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პოლიტიკური სპექტრის დისკურსების ანალიზი ლგბტ პირთა უფლებებისა და 
პრობელემების მიმართ საქართველოში (case: ერთსქესიანთა ქორწინება) 

თამარ ჩარკვიანი 

 პრობლემის აღწერა და აქტუალიზაცია 

თანამედროვე ქართული საზოგადოება იმყოფება პოლიტიკური და სოციალურ-
ეკონომიკური ტრანსფორმაციის პროცესში. ტრანსფორმაციის პროცესს ახლავს რიგი 
გამოწვევები: როგორც წესი, მოდერნიზაციის პროცესის თანმხლებია ტრადიციული და 
მოდერნული ღირებულებების ჭიდილი, კომპრომისი ან ადაპტაცია, რომლებიც გულისხმობს 
ერთმანეთის გვერდით სხვადასხვა აღმსარებლობის, ეთნიკური წარმოშობის, სექსუალური 
ორიენტაციის, განსხვავებული ღირებულებების, ტრადიციების და მსოფლმხედველობის 
ადამიანების თანაცხოვრებას. 

სოციალური, პოლიტიკური ან ეკონომიკური გარემოს მკვეთრი შეცვლა ჩვეულებრივ 
კითხვის ქვეშ აყენებს საზოგადოებაში არსებულ ღირებულებებს და დასაბამს აძლევს მათ 
შეცვლას. ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში საქართველოში მიმდინარე მოვლენებმა 
მკვეთრად შეცვალეს როგორც პოლიტიკური, ასევე სოციო-ეკონომიკური გარემო. 
შეუძლებელია ამ ყველაფერს მოსახლეობაში ღირებულებების ცვლა არ გამოეწვია. 

1995 წელს მიღებულმა საქართველოს კონსტიტუციამ უზრუნველყო ადამიანის უფლებებისა 
და თავისუფლებების დაცვა,  მათ შორის პოლიტიკური და სოციალური უფლებების. 
საქართველო ასევე შეუერთდა ძირითად საერთაშორისო კონვენციებს ადამიანის უფლებების 
შესახებ. 1998 წელს საქართველო ევროსაბჭოს წევრი გახდა, მოხდა ქართული 
სამართლებრივი სისტემის ჰარმონიზაცია ევროპულთან. ამ წევრობას კი ქონდა, როგორც 
იურიდიული, ისე კულტურული მნიშვნელობა. 

მიუხედავად ადამიანთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით საქართველოში გარკვეული 
პოზიტიური ტენდენციებისა, ჯერ კიდევ მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადასადგმელი. 
ადამიანთა უფლებადამცველი ორგანიზაციები ბოლო რამდენიმე წელია აკრიტიკებენ  
ქვეყანაში არსებულ დარღვევებს: გენდერულ უთანასწორობას, პატიმრების მდგომარეობას 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში, მედიის თავისუფლების, შეკრების თავისუფლების 
და რელიგიის თავისუფლების არასათანადო დაცვას და ასევე სექსუალური უმცირესობების 
უფლებების დარღვევას (საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში, 2011). 

ქვეყნის დღევანდელი პოლიტიკური სისტემის დახასიათებისას სხვადასხვა საერთაშორისო 
ორგანიზაციების კვლევებისა და რეიტინგების მიხედვით იგი „ჰიბრიდულ რეჟიმად“, 
„ნაწილობრივ თავისუფალ“ ქვეყანად არის შეფასებული (მაგ. Freedom in the world, 2011), 
დემოკრატიის დეფიციტზე მიუთითებენ ასევე ადგილობრივი ექსპერტები (ნოდია, 2010). 
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ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს განსაკუთრებით უჭირთ, მკაფიო პოლიტიკური 
პლატფორმების შემუშავება, რომლებიც ამომრჩეველთა ინტერესებს ეხმაურება. 2008 წლის 
„ბერტელსმანის ტრანსფორმაციის ინდექსის“ ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საქართველოში 
„არ არსებობს პოლიტიკური პარტიების სისტემა, რომელსაც სოციალური ინტერესების 
აგრეგაცია და რეპრეზენტაცია შეუძლია“ და რომ „ქართული პარტიები ვერ ახერხებენ, 
შეასრულონ შუამავლის როლი სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის.“ (Bertelsmann 
Stiftung, 2008) ერთ–ერთმა ექსპერტმა, რომელსაც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – 
საქართველო“ გაესაუბრა, განაცხადა, რომ ქართული პოლიტიკური პარტიების უუნარობა, 
აერთიანებდნენ და პოლიტიკურ ასპარეზზე წარმოადგენდნენ სოციალურ ინტერესებს, 
შეიძლება, გარკვეულწილად, ქვეყანაში ინტერესთა გამოხატვის მექანიზმების სისუსტეს 
მიეწეროს. ამის გამო, ისინი უფრო მათი ლიდერის ან ლიდერთა მცირე ჯგუფის ინტერესებს 
გამოხატავენ. პარტიები ზოგჯერ სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებთან თანამშრომლობენ, 
რაც, ჩვეულებრივ, კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით ხელისუფლების წინააღმდეგ 
ერთობლივი მოქმედების მიზნით ხდება (NIS, 2011).  

პოლიტიკური პლურალიზმის პირობებში, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტია ხასიათდება 
სხვადასხვა შეხედულებით სახელმწიფო მოწყობის, მმართველობის ფორმების, ეკონომიკაში 
სახელმწიფოს ჩარევის დონის და სხვა საკითხებთან მიმართებაში. პოლიტიკური 
იდეოლოგია იდეათა მეტ-ნაკლებად მწყობრ სისტემას გულისხმობს, რომელიც საფუძველს 
უქმნის ორგანიზებულ პოლიტიკურ ქმედებას, იმისდა მიუხედავად, რა მიზანს ემსახურება 
ის: არსებული სისტემის ან ძალაუფლების შენარჩუნებას, სახეცვლასა თუ დამხობას. 
ამდენად, ყველა იდეოლოგია გვთავაზობს: არსებული წყობის შეფასებას, ჩვეულებრივ, 
„მსოფლმხედველობის სახით“; სასურველი მომავლის მოდელს - „კარგი საზოგადოების“ 
ხედვას და გეგმას, თუ როგორ შეიძლება და უნდა განხორციელდეს პოლიტიკური ცვლილება 
(ჰეივუდი, 2003). საინტერესოა  როგორი „პოლიტიკური იდეოლოგია“ გააჩნია საქართველოში 
პოლიტიკურ ორგანიზაციებს,  განსაკუთრებული ინტერესის საგანს წარმოადგენს 
რეგიონებში წარმოდგენილი პოლიტიკოსების მსოფლმხედველობა მიზანმიმართულად 
ლგბტ (ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი) პირების უფლებების მიმართ.  

რადგან პოლიტიკური პარტია საერთო მსოფლმხედველობრივ და ორგანიზაციულ 
საფუძველზე შექმნილი მოქალაქეთა ნებაყოფლობითი დამოუკიდებელი და 
რეგისტრირებული გაერთიანებაა1 მნიშვნელოვანია შევისწავლოთ რა ღირებულებითი 
პლათფორმა აქვს მის წევრებს, რამდენად თანხვედრაშია ის როგორც ზოგადად აღიარებული 
ადამიანის უფლებების კონვენციასთან, ასევე პარტიის ცენტრალური ოფისის მიერ 
დეკლარირებულ კურსთან, ხომ არ არსებობს კონტრასტული შეხედულებები?  

                                                           
1 საქართველოს კონსტიტუცია: გამოცემა მოზარდებისათვის [ქართ. და რუს. ენ / სარედ. ჯგუფი: ლალი გზირიშვილი, თამარ 
დემეტრაშვილი, მერაბ ბასილაია და სხვ.] - თბ. : ფონდი Alpe, 2005. 
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თანასწორობა დემოკრატიის ქვაკუთხედს წარმოადგენს და მრავალ სფეროს – გენდერულ 
ურთიერთობებს, ეკონომიკას, ეთნიკურ, რელიგიურ და სექსუალურ უმცირესობებთან, ლგბტ 
პირებთან ურთიერთობას მოიცავს. ქვეყნებისთვის სადაც თვითგამოხატვის ღირებულება 
მაღალია შემდეგი თვისებებია დამახასიათებელი: მონაწილეობითი მიდგომა 
საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებისადმი; გენდერული თანასწორობა; 
უცხოელებისადმი, ლგბტ და ზოგადად სხვა ჯგუფის წარმომადგენელთა მიმართ 
ტოლერანტობა; ადამიანებისადმი ნდობის მაღალი დონე. კავკასიის კვლევითი რესურსების 
ცენტრის (CRRC) გამოკითხვები აჩვენებს, რომ რესპოდენტთა 90%-ზე მეტი უკვე წლების 
მანძილზე ჰომოსექსუალობის აღიარების წინააღმდეგია. მდგომარეობა არ იცვლება მაშინაც 
კი, როდესაც გამოკითხულები სხვა თემებთან დაკავშირებით რამდენიმე წლის გასვლის 
შემდეგ უფრო ტოლერანტულები ხდებოდნენ, მაგალითად, გაუთხოვარი ქალების მიმართ 
(CRRC, 2011). 

