალთა უფლებებისა და ქვიარ აქტივისტებს უზღუდავენ სივრცეს
აქტივიზმისთვის მათი მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების უფლებების
დარღვევით: საჯარო სივრცეებიდან ფიზიკური და სიმბოლური გაძევებით, მუშაობაში ხელის
შეშლით და უსაფრთხო პირადი სივრცეების შეზღუდვით. ამას აძლიერებს სახელმწიფოს
მხრიდან ამ ჯგუფების პირდაპირი, თუ ირიბი მხარდაჭერა.

ქალთა უფლებებისა და ქვიარ აქტივისტების
ნარატივების წინააღმდეგ საბრძოლველად რადიკალი
მემარჯვენეები და მართლმადიდებულური ეკლესია
ქვეყანაში უმაღლეს ფასეულობად მიჩნეულ ოჯახის
ღირებულებას იყენებენ. მათი დისკურსი
კონსერვატული, ანტიდასავლური და
ანტილიბერალურია. მართლმადიდებლურ ეკლესიას
მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს საზოგადოებრივი
აზრის ჩამოყალიბებაზე, შესაბამისად, ქალთა
უფლებებისა და ქვიარ აქტივისტების მიერ
გავრცელებულ ნარატივებს ჩვეულებრივ, უარყოფითი
გამოხმაურება მოსდევს. გავრცელებული
ნარატივებიდან საზოგადოებისთვის ყველაზე
მიუღებელი ის შინაარსებია, რომლებიც
ტრადიციული ოჯახის იდეას ეწინააღმდეგება და
რომლებიც ქალების სექსუალობას ეხება.

აქტივისტები ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხშირად ხდებიან
სხვადასხვა საფრთხის ადრესატები, რაც მათ ფიზიკურ და
ციფრულ უსაფრთხოებას რისკის ქვეშ აყენებს. ამ საფრთხეებს
აქვთ გენდერული ნიშანი და ჰეტერო-პატრიარქალური
ღირებულებებითა და მასთან დაკავშირებული მავნე
პრაქტიკით არის განპირობებული.
მრავალი სხვადასხვა გარე და შიდა ფაქტორი, მათ შორის:
სახელმწიფო ინსტიტუციების უნდობლობა, მედიის მიერ
არაეთიკური გაშუქება, აქტივისტთა შორის კოორდინაციისა და
სოლიდარობის უკმარისობა და რისკის შეფასების შეზღუდული
შესაძლებლობები საფრთხის წინაშე აქტივისტთა
მოწყვლადობას ზრდის.

საფრთხეები:
ბულინგი და სიძულვილის ენა
პროფესიული დისკრედიტაცია
ფიზიკური თავდასხმა და დაშინება
სამუშაო სივრცეზე თავდასხმა

სექსუალური შევიწროება და
სექსუალური საფრთხე
ციფრული საფრთხეები
ოჯახის და ბავშვების მიმართ
მუქარა

„ის ფემინისტები, ვინც ცდილობენ რომ დაარტყან სექსუალობაზე ტაბუებს,
თქვან რომ კაცები არ აინტერესებთ, არიან ქვიარები, ამ თემებზე წერენ,
განსაკუთრებულად დიდი საფრთხეების ქვეშ არიან. იმიტომ რომ ისინი
უკვე აღარ არიან ის ქალები, რომელსაც საზოგადოება და კაცი პატივს სცემს.
ანუ ქალებიც აღარ არიან რეალურად. ამიტომ, ‘აი ქალია და არ დავარტყავ’
[აღარ არის რელევანტური]. ვიცი, რომ დაჭირდეს, დამარტყავს.“
_______________________________________________________________

„ბლოგისთვის ფოტო გადამიღეს. რომ ნახოთ ეს ფოტო, რამდენიმე დღის
განმავლობაში თითქოს 10 წელი მოემატა, იმდენად მეტყობა სახეზე
მთელი ეს სტრესები და უძილობები, შფოთვა და ყველა უბედურება, რაც იმ
პერიოდში გავიარე. ეს სურათი, მახსოვს, რომ ძალიან ატრიალეს: ‘მაგან
კანის მოვლაც არ იცის’, და ‘თმა დაუბანელი’ [...] რა ეპითეტებითაც მე
მამკობდნენ, რა შინაარსითაც ხდებოდა ჩემი ბულინგი, ძალიან არის
გადაჯაჭვული ჩემს გენდერულ იდენტობასთან. პირდაპირ
მომიხსენიებდნენ როგორც ბოზს: ‘ეს ხომ ქალი არ არის’, ‘ამან შვილი
როგორ უნდა გაზარდოს’. მე, როგორც დედა, დავკნინდი ამავდროულად და
რაღაც ღირებულება დავკარგე, იმიტომ, რომ დედა არ შეიძლება იყოს
ასეთი.“
__________________________________________________________________

დემოკრატიული სივრცის შეზღუდვა და მისი თანამდევი საფრთხეები ერთი
მხრივ, ინდივიდუალური აქტივისტების სიცოცხლესა და კეთილდღეობას
აყენებს რისკის ქვეშ, მეორე მხრივ კი მისი შედეგები ქალთა და ქვიარ
აქტორთა აქტივიზმს უღობავს გზას, რითაც საზოგადოებაში მეტად
ეგალიტარული და ინკლუზიური დისკურსების დამკვიდრებას აფერხებს.

გამოყენებული წყაროები:
გრაფიკი 1: კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი (2009, 2011, 2013,
2015, 2017, 2019) " ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და
ცოდნის შეფასება საქართველოში". მოპოვებულია ელექტრონული
მონაცემთა ბაზის მეშვეობით - http://caucasusbarometer.org 2020 წლის 3
მაისს.
გრაფიკი 2: კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (2015, 2018, 2019) "
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI): “საზოგადოების განწყობა
საქართველოში". მოპოვებულია ელექტრონული მონაცემთა ბაზის
მეშვეობით http://caucasusbarometer.org 2020 წლის 3 მაისს.

კვლევა ჩაატარა WeResearch-მა პროექტის: “ადგილობრივ დონეზე
მომუშავე ორგანიზაციების მობილიზება დემოკრატიისთვის”
ფარგლებში, რომელსაც „ქალთა ფონდი საქართველოში“
ახორციელებს. ფინანსური მხარდაჭერა კვლევას გერმანულმა
ქალთა ფონდმა, “Filia die Frauenstiftung“ გაუწია.
კვლევა ჩატარდა თვისებრივი მეთოდის გამოყენებით. კერძოდ,
გაკეთდა სამაგიდე კვლევა, გაანალიზდა საქართველოს
მართლმადიდებლური ეკლესიის პატრიარქის ეპისტოლეები და
საზოგადოების დამოკიდებულებების შესახებ არსებული მეორადი
მონაცემები. კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 15 სიღრმისეული
ინტერვიუ ქალ და ქვიარ აქტივისტებთან.
კვლევა განხორციელდა 2020 წლის იანვარი - ივლისის პერიოდში.