სამწუხაროდ პოლიტიკური პარტიების კვლევებში სათანადო ყურადღება არ ეთმობა 
პარტიების ლგბტ ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ დისკურსების შესწავლას 
და შესაბამისად არ არის დადგენილი თუ რა ტიპის ღონისძიებები გაამყარებს მათში როგორც 
ლიდერულ თვისებებს, ასევე ადამიანის უფლებების პატივიცემის ღირებულებას, რომელიც 
თავსებადი უნდა იყოს მათ პოლიტიკურ აქტიურობასთან. ამ მხრივ პოლიტიკური 
ორგანიზაციების კვლევა საქართევლოში მისი შესაძლო ზეგავლენა ადამიანთა უფლებების 
მიმართ დამოიკიდებულებაზე მნიშვნელოვანია, როგორც ადგილობრივი სამეცნიერო 
დისკურსის განვითარებისთვის, ასევე ზოგადად ლგბტ პირების მიმართ მათი ცნობიერების 
ასამაღლებელი ღონისძიებების დასაგეგმად. საინტერესოა აღიარებს თუ არა პოლიტიკოსთა 
ლგბტ უფლებებს, როგორია მათი პოლიტიკური და სამოქალაქო ცნობიერება? 

სხვადასხვა პარტიებში არსებული ღირებულებების კვლევა თავისთავად მნიშვნელოვანია, 
რადგან გვაძლევს ცოდნას კონკრეტულ საზოგადოებაში, კონკრეტულ ისტორიულ 
კონტექსტში სხვადასხვა  მამოძრავებელი ძალებს შორის განსხვავებისა და მსგავსების 
შესახებ, მაგრამ იგი ასევე მნიშვნელოვანია, რადგან იძლევა საზოგადოების განვითარების 
შესაძლო ტრაექტორიის განჭვრეტის (Inglehart, 1997), კონკრეტულად საქართველოსათვის კი 
მისი დემოკრატიულად განვითარების გამოწვევების იდენტიფიკაციის შესაძლებლობას. 
მასებში დემოკრატიის მოთხოვნის მოტივაცია პოლიტიკურ ელიტას აიძულებს მოიქცეს 
დემოკრატიულად. ინგლეჰარტის მიხედვით (Inglehart, 1997) მრავალწლიანი კვლევების 
მონაცემები თვითგამოხატვის ღირებულების დემოკრატიასთან მიზეზობრივი კავშირის 
არსებობაზე მიუთითებენ – იგი ხელს უწყობს დემოკრატიის დამკვიდრებას და არა პირიქით, 
დემოკრატია არ განაპირობებს ამ ღირებულების მნიშვნელობის ზრდას. ამდენად, შეიძლება 
დავასკვნათ, რომ თვითგამოხატვის ღირებულება წარმოადგენს ინტერპერსონალური 
ნდობის, ტოლერანტობისა და პოლიტიკური აქტივიზმის სინთეზს და გადამწყვეტ როლს 
თამაშობს დემოკრატიის აღმოცენებასა და ფუნქციონირებაში. 
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მიზნები და ამოცანები 

სტატიაში წარმოდგენილი კვლევის მიზანს წარმოადგენს პოლიტიკური სპექტრის, 
სხვადასხვა ჯგუფების დისკურსების შესწავლა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების 
გამოწვევების გზაზე ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიური საკითხის ლგბტ პირების მიმართ  
განწყობის ანალიზის მაგალითზე.  მნიშვნელოვანია რა ღირებულება აქვს ლგბტ უფლებების 
დაცვის საკითხს საზოგადოებაში _ გარდა პოლიტიკური და იურდიული რეგულირებისა 
არის თუ არა იგი გაზიარებული პოლიტიკურად აქტიური მოქალაქეების დონეზე 
რეგიონებში? ხდება თუ არა მათი მხარდაჭერა სხვა საზოგადოებრვი 
ჯგუფების/ინსტიტუტების მიერ? ამ კონტექსტში მნიშნვნელოვანია პოლიტიკური 
რეგიონალური ორგანიზაციების როლი ლგბტ ადამიანთა მიმართ დამოკიდებულების 
ფორმირებაში.  

მაშინ, როდესაც თანამედროვე დემოკრატიებში პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგია და 
პრაქტიკული სამოქმედო პროგრამები წარმოადგენს მნიშვნელოვან ინსტიტუტს, 
აქტუალურობას იძენს შემდეგი საკითხების შესწავლა/ანალიზი:  წამყვანი პოლიტიკური 
პარტიების ლიდერების დისკურსების ანალიზი ლგბტ პირების უფლებებთან მიმართებაში. 

მიზნობრივი ჯგუფების განსაზღვრა 

სტატიის მიზნებიდან გამომდინარე საქართველოში არსებული პოლიტიკური პარტიების 
ლგბტ საკითხების მიმართ დამოკიდებულების შესასწავლად და ამ საკითხის აქტუალობის 
გაზრდის მიზნით შეირჩა საქართველოს სამ რეგიონში - აჭარაში, კახეთში და შიდა ქართლში 
მოქმედი პოლიტიკური პარტიები. პოლიტიკური პარტიების ძირითადი ბირთვი 
წარმოდგენილია საქართველოს პარლამენტში. შესაბამისად, ძირითადი აქცენტი გაკეთდა 2 
სამიზნე პარტიზე. ამ ეტაპზე საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილია: „კოალიცია 
ქართული ოცნება“ - („ეროვნული ფორუმი“, „მრეწველები“, „საქართველოს რესპუბლიკური 
პარტია“) და „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“; თუმცა, ასვე დაკვირვების ობიექტები 
იყვნენ: „დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო“ და „საქართველოს 
ლეიბორისტული პარტია“. 

ასევე კვლევაში ჩართული იყვნენ რეგიონებში მცხოვრები ლგბტ ადამიანები, რეგიონალური 
მედია და არასანთავრობო ორგანიზაციები, რომელებიც რეაგირებენ სხვადასხვა პოლიტიკურ 
პროცესებზე და გამოირჩევიან აქტიურობით რეგიონებში სოციალურ-პოლიტიკურ 
საკითხებთან დაკავშირებით. საველე სამუშაოები მოიცავს შერჩეულ სამიზნე პარტიებში 2 
ფოკუს ჯგუფის ჩატარებას და ჩაღმავებულ ინტერვიუებს. ფოკუს ჯგუფები და ინტერვიუები 
წინასწარ შემუშავებული სადისკუსიო გზამკვლევით განხორციელდება. თითოეული ფოკუს 
ჯგუფი შედგებოდა რვა მონაწილისგან. თითოეული ფოკუსჯგუფის ხანგრძილივობა 
საშუალოდ 100 წუთს შეადგენს. ფოკუს ჯგუფების დასრულებისთანავე მოხდა ყველა ფოკუს 
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ჯგუფის შედეგად მიღებული მონაცემების შეკრება, შეჯამება და გამოყენება მოცემული 
ანალიზისთვის. 

ლგბტ ადამიანთა უფლებებრივი მდგომარეობის ზოგადი მიმოხილვა  

საქართველოში ადამიანის უფლებების თემა, რეალურად, 1991 წლიდან, სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობის შემდეგ გახდა აქტუალური, როცა საქართველო გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის წევრი გახდა და მიზნად დაისახა ევროსტრუქტურებში გაწევრიანება, 
რომელთა ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნაც სწორედ დემოკრატიის განვითარება და 
ადამიანის უფლებების დაცვაა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებებისა 
და თანასწორობის თემა ახალი სულაც არაა. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 
1921 წლის კონსტიტუციაში საქართველო წარმოდგენილია როგორც სოციალური 
სახელმწიფო, რომელიც იცავს ადამიანის სოციალურ-ეკონომიკურ უფლებებს და 
უზრუნველყოფს ეროვნული უმცირესობების ფართო უფლებებს, თუმცა ამ კონსტიტუციას 
არასდროს უმუშავია, მისი მიღებიდან რამდენიმე დღეში საქართველო გამოცხადდა 
სოციალისტურ რესპუბლიკად. 1995 წლის კონსტიტუციაში კი მითითებულია, რომ 
თანამედროვე ქართული საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი ფასეულობა 
ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებებისა და თავისუფლებების 
უზრუნველყოფაა. 2000 წელს საქართველოს კანონმდებლობით მოხდა ჰომოსექსუალიზმის 
დეკრიმინალიზაცია და მას შემდეგ ეს მოვლენა კანონიერია.  

მიუხედავად ადამიანის უფლებებისა და თანასწორობის კონსტიტუციური აღიარებისა, ამ 
წლების მანძილზე, ევროკავშირი, გაერო და სხვა ორგანიზაციები მუდმივად მიუთითებდნენ 
საქართველოში ადამიანის უფლებების ხშირ დარღვევებზე. ლგბტ პირების უფლებების 
დარღვევის თემა არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშების შესაბამისად აქტუალური 
რეალობაა საქართველოსათვის.2 2012-2014 წლების ანალიზი აჩვენებს, რომ საქართველოში, 
ლგბტ ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა მძიმეა, რასაც განაპირობებს საზოგადოებაში 
მათდამი არსებული ჰომოფობიური დამოკიდებულება, სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი 
ძალადობრივი ქმედებები, შეურაცხყოფა და სხვა სახის დისკრიმინაციული 
დამოკიდებულება. ამგვარ დამოკიდებულებას ადგილი აქვს, როგორც  საჯარო, ისე კერძო 
სექტორში. სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით ძალადობის წახალისებას ხელს უწყობს 
სამართალდამცავი ორგანოების არაადეკვატური რეაგირება უფლებების დარღვევის 
ფაქტებზე. ასევე, ის რომ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, სახელმწიფოს 
მხრიდან, ქმედითი ნაბიჯები ამ დრომდე არ გადადგმულა. 2013-2014 წლებში, ლგბტ 
ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის ანალიზი აჩვენებს, რომ მდგომარეობა არ 
გაუმჯობესებულა. 

                                                           
2 მაგ. იხ. არასამთავრობო ორგანიზაციების – „იდენტობასა’’ და „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ორგანიზაციის“ (WISG) 
კვლევები და აღნიშნული ორგანიზაციების იურისტებთან „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის“ 
(EMC) თანამშრომლების მიერ ჩაწერილი ინტერვიუები. ასევე, სახალხო დამცველის 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში. 
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2015 წლის მონაცემებით ლგბტ ადამიანების უფლებების ინდექსში საქართველოს პოზიცია 
გაუმჯობესდა. აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა ILGA Europe3 ანგარიშსს. ILGA Europe-ის 
2015 წლის ანგარიშის მიხედვით, ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის ლგბტ ადამიანების 
უფლებების დაცვის ინდექსში საქართველო გასულ წელთან შედარებით 9 ადგილით 
დაწინაურდა და 22-ე ადგილს იკავებს. ევროპის ქვეყნებს შორის გაერთიანებული სამეფო 
ლიდერობს, ხოლო ბრიტანეთის ქვეყნებს შორის შოტლანდია ლიდერობს. გაერთიანებულ 
სამეფოს მოყვებიან შემდეგი ქვეყნები: ბელგია, მალტა, შვედეთი, ხორვატია. ყველაზე 
დაბალი მაჩვენებლი უკრაინას, რუსეთს, სომხეთსა და აზერბაიჯანს აქვთ4. 

სწორედ ევროკავშირთან თანამშრომლობის გაღრმევებისა და ვიზების ლიბერალიზაციის 
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მოკლევადიანი უვიზო რეჟიმის მიღების მიზნით, 
საქართველომ 2014 წელს ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღო. ლგბტ ადამიანების 
უფლებების მდგომარეობა ევროპაში 2015 წელს ორგანიზაციის შეფასებით, საქართველოს 
მთავრობამ და პარლამენტმა მიიღო ადამიანის უფლებათა ამომწურავი სტრატეგია- 
„ადამიანის უფლებების ეროვნული სტრატეგია 2014-2020“ და სამოქმედო გეგმა, რომელშიც 
ყურადღება ეთმობა  სექსუალური ორიენტაციასა და გენდერულ იდენტობას.  პოზიტიურად 
შეაფასა სახალხო დამცველის ოფისის მუშაობა. ორგანიზაციამ აღნიშნა, რომ ომბუდსმენის 
ანგარიშებში ცალკე თავი ეთმობა გენდერულ იდენტობასა და სექსუალურ ორენტაციას. 
აღნიშნულია, რომ ომბუდსმენის ოფისში თანასწორობის დეპარტამენტი შეიქმნა.  

მიუხედავად ლგბტ ადამიანების უფლებების დაცვის მხრივ საქართველოში გარკვეული 
პოზიტიური ცვლილებებისა რა თქმა უნდა ეს მდგომარეობა შორს არის იმისაგან რომ 
შეფასდეს, როგორც  არაჰომოფობიური, არადისკრიმინაციული. ILGA Europe-ის, 
საქართველოში ლგბტ (ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი, ინტერსექსი) 
ადამიანების მიმართ მტრობა კვლავ საგრძნობია.5 

გენდერული იდენტობის ჩამოყალიბება, რაშიც იგულისხმება ადამიანის ამა თუ იმ 
სქესისადმი მიკუთვნებულობის შინაგანი, პირადი გრძნობა, პრობლემას აწყდება 
საქართველოში ტრანსგენდერი ადამიანების შემთხვევაში, რადგან დაბადებისას მინიჭებული 
სქესი და მათი შინაგანი გენდერული იდენტობა არ ემთხვევა ერთმანეთს, ყოველივე ეს 
ტრანსგენდერი ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრირების, ადაპტირების პრობლემებს 
ქმნის.  

                                                           
3ILGA Europe ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანგენდერი და ინტერსექსი ადამიანების უფლებების დამცველი არასამთავრობო 
ორგანიზაციაა, რომელიც ევროპის 45 ქვეყნიდან 422 არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს. დამატებითი ინფორმაცია 
იხილეთ საიტზე: www.ilga-europe.org 
4ინტერნეტგამოცემა „ნეტგაზეტ“, ლგბტ ადამიანების უფლებების ILGA Europe-ის ინდექსში საქართველოს პოზიცია 
გაუმჯობესდა, 11.05.201. http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/44771/ 
5არასამთვარობო ორგანიზაცია „იდენტობა“ საქართველოში ერთ-ერთი აქტიური ლგბტ ადამიანებისთ უფლებების დამცველი 
ორგანიზაციაა. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ საიტზე: http://identoba.org 

http://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/01_full_annual_review.pdf
http://www.ilga-europe.org/who-we-are/what-ilga-europe
http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/44771/


7 
 

ზოგადი მსჯელობის შემდეგ ლგბტ ადამიანების უფლებრივი მდომარების შესახებ, 
ბუნებრივად ჩნდება კითხვა იმის შესახებ თუ რა სტრატეგიებს მიმართავენ საქართველოში 
ლგბტ ადამიანები ჰომოფობიურ გარემოსთან ადაპტირებისათვის?  ჩვენი კვლევისათვის 
მნიშვნელოვანია იმ საშუალებებისა თუ გზების იდენტიფიცირება რომლებსაც მიმართავენ 
ლგბტ ადამიანები საზოაგადებაში ინტეგრაციიათვის, მათშორის საინტერესოა 
ინტერნალიზებული ჰომოფობების სტრატეგიებიც. ვეცდებით ამ კითხვაზე პასუხი ჩვენი 
რესპონდენტების ჩაღრმავებული ინტერვიუების ანალიზის საფუძველზე შემოგთავაზოთ, 
რაც ჩვენი აზრით უფრო რელევანტური სურათის დანახვის საშუალებას იძლევა. 

დემკრატიული ქვეყნების უმრავლესობაში ლგბტ ადამიანები სწორედ ქამინგ-აუთს 
(ინგლ. coming out) ანიჭებენ უპირატესობას საზოგადოების სრულფასოვან წევრად საკუთარი 
თავის განცდისათვის. ეს არის წამყვანი სტრატეგია საზოგადოებაში ინტეგრაციის. ანუ 
გამოსვლა, გამომჟღავნება, გამოაშკარავება, აღიარება ადამიანის მიერ თავისი სექსუალური ან 
გენდერული უმცირესობის წევრობის. ტერმინი ქამინგ-აუთი 
მეტწილად ლესბოსელების, გეების, ბისექსუალების და ტრანსსექსუალების მიმართ 
გამოიყენება, რომელთაც ღიად განაცხადეს, რომ მათი ფსიქიკური სქესი არ ემთხვევა 
ბიოლოგიურ სქესს (გაბუნია et al., 2013).  ლგბტ ადამიანთა რაოდენობა საქართველოში 
უცნობია, ცოტა ადამიანი არ მალავს რომ ჰომოსექსუალია. 

კვლევის შედეგების ინტერპრეტაციის შედეგად ერთ-ერთი ძირითადი მიგნება რომლის 
იდენტიფიცირებაც მოხდა არის ე.წ. „არჩევითი ქამინგ-აუთის“ სტრატეგია, რომელსაც 
უმეტესწილად მიმართავენ ლგბტ ადამიანები ქართულ საზოგადოებაში მეტნაკლები 
ადაპტაცია/ინტეგრაციისათვის. ეს არჩევანი საკმაოდ პრაგმატულ და რაციონალურ 
კალკულაციას ემყარება, რადგან ეს არის შედარებით უმტკივნეულო გზა ჰომოფობიური თუ 
დისკრიმინაციული განწყობების რედუცირების და საზოგადოების მეტ-ნაკლებად 
სრულფასოვან წევრად თავის განცდის. ე.წ. შერჩევითი ქამინგ-აუთის სამი სტრატეგიის (case) 
გამოყოგა შეიძლება:  

I CASE -  სრული Coming out - ამ ჯგუფს მიეკუთვნებიან ლგბტ ადამიანები, რომელთაც 
საკუთარი იდენტობა ყველა სოციალურ ჯგუფთან აქვთ გაცხადებული ვისთანაც არიან 
სოციალურ ინტერაქციაში, საუბარია როგორც პირველად, ასევე მეორეულ ჯგუფებზე. 

„მე ვარ ქართველი ლესბოსელი! ყველამ, ვინც მე მიცნობს, კარგად იცის ჩემი ორიენტაციის 
შესახებ და ისიც იცის, რომ ამას არასდროს ჩუმად არ ვაკეთებდი, მე ვარ პიროვნება, 
რომელსაც არა აქვს სურვილი რომ დაიმალოს, ვთვლი რომ ამის მიზეზიც არ მაქვს. ვერ 
ვხედავ აზრს იმაში, რომ იცხოვრო შენს ქვეყანაში და იმალებოდე, მაშინ უნდა წახვიდე 
სხვაგან. რა თქმა უნდა ჩემს წრეში იყვნენ ადამიანები, ვინც იღებდა ამ ფაქტს და იყო ის 
ხალხი, ვინც ვერ იღებდა.“ (ერთ-ერთი რესპონდენტი) 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98&action=edit&redlink=1
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ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალები საქართველოში ორმაგ დისკრიმინაციას განიცდიან, 
როგორც სქესობრივი კუთვნილების, ისე სექსუალური ორიენტაციის გამო, ამიტომ მათთვის 
ქამინგ-აუთის განხორციელება ორმაგად რთულია. ეს გამიხატა ჩვენს კვლევაში მათი 
ჩართულობის სიმცირეშიც.  

II CASE - შერჩევითი, ნაწილობრივი Coming out  - ამ ჯგუფს მიეკუთვნებიან ლგბტ 
ადამიანები რომელთაც საკუთარი იდენტობა მხოლოდ პირველად სოციალურ ჯგუფთან 
აქვთ გაცხადებული და არა ყველასთნ ვისთანაც არიან სოციალურ ინტერაქციაში, საუბარია 
როგორც მეორეულ ასევე ე.წ. „უცხო“ ჯგუფებთან. საზოგადოების ჰომოფობიურ განწყობებს 
ემატება საკუთარი ოჯახის მიმართ არსებული პასუხისმგებლობის გრძნობა და ზრუნვა 
ოჯახის წვრებზე, რაც ერთგვარად განაპირობებს რესპონდენტების თავშეკავებას საჯარო, 
სრული ქამინგ-აუთისაგან. რესპონდენტები კარგად აცნობიერებენ, რომ მეორეულ 
ჯგუფებთან ქამინგ-აუთი მათი რეფერენტული ჯგუფის წევრებზე, ამ შემთხვევაში ოჯახზე 
და ახლო მეგობრებზე კეთდება აქცენტი, შესაძლოა ოსტრაკიზმისთ დასრულდეს, ანუ 
საზოგადოებიდან მოკვეთით, სწორედ ეს გარემოება აიძულებთ მათ სრული ქამინგ-
აუთისაგან თავშეკავებისაკენ.  

„ჩემი მშობლები სოფელში ცხოვრობენ, მე ლონდონში რომ ვსწავლობდი ქამინგ-აუთი მაშინ 
გავაკეთე საკუთარ თავთან. ბავშვობიდან მატყობდნენ ჩემი მშობლები რომ არ ვიყავი ე.წ. 
ტრადიციული ორიენტაციის, თუმცა მათ ამ თემაზე ჩემთან საუბარი არ სურდათ, თითქოს 
არცკი იმჩნევდნენ. საქართველოში დაბრუნების შემდეგ მე თავად გადავწყვიტე არ დამემალა 
მათთვის ჩემი ორიენტაცია. ჩემს პარტნიორთან ერთად ვცხოვრობდი მშობლების სახლში, 
თუმცა მეზობლებისა და ნათესავებისათვის ჩემი პარტნიორი დავტოვეთ მეგობრად. მე 
დასამალი არაფერი მაქვს, სოფელია და არ მინდა ჩემები ხელითსაჩვენებლები გახდნენ, 
ამიტომ მიწევს თამაში.“ (ერთ-ერთი რესპონდენტი)  

III CASE - შერჩევით, ნაწილობრივი Coming out  - ამ ჯგუფს მიეკუთვნებიან ლგბტ ადამიანები 
რომელთაც საკუთარი იდენტობა მხოლოდ მეორეულ და „უცხო“ სოციალურ ჯგუფთან აქვთ 
გაცხადებული და არა ყველასთან ვისთანაც არიან სოციალურ ინტერაქციაში, ამ შემთხვევაში 
გამონაკლისია პირველადი სოციალური ჯგუფი. ახლობელი ადამიანების დაკარგვისა და 
ყოველდღიურ სოციალურ ურთიერთობებში სტაბილურობის დარღვევის შიში, ზოგიერთი 
რესპონდენტისათვის გადამწყვეტ ფაქტორს წარმოადგენს სრული ქამინგ-აუთის პროცესში. 

„ჩემთვის პრობლემას უფრო მეტად წარმოადგენს ოჯახის წევრებთან აღიარება, ისინი უფრო 
ტრადიციულები არიან ვიდრე, ის ხალხი ვისთანაც ვმუშაობ და ზოგადად ვურთიერთობ. 
ჩემებს გონიათ რომ მე განსხვავებულად რომ ვიცვამ, ვთქვათ თმას, კანს და წარბებს რომ 
ვიკეთებ ეს ჩემი პროფესიიდან გამომდინარეა, მათ გონიათ რომ ასე იქცევიან მსახიობები, 
ჟურნალისტები ... მე არ მინდა მათი დაკარგვა და მათთვის გულის ტკენა და ამიტომ ასე 
მირჩევნია ეგონოთ“. (ერთ-ერთი რესპონდენტი) 
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მეორე მნიშვნელოვანი მიგნება, რომლის იდენტიფიცირებაც მოხდა ჩვენი კვლევის 
ფარგლებში, ეხება ინტერნალიზებული ჰომოფობების ძლიერ გავლენას დისკრიმინაციული 
გარემოს ფორმირებაში. რესპონდენტებისაგან მიღებული მონაცემების ინტერპრეტაცია 
გვაძლევს საშუალებას გამოვთქვათ მოსაზრება, რომ საქართველოში ჰომოფობიურ 
განწყობებს, არაერთი სხვა გარემოების ფონზე ამძაფრებენ ინტერნალიზებული ჰომოფობები.  

ინტერნალიზებული ჰომოფობია (ინტერნალური, გაშინაგანებული ჰომოფობია) (ლათ. 
interims – შინაგანი) ჰომოფობიის ერთ-ერთი სახეობა, სიტუაცია, როდესაც ჰომოსექსუალები 
ან ბისექსუალები შიშს ან ზიზღს განიცდიან ჰომოსექსუალობის (ჰომოსექსუალთა) მიმართ. 
ინტერნალიზებული ჰომოფობია აგრეთვე აღნიშნავს ინდივიდის შიშს, არ გახდეს 
ჰომოსექსუალი. ინტერნალიზებული ჰომოფობია საკუთარი შესაძლო ჰომოსექსუალური 
ქცევის წინაშე შიშია. ზოგიერთი ინდივიდი ამ შემთხვევაში ცდილობს თავისი 
ჰომოსექსუალური მისწრაფებები და სურვილები ჩაახშოს; სხვები ამას არ აკეთებენ, მაგრამ 
სხვადასხვაგვარი ნეგატიური ემოციების ქვეშ იმყოფებიან – დანაშაულის კომპლექსით, 
მოუსვენრობით, სინდისის ქენჯნით იტანჯებიან. ასეთ ადამიანს მუდმივად ეჩვენება, რომ 
მას „ჩაავლებენ“, ყველაფერს გაუგებენ, რომ ზურგს უკან ყველა დასცინის, განიკითხავს, 
კიცხავს, რომ მალე სამსახურიდან გააგდებენ, რომ მისი დანახვა არავის სურს იმის გამო, რომ 
მისი ორიენტაციის შესახებ ან ხვდებიან, ან იციან. ეს ყველაფერი ხდება იმისდა მიუხედავად, 
აქვს თუ არა რეალური საფუძველი მის ეჭვებს.  

ინტერნალიზებული ჰომოფობები განსაკუთრებით რეგიონებში არცთუ მცირე რაოდენობით 
არიან წარმოდგენილი, როგორც საზოგადოებრივ აქტიურ ასპარეზზე, ასევე პოლიტიკურ 
სპექტრში. ჩვენი რესპონდენტები არ აკეთებენ მათ აუთინგს (ინგლ. outing), რაც გულისხმობს 
მეორე ადამიანის სექსუალური ორიენტაციის ან გენდერული იდენტობის მისი ნებართვის 
გარეშე საჯაროდ გაცხადება. ლგბტ თემის წევრთა უმეტესობა აუთინგს მიუღებლად 
მიიჩნევს. რესპონდენტები საზოგადოებისათვის ცნობილი ადამიანების, მათშორის რეგიონში 
მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირთა ჰომოსექსუალურ ორიენტაციებზე მათთან 
სექსუალური გამოცდილების ქონის საფუძველზე საუბრობენ. რესპონდენტების 
განცხადებით, ზოგ შემთხვევაში ინტერნალიზებული ჰომოფობების ჰომოსექსუალური 
ორიენტაციები ცნობილია ოჯახის წევრებისათვისაც, ძირითადად კი ეს დაფარულია, რადგან 
ინტერნალიზებული ჰომოფობები ჰომოსექსუალ პარტნიორებს ოჯახის წვერებს და 
საახლობლო წრეს ძმაკაცის, მეგობარის სტატუსით აცნობენ. 

რესპონდენტებისათვის რომელთა ნაწილსაც coming out განხორციელებული აქვს და 
ჰომოფობიური თუ დისკრიმინაციული განწყობების მსხვერპლი ყოფილან ან არიან, 
განსაკუთრებით ის გარემოება აღიზიანებთ, რომ მსგავს განწყობებს ხშირ შემთხვევაში 
სწორედ ინტერნალიზებული ჰომოფობები ავლენენ. ინტერნალიზებული ჰომოფობის 
საზოგადოებაში თვითდამკვიდრების ყველაზე აპრობირებული ხერხი სხვა (ღია) 
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ჰომოსექსუალების გაუთავებელი ლანძღვა და მათი სექსუალური ორიენტაციის გამო 
დაცინვაა. 

პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგიური წანამძღვრების ფორმირება საქართველოში 

საქართელოში პოლიტიკური პარტიების განვითარების თვალსაზრისით არაერთი 
პრობლემის იდენტიფიცირება შეიძლება. განსაკუთრებით პრობლემურია პოლიტიკური 
პლატფორმებისა თუ წინასაარჩევნო პროგრამების საკითხები. საზოგადოება პოლიტიკური 
პარტიის პროგრამების შესახებ, როგორც წესი, დეტალურად არ არის ინფორმირებული, 
რადგან ნაკლებად ეცნობა წინასაარჩევნო პროგრამის სრულ ტექსტებს. ინფორმაციის 
ძირითად წყაროს მასმედიის საშუალებით წინასაარჩევნო რეკლამებში გაშუქებული 
ძირითადი დაპირებები წარმოადგენს, იგივე ჟღერდება ამომრჩევლებთან წინასაარჩევნო 
შეხვედრებზე, რომლებსაც ინტენსიური ხასიათი ძირითადად წიანსაარჩევნო პერიოდში  და 
არა არჩვნების შემდგომ პერიოდში აქვს ხოლმე. როგორც წესი, შეხვდრების მკაცრად 
გაწერილი განრიგი პარტიის ლიდერებს აქვთ. პარტიის ლიდერი აცნობს ცალკეულ 
რეგიონებსა თუ მუნიციპალიტეტებში მოქალაქეებს პარტიის მიერ მათ რეგიონში 
წარმოდგენილ კანდიდატურას, რომლის ცნობადობა რეგიონში არჩევნების შემდგომ ძალზე 
დაბალია.  

NDI-ის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა შვედეთის განვითარების 
სააგენტოს დაფინანსებით 8 აგვისტოდან 10 სექტემბრამდე პერიოდში აწარმოა კვლევა 
საქართველოს მასშტაბით შემთხვევით შერჩეული 4 448 რესპონდენტის პირისპირ 
ინტერვიუს გზით; კვლევაში  ცდომილების ზღვარი  +/- 3.01% შეადგენს,6 საზოგადოებრივი 
აზრის გამოკითხვის ის ნაწილი, რომელიც ძირითადად ადგილობრივი მნიშვნელობის 
საკითხებზეა ფოკუსირებული, 2015 წლის 12 ოქტომბერს გამოქვეყნდა. კვლევის ერთ-ერთ 
მიგნებას წარმოადგენს, რომ არჩევნების შემდეგ მოსახლეობასა და ადგილობრივ 
თვითმმართველობას შორის კომუნიკაცია მინიმალურია - გამოკითხულთა 94% აცხადებს, 
რომ 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ, მას საკრებულოს წევრი ან მისი 
თანამშრომელი არ დაკავშირებია, ამასთან, 83%-მა საერთოდ არ იცის ვინ არის მისი 
მაჟორიტარი ადგილობრივ საკრებულოში; გამოკითხულთა 96%-თან კომუნიკაციის 
მცდელობა არ ყოფილა მერიის სამსახურების მხრიდან, ხოლო 98%-თან  - გუბერნატორის.  

ამ ყველაფრის საფუძველია ფართოდ მიღებული მოსაზრება, რომ საქართველო ჯერაც 
მყარად რჩება „ქარიზმატული“ პოლიტიკის ფარგლებში, როცა პოლიტიკური პარტიის 
ლიდერის პიროვნული თვისებები პირველხარისხოვანია, ხოლო იდეოლოგია და 
პოლიტიკური პროგრამა – მეორეხარისხოვანი. 

                                                           
6 NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული კვლევა მერების საქმიანობას აფასებს, Civil Georgia, Tbilisi / 12 ოქტ. 15 / 15:07 

 http://www.civil.ge/geo/article.php?id=29765 
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საარჩევნო წარმატებისთვის პოლიტიკური პარტიები პოლიტიკურ კვლევებზე უფრო 
მნიშვნელოვნად ძლიერი ლიდერის ყოლას ასახელებენ. ზოგიერთი პირდაპირ ამბობს, რომ 
არსებულ, მათი აზრით, უსამართლო პოლიტიკურ გარემოში, პოლიტიკის (policy) 
ხედვები/წინადადებები აუცილებელი საერთოდ არ არის. ის პარტიებიც კი, რომლებიც 
პოლიტიკური კურსის განმსაზღვრელი დოკუმენტების ფორმალიზებული, 
სტრუქტურირებული მეთოდების შემუშავებას ცდილობენ, დაფინანსების და საზოგადოების 
მცირე ინტერესის პრობლემებს აწყდებიან. ეს აიძულებს მათ, მიმართონ პოპულისტურ 
რიტორიკას (დანბარი, სვანიძე, 2012) . 

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით, ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს 
დემოკრატიული შიდა მართვის ქმედითი მექანიზმები არ გააჩნიათ. ამის ნაცვლად, ისინი, 
როგორც წესი, „პერსონებზე ორიენტირებული“ ორგანიზაციები არიან, ანუ ცალკეული 
პოპულარული ლიდერების ირგვლივ ყალიბდებიან და ვითარდებიან. ეს ძალზე დიდ 
გავლენას ახდენს პარტიების შიდა მართვის სტილზე და მათ უნარზე, შეინარჩუნონ 
მდგრადობა ლიდერებისგან დამოუკიდებლად. 

2006 წელს ჩატარებულმა წამყვანი ქართული პარტიების საქმიანობის კვლევამ დაადგინა, 
რომ პარტიები დემოკრატიული შიდა მართვის საკითხს განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას 
არ ანიჭებენ. ყველა პარტიაში არსებობს ლიდერების არჩევის დემოკრატიული 
პროცედურები, მაგრამ, პრაქტიკაში, ეს პროცესი იშვიათად ეფუძნება ინკლუზიურობისა და 
მონაწილეობის პრინციპებს, რადგან შიდა პარტიული არჩევნები მხოლოდ უკვე არსებული 
ლიდერებისთვის გარკვეული გარე ლეგიტიმურობის მინიჭებას ემსახურება. პარტიის 
რიგითი წევრები და აქტივისტები პარტიის ლიდერების შერჩევაში უმნიშვნელო როლს 
ასრულებენ, ხოლო მათი როლი პარტიის პროგრამის, დღის 
წესრიგისა და პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში ასევე შეზღუდულია. პარტიის წევრები არც 
საპარლამენტო არჩევნებისთვის კანდიდატების შერჩევაში იღებენ მონაწილეობას. რაც 
შეეხება დადებით მხარეს, პარტიის რიგით წევრებსა და აქტივისტებს მეტი გავლენა აქვთ 
პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციების ხელმძღვანელებისა და ადგილობრივი 
თვითმმართველობის არჩევნებზე წარსადგენი კანდიდატების შერჩევისას. 

ბოლო  წლებში გაიზარდა ახლგაზრდების როლი პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მათი 
მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა თითოეული  პარტიის  უმთვარეს მიზანს უნდა 
წარმოადგენდეს. რეგიონში ახლგაზრდების განვითარების კუთხით მრავალი პრობლემა 
არსებობს. მათგან რამდენიმეს გამოვყოფ. 

• ახლაგაზრდების უმრავლესობას გაცნობიერებული არ აქვს პოლიტიკურ ცხოვრებაში 
მონაწილეობასთან დაკავშირებული უფლებები და ვალდებულებები. ისინი ვერ 
გრძნობენ სოციალურ პასუხისმგებლობას ქვეყნისა და საზოგადოების წინაშე. 
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• პოლიტიკური პარტიების უმრავლესობა ორიენტირებული არ არის საკუთარი 
ახალგაზრდების უნარებისა და შესაძლებლობების განვითარებაზე. პარტიები ასევე 
არასწორად იყენებენ ახალგაზრდულ რესურსს (ძირითადად რაოდენობრივად 
იმატებენ აქციებზე ან უკეთეს შემთხვევაში პლაკატებს აკვრევინებენ). 

• სამწუხაროდ, პოლიტიკური პარტიები ახლაგაზრდებს არ აძლევენ საშუალებას თავად 
გადაწყვიტონ მათ წინაშე არსებული ამოცანები, თავად შექმნან კონკრეტული 
ინიციატივები, რომლებიც მათთვისაა მნიშვნელოვანი. არადა, როგორც წესი 
ახალგაზრდა ყველაზე კარგად ხვდება რა არის მისთვის  უკეთესი. 

ჩვენის კვლევის რესპონდნეტები რეგიონალური მედიისა და არასამთავრობო სექტორის 
წარმომადგენლები საუბრობენ, რომ საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს ახასიათებთ 
უკიდურესი ცენტრალიზაცია: პარტიას ფაქტიურად, ერთი, მთავარი ოფისი წარმოადგენს, 
რეგიონებში კი, უმეტესად სუსტად განვითარებული ქსელი არსებობს, ამიტომაცა, რომ 
მოსახლეობასთან ურთიერთობა უჭირს პარტიების წარმომადგენლებს, ნაკლებად ხდება 
რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის ინტერესების წარმოჩენა, ეს საკითხი აგრეთვე 
პრობლემატურია პარტიების მიერ წევრების მიზიდვის თვალსაზრისითაც. 

„ქართულ პარტიებში, მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებებს, იგივე 
პარტიული ყრილობის შემთხვევაშიც კი ბევრია იმის მაგალითი , რომ პარტიული პროგრამა 
რამდენიმე პიროვნების შედგენილია და დანარჩენები უბრალოდ „ხელის ამწევებად“ 
გვევლინებიან.“ (ერთ-ერთი რესპონდენტი) 

ბუნებრივია, როდესაც სახელმწიფო ტრანსფორმაციის პროცესშია, პოლიტიკური თუ 
ეკონომიკური ინსტიტუტები ჯერკიდევ სუსტია, ამ კონტექსტში პოლიტიკური პარტიებიც 
სუსტად არიან განვითარებული და ამომრჩეველზე ზემოქმედების ძირითადი სტრატეგია 
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ეხება. პარტიათა ეკონომიკური 
პროგრამები წინასაარჩევნო ბრძოლის მნიშვნელოვანი ასპექტია. ეკონომიკური პოლიტიკის 
პრიორიტეტები ერთ-ერთი ბერკეტია ამომრჩევლის მისაზიდად. ამიტომ (და არა მხოლოდ 
ამიტომ) ქართული პარტიების „ეკონომიკური პროგრამები“ ხშირად პოპულისტური 
განცხადებები და მომხიბვლელი დაპირებებია (ლომჯარია, 2012). 

საერთაშორისო ორგანიზაცია „გამჭვირვალობა საქართველოს“ კვლევის თანახმად ქართულ 
პოლიტიკურ პარტიებს განსაკუთრებით უჭირთ, მკაფიო პოლიტიკური პლატფორმების 
შემუშავება, რომლებიც ამომრჩეველთა ინტერესებს ეხმაურება. 2008 წლის „ბერტელსმანის 
ტრანსფორმაციის ინდექსის“ ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საქართველოში „არ არსებობს 
პოლიტიკური პარტიების სისტემა, რომელსაც სოციალური ინტერესების 
აგრეგაცია და რეპრეზენტაცია შეუძლია“ და რომ „ქართული პარტიები ვერ ახერხებენ, 
შეასრულონ შუამავლის როლი სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის.“ (NIS, 2011). იმავე 
ანგარიშში ხაზგასმით იყო აღნიშნული, რომ მმართველ პარტიასაც კი, რომელსაც 
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დომინანტური მდგომარეობა უჭირავს, არ გააჩნია სრულფასოვანი სტრუქტურა, რომელიც 
ქვეყნის ყველა რაიონს მოიცავს. ორგანიზაციის Freedom House ანგარიშის მიხედვით, 
საქართველოს პარტიული სისტემის „მთავარი გამოწვევა ის არის, რომ არ არსებობენ ძლიერი 
და სტაბილური პარტიები, რომლებსაც განსხვავებული პლატფორმების გამოხატვა 
შეუძლიათ. გავლენიანი პარტიების უმეტესობა მხოლოდ მათი ლიდერებისთვის 
მხარდაჭერის უზრუნველყოფის მექანიზმია.“ (NIS, 2011).  

შესაბამისად, ადამიანის უფლებების თემა, ზოგადად უმცირესობების საკითხი, მათშორის 
ლგბტ ადამიანების არათუ პოპულარული არ არის, არამედ დღის წესრიგშიც არ დგას. 
მაგალითად, თუ დავაკვირდებით ,,კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აკრძალვის 
შესახებ’’ ინიცირების ეტაპებს, დავინახავთ, რომ ამ შემთხვევაში, ინიცირება მოხდა ,,ზევიდან 
ქვევით’’, - სახელმწიფომ მიიჩნია პრობლემა საჯარო მნიშვნელობის მქონედ და თავად 
დააყენა დღის წესრიგში. შემდგომში, სწორედ მთავრობის კანცელარიის მიერ წარდგენილ 
კანონპროექტზე იმსჯელა პარლამენტმა და კომიტეტებში განხილვის შემდგომ დაამტკიცა 
იგი. ამრიგად, ინიცირების ეტაპზე, სახელმწიფო სტრუქტურების როლი უფრო 
მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე სხვა ინტერეს-ჯგუფების, თუმცა, უნდა გავითვალისწინოთ 
არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებიც ინტერეს-ჯგუფებს წარმოადგენენ.  

კანონპროექტით გათვალისწინებულმა ზოგიერთმა მუხლმა განსხვავებული აზრი წარმოშო 
საზოგადოების ერთ ნაწილში, სადაც სხვადასხვა ინტერეს-ჯგუფებთან ერთად პოლიტიკური 
პარტიებიც გაერთიანდნენ. საკომიტეტო განხილვებისას აღმოჩნდა, რომ რიგი პოლიტიკური 
პარტიები (არასაპარლამენტო), სამღვდელოების ნაწილი და სხვა დაინტერესებული 
სუბიექტები ეწინააღმდეგებოდნენ კანონპროექტს, რადგან მასში სექსუალური ორიენტაცია 
მოხსენიებულია, როგორც დისკრიმინაციის შესაძლო მიზეზი და ეწინააღმდეგებოდნენ 
თანასწორობას სექსუალური ორიენტაციის მიუხედავად, ხოლო ამ თანასწორობას 
განიხილავდნენ იგივე ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებად. ამ საკითხს უფრო ფართოდ 
შემდეგ თავში შევეხებით. 

პოლოტიკოსების ჰომოფობიური დისკურსი  

ლიბერალური დისკურსის ერთ-ერთი წამყვანი ღირებულებაა ადამიანის თვითგამორკვევის 
ღირებულება. ამ უკანასკნელს, დემოკრატიული საზოგადების ფორმირებაში, წამყვანი 
ადგილი უჭირავს. სწორედ ამ ღირებულების რეალიზებისათვის საქართველო არაერთ 
საერთაშორისო აქტს შეუერთდა მათშორის ბოლო წლებშიც, რაზეც ზემოთაც გვქონდა 
საუბარი. თვითგამოხატვის საშუალება ეს არის ემპირიულად გაზომვადი მოვლენა, რომელიც 
ლგბტ ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის აღსაწერად კარგი ინდიკატორია. 
თვითგამოხატვის ღირებულებისადმი პოლიტიკიური სპექტრის დამოკიდებულება 
თავისმხრივ აღწერს იმ სასიცოცხლოდ აუცილებელი გარემოს უზრუნველყოფის საჭიროებას, 
რომელშიც ლგბტ პირები სრულფასოვან ინტეგრაციას შეძლებენ. პოლიტიკური სპექტრის 
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ღირებულებითი ორიენტაციები და მათი პოლიტიკური აქტივობები არის ერთ-ერთი 
განმსაზღვრელი გარემოება ამ შესაძლებლობების ფორმირებისა და რეალიზებისათვის. 

საერთაშორისო ორგანიზაცია ILGA Europe7 საქართველოში ლგბტ უფლებების მხრივ 
მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე საუბრის პარალელურად აღნიშნავს, რომ პრორუსული 
ძალების მხრიდან საქართველო განიცდის ზეწოლას, ტირაჟირებენ რა, რომ ლგბტ 
ადამიანების უფლებების დაცვაზე საუბარი „ევროპის შემოტანილი“ საკითხია, რაც 
გამოიხატება „ჰომოსექსუალობის პროპაგანდაში“.  

გენდერის სპეციალისტების მოსაზრებით, პროპაგანდა წარმოადგენს იდეების, სწავლებების, 
შეხედულებების გავრცელებას მომხრეთა მოპოვების მიზნით. როგორც ჰომოსექსუალური, 
ასევე ჰეტეროსექსუალური ორიენტაცია ატარებს ბუნებრივ ხასიათს და არანაირად არ 
უკავშირდება არც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა მუშაობას, არც მოდას, არც 
იდეოლოგიას და არც რომელიმე საზოგადოებრივ ჯგუფთა და მოძრაობათა აქტივიზმს. 
ადამიანს თვითნებურად არ შეუძლია სექსუალური ორიენტაციის შეცვლა (მაგალითად, 
დასჯის ან ციხეში მოხვედრის შიშით, როგორც ეს იყო საბჭოთა კავშირში). ამიტომ, მას 
აგიტაციას ვერ გაუწევ. თუნდაც რომ დავუშვათ იმის ალბათობა, რომ ჰეტეროსექსუალ 
ადამიანს ძალიან მოუნდეს ჰომოსექსუალად ქცევა, მას ამისგან არაფერი გამოუვა (გაბუნია, 
2013). 

სამედიცინო და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით „ჰომოსექსუალობისა და 
ტრანსგენდერობის პროპაგანდა“ საფუძველს მოკლებულია. ეს დაახლოებით ადამიანის 
ისეთივე მოცემულობაა, როგორც კანის ფერი ან რასა. ამიტომ, იმაზე არაკეთილგონივრული 
მითითება, რაც პიროვნების პირად არჩევანს არ წარმოადგენს, მეტად არაეთიკური ქმედებაა. 

როგორც წესი, „ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის“ თემას ყველაზე ხშირად პოლიტიკური 
მიზნებით იყენებენ. პოლიტიკოსებისთვის ძალზე ხელსაყრელია აუდიტორიის ყურადღების 
სოციალურ-ეკონომიკური საკითხებიდან კულტურულ თემებზე გადატანა. ასევე, ლგბტ 
თემის ნეგატიური კონტექსტით მოხსენიება ყველაზე მეტად წინასაარჩევნო პერიოდში 
აქტიურდება, როდესაც არაკეთილსინდისიერი პოლიტიკოსები პოტენციური 
ამომრჩევლების არაინფორმირებულობითა და ქსენოფობიური განწყობებით 
მანიპულირებენ. 

ლგბტ უფლებადამცველების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა 
აზრით, საბოლოო ჯამში, სიტყვათაშეთანხმება „ჰომოსექსუალობის პროპაგანდა“ 
გამოიყენება ან არაინფორმირებული პიროვნების მიერ, ან საზოგადოების სხვადასხვა 
ჯგუფების დაპირისპირებით ხელის მოთბობის მსურველი პოპულისტი პოლიტიკოსების 
მიერ.  

                                                           
7ინტერნეტგამოცემა „ნეტგაზეტ“, ლგბტ ადამიანების უფლებების ILGA Europe-ის ინდექსში საქართველოს პოზიცია 
გაუმჯობესდა, 11.05.2015, http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/44771/ 

http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/44771/
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საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში გამონაკლისის გარდა ფაქტიურად ყველა 
პოლიტიკური პარტიის ლიდერი თუ წევრი ლგბტ ადამიანების უფლებების მიმართ 
ინდიფერენტულად არის განწყობილი, უფრო მეტიც ჰომოფობიური დისკურსი, როგორც 
მმართველ კოალიციაში, ასევე ოპოზიციურ პარტიებში მეტ–ნაკლები ინტენსივობით 
გვხვდება. გამონაკლისის სახით შეგვიძლია დავასახელოთ პარტია „ერთიანი ნაციონალური 
მოძრაობა“, რომლის წევრებიც ნაკლებად არიან შემჩნეული ჰომოფობიურ განცხადებებში, 
თუმცა არც მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ლგბტ უფლებადამცველები არიან. შესაბამისად მათი 
ჰომოფობიური განცხადებების იდენტიფიცირება კვლევის შედეგად არ მომხდარა, თუმცა ე.წ. 
ნეიტრალური პოზიცია, მათი მხრიდან, ერთსქესიანთა ქორწინების საკითხის მიმართ 
გამოიკვეთა. 

• პოლიტიკოსების უმრავლესობა ლგბტ თემის პრობლემების აქტუალიზების 
ინტერპრეტაციას ახდენენ როგორც ლგბტ ადამიანების ცხოვრების წესის 
პროპაგანდის: 

 ”პროპაგანდა, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოში, მას-მედიის საშუალებებით 
ჰომოსექსუალიზმის, ეს პროპაგანდა უნდა შეიზღუდოს აუცილებლად… ძალიან ხშირად 
ნახავთ (ტელევიზიებში) კაბებში ჩაცმულ მამაკაცებს… პროპაგანდაა ეს. ეს ხდება 
იუმორისტული გადაცემებით, გასართობი პროგრამებით… სიცილ-ხარხარში გვაჩვევენ 
სიბილწესთან თანაცხოვრებას“;8 („ქართული ოცნებიდან“ და დიასპორისა და კავკასიის 
საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გუბაზ სანიკიძე) 

• პოლიტიკოსებისათვის ლგბტ თემის პრობლემების აქტუალიზების პრობლემურობა 
გამოიხატება ქართველობის იდენტობის დაახლოვებაში გეებთან და ლესბოსელებთან: 

„ქართველობას იდენტობა არ აქვთ გეებთან და ლესბოსელებთან, მომხრე ვარ, რომ ლგბტ 
ადამიანებზე ძალადობა არ ხდებოდეს, თუმცა მამათმავლობა ცოდვაა. სააკაშვილის 
მთავრობა უკვეთავდა მამათმავლების მხრიდან ადამიანების შეცდენას, მათი 
კომპრომეტირების მიზნით. პრეზიდენტს გული რომ შესტკიოდეს სამართალსა და 
ზნეობაზე, კადრების მოსპობის ინიციატივით კი არ გამოვიდოდა, არამედ მამათმავლების 
მხრიდან კადრების შექმნის ინიციატორების დასჯით“.9 („ქართული ოცნებიდან“, 
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი) 

რეგიონებში პოლიტიკური სპექტრის სხვადასხვა წარმომადგენლების ჰომოფობიური 
განწყობების ინდიკატორებად მიჩნეული იყო რამდენიმე კითხვაზე რესპონდნეტების 
პასუხიები: რა იციან, რა ტიპის ინფორმაციას ფლობენ ლგბტ ტერმინის შესახებ? და არის 
თუ არა ჰომოსექსუალიზმი დაავადება? შედეგებმა აჩვენეს, რომ ლგბტ ტერმინის 
აბრივიატურის დეფინიციის შესახებ ინფორმირებულობა ზოგადი ხასიათისაა და 
არაზუსტი. პოლიტიკოსთა დიდ ნაწილს შეკითხვა აბნევს. მათი უმრავლესობა აღიარებს 
რომ არ ფლობს სათანადო ინფორმაციას.  

                                                           
8 გუბაზ სანიკიძე ჰომოფობია http://identoba.org/homophobi/project/gubaz-sanikidze 
9 ზაქარია ქუცნაშვილი http://identoba.org/homophobi/project/zaqaria-qucnashvili 

http://identoba.org/homophobi/project/gubaz-sanikidze
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გამომდინარე იქიდან, რომ ლგბტ ტერმინი გარკვეულ უხერხულობას ქმნის იმ 
თვალსაზრისით, რომ რესპონდენტების დიდ ნაწილს მისი შინაარსი სათანადოდ არ ესმის, 
კვლევის ინტერესებიდან გამომდინარე შემდეგ საკითხზე ადეკვატური პასუხების 
მისაღებად ჩვენ უფრო გავრცელებული ტერმინი „ჰომოსექსუალობა“ გამოვიყენეთ. 
შეკითხვაზე არის თუ არა ჰომოსექსუალობა დაავადება პასუხი უფრო მარტივი აღმოჩნდა – 
მცირეა იმ რესპონდნეტების რაოდენობა, რომლებიც მას დაავადებად არ მიიჩნევენ; 
საკმაოდ გავრცელებულია მოსაზრება რომ ის დაავადებაა და ასევე პასუხი „მიჭირს პასუხის 
გაცემა“. 

მკვლევარი მარკ მალენი ბლოგში „პირატები და პლატფორმები“ წერს რომ წინა 
ხელისუფლება (იგულისხმება მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის პერიოდი) ღიაობას 
აცხადებდა არა მარტო ინვესტიციების, ტურისტების, კაპიტალისა და იმიგრანტების, არამედ 
ტრადიციულად უფრო ნაკლებად გამოსული ჯგუფების მიმართ (მაგალითად, რელიგიური 
და სექსუალური უმცირესობები). ახალი მთავრობის ზოგიერთ წევრს ნაციონალისტური და 
ღიაობის არც ისე წამახალისებელი აზრები გამოუთქვამს, მაგრამ გაურკვეველია, ეს მხოლოდ 
საუბარი იყო თუ უკვე ჩამოყალიბებული და მალე განსახორციელებელი პოლიტიკური 
პლატფორმის ნიშანი.10 

პოლიტიკური დისკურსის ჰომოფობიური ტენდენციები აშკარად გამოკვეთილია 
საქართველოში, როგორც წინა თავში შევეცადეთ გვეჩვენებინა პოლიტიკური პარტიების 
რეგიონალური ოფისები ერთგვარ სატელიტებს წარმოაგენენ და იმეორებენ იმ დისკურსებს, 
რომელიც პარტიის ლიდერების მხრიდან არის ლეგიტიმური, ამიტომ რეგიონებში 
პოლიტიკური სპექტრი არ გამოირჩევა განსხავებული პოზიციით და ახდენს იგივე იდეების 
ტირაჟირებას ლგბტ თემის საკითხის შესახებ რა პოზიციასაც ცენტრალური ოფისი 
აფიქსირებს: 

„მაშინ ასე ვიტყვი: მე ვარ ეროვნებით ქართველი, აღმსარებლობით – მართლმადიდებელი, 
ჩემი მენტალიტეტი ეფუძნება ჩემი ქვეყნის კულტურულ და სულიერ ფასეულობებს და ეს 
ქმნის ჩემს იდენტობას. ჩემი კულტურული ტრადიციით, მამაკაცის სიმბოლო არის 
ავთანდილი, ჯოყოლა; ქალის – თინათინი, ქეთევან დედოფალი. ამიხსენით, მე და 
ლესბოსელი ან ბისექსუალი შევძლებთ, გავუგოთ ერთმანეთს?“ („ქართული ოცნება“, შიდა 
ქართლის წარმომადგენლობა) 
 
„როდესაც ჰომოსექსუალ წყვილს ბავშვის აყვანის ნებას რთავენ, ამიხსენით, როგორ უნდა 
ჩამოყალიბდეს ის ბავშვი, როგორ უნდა გაიგოს, ვინ არის დედა, ვინ მამა, ვინ 
შვილი? წარმოვიდგინოთ, რომ გავიზიარეთ ლიბერალური ღირებულებები და 2013 წელსვე 
ავირჩიეთ ბისექსუალი პრეზიდენტი, რომელსაც, ვთქვათ, ჰყავს მეუღლე (შემდგომში 
პირველ ქალბატონად წოდებული), რაკი ბისექსუალს ქალები და მამაკაცები თანაბრად 

                                                           
10მარკ მალენის ბლოგი, პირატები და პლატფორმები, 11-03-2013, http://www.kvirispalitra.ge/mullen/16146-piratebi-da-
platformebi.html?device=xhtml 
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იზიდავს, ესე იგი, იმ ჩვენს პრეზიდენტს (თავისუფლად რომ იგრძნოს თავი) აუცილებლად 
უნდა ჰყავდეს მამაკაცი პარტნიორიც. როგორია? („ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, 
კახეთის რეგიონი“) 

Case: ერთსქესიანთა ქორწინება 

ლგბტ თემა, როგორც უკვე აღინიშნა, უამრავი სახის პოლიტიკური სპეკულირების 
საშუალებას იძლევა. როგორც მტკივნეული და არაპოპულარული საკითხი, იგი 
არაკეთილსინდისიერი ადამიანების ხელში ხშირად საშიშ იარაღად წარმოგვიდგება. ერთ-
ერთი ასეთი „მსუყე ლუკმა“ ერთსქესიანი ქორწინების თემაა. ერთსქესიანი ქორწინების 
ირგვლივ გაშლილი პოლემიკა მსოფლიოში მეოცე საუკუნის 70-იანი წლებიდან 
მომდინარეობს. თავად „ერთსქესიანი ქორწინების“ ცნება ამერიკულ ლექსიკონებში, კერძოდ 
The American Heritage Dictionary of the English Language-ში, 2000 წელს გაჩნდა. ერთსქესიანი 
ქორწინება მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაშია ლეგალიზებული და ბევრი ქვეყანაც ამისთვის 
ემზადება. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში დღემდე მწვავე კამათი მიმდინარეობს 
იმის შესახებ, მიზენშეწონილი არის თუ არა ერთსქესიანი ქორწინების ლეგალიზება. 
მიჩნეულია, რომ ქვეყნებში, სადაც ერთსქესიანი ქორწინებები კანონით დაშვებულია, 
ჰომოფობიის ხარისხი ბევრად დაბალია იმ ქვეყნებთან შედარებით, რომლებიც ამას 
ეწინააღმდეგებიან. ასე რომ, ერთსქესიანი ქორწინება ტოლერანტობის კუთხით 
საზოგადოებაში ერთგვარი ლაკმუსის ქაღალდის როლს თამაშობს. 

ეს თემა საქართველოში მიმდინარე წლის 26 ივნისს გააქტიურდა, მას შემდეგ რაც ამერიკის 
შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ლგბტ ქორწინება 
ადამიანების კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება გახდა.  

ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ამიერიდან 
ერთი და იმავე სქესის წარმომადგენლებს ქვეყნის ყველა შტატში შეუძლიათ ოფიციალურად 
იქორწინონ. აშშ 21-ე ქვეყანაა, სადაც ჰომოსექსუალ წყვილებს ქორწინების უფლება აქვთ; 
პირველი ქვეყანა, რომელშიც 2001 წელს ერთსქესიანებმა პირველად იქორწინეს, ჰოლანდია 
იყო. არადა, 1990 წლამდე ჰომოსექსუალიზმი მსოფლიოში დაავადებად იყო აღიარებული, 
თუმცა მას შემდეგ, რაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ ის დაავადებების სიიდან 
ამოიღო, დაიწყო ჰომოსექსუალიზმის, როგორც ჩვეულებრივი მოვლენის, მსოფლიოს 
მასშტაბით პროპაგანდა, რომელიც ერთი და იმავე სქესის პირებისთვის ქორწინებისა და 
ბავშვების აყვანის უფლების მინიჭებით დასრულდა. 

საქართვლოში თემის აქტუალიზაცია საქართველო-დასავლეთის ღირებულებით 
ორიენტაციების თემატიკის სფეროს ეხება და იმ საკითხებს რაშიც ქართული სოციუმის, 
კულტურის ფასებულებები დასავლურთან თანხვერაში მოდის ან ნაკლებად თავსებადია. ამ 
პრობლემატიკას ამძაფრებს საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული მოკავშირეობა, რომელიც 
როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით საქართველოს მხარში უდგას. 
მიმდინარე წლის 29 ივნისს კი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 
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გაზეთ „ასავალ-დასავალისთვის“ მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ყველაფერს 
გააკეთებს, რათა კონსტიტუციაში გაკეთდეს ჩანაწერი, რომ ქორწინება და ოჯახი არის 
ქალისა და მამაკაცის ერთობა11. 

ერთსქესიანთა ქორწინების საკითხის ინიცირება ლგბტ თემის ან ლგბტ უფლებადამცველი 
ორგანიზაციების მხრიდან საქართველოში არასოდეს მომხდარა. მიუხედავად იმისა, რომ 
ჩვენი რესპონდენტები ამ საკითხის შესახებ დაინტერებას არ მალავენ, აქვთ კონკრეტული, 
საკმაოდ პრაგმატული მიზეზები, რათა აღნიშნული საკითხის საკანონმდებლო სისტემაში 
ასახვა მოხდეს, ამისდა მიუხედავად მათ გაცნობიერებული აქვთ, რომ ამ ეტაპზე ეს 
უკანასკნელი შორეული პერსპექტივაა. 

ლგბტ თემის წარმომადგენელი რესპონდენტებისათვის ერთსქესიანთა ქორწინების 
რეგისტრაცია სამი ძირითადი მიზეზის გამო იძენს მნიშვნელობას:  

• პირველი ეხება გადაუდებელი სამედიცინო ჩარევის აუცილებლობის შემთხვევაში 
სამედიცინო ჩარევის შესახებ გადაწყვეტილების მიმღები პირის ვინაობის 
განსაზღვრის საკითხს; ლგბტ თემის წევერებს სურთ, მაგალითად უბედური 
შემთხვევის დროს გადაწყვეტილება მკურნალობის სტრატეგიის შესახებ ექიმთან 
ერთად ოფიციალურმა პარტნიორმა, ქორწინებაში მყოფმა პარტნიორმა მიიღოს და 
არა სხვა ოჯახის წევრმა;  

• მეორე საკითხი ეხება ქონებრივ საკითხებს, კერძოდ მემკვიდრეობას, რომელიც 
გარდაცვალების შემდეგ სასურველია რომ რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფ 
ადამიანს ერგოს მემკვიდრეობით.  
ასევე, აქტუალური საკითხია ზოგადად ოჯახური ცხოვრების სტაბილურობა, რაც ამ 
ზემოთ ჩამოთვლილი გარანტიებითაც მიიღწევა; 

• გარდა ამისა დგება შვილების ყოლის საკითხიც, რომელის გადაწყვეტაც 
რეგისტირებული ქორწინების შემთხვევაში უფრო შესაძლებელია.  

ყოველივე ეს შორეული პერსპექტივაა, თუმცა ეს ის სურვილებია, რომლებიც ლგბტ 
ადამიანებს ამოძრავებს. ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, საინტერესოა პოლიტიკური სპექტრის 
განწყობები საქართველოში ლგბტ ქორწინების დაკანონების პერსპექტივაზეც, ეს დისკურსი 
ლგბტ ადამიანებს აშორებს ან აახლოვებს სასურველ რეალობასთან. 

მართალია, კანონმდებლობით საქართველოში ქორწინება ჯერ კიდევ ოჯახის შექმნის 
მიზნით ქალისა და მამაკაცის ნებაყოფლობითი კავშირია (საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსის 1106 მუხლი), მაგრამ, თუ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს გავაანალიზებთ და 
საქართველოზე აშშ-სა და ევროკავშირის ზეგავლენასაც გავითვალისწინებთ, ალბათ, შორს 
აღარ არის დღე, როდესაც საქართველოც დადგება გადაწყვეტილების მიღების წინაშე - 
მისცეს თუ არა ერთი სქესის წარმომადგენლებს ქორწინებისა და შვილების აყვანის უფლება 
და ამ შემთხვევაში, გადამწყვეტი ხმის უფლება სწორედ ქართველ კანონმდებლებს ექნებათ. 
                                                           
11 გაზეთი „ასავალ-დასავალი“. 29 ივნისი 2015. წყარო: http://reportiori.ge/index.php?menuid=2&id=70506 

http://www.17mai.si/archives/37876
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პოლიტიკური აქტორების განწყობების ფორმულირება შესაძლებელია ორი მიმართულების 
გამოკვეთით:  

• პოლიტიკოსების ნაწილი, რომელიც ამგავარ პერსპექტივას კატეგორიულად ემიჯნება; 

• მეორე მხარე, რომელიც ერთსქესიანთა ქორწინების განხილვას პერსპექტივაში 
მართებულად მიიჩნევს. ამ ეტაპზე კი, ამ საკითხის შესახებ მსჯელობის გადავადების 
მთავარი არგუმენტი, ქვეყანაში არსებული რთული პრობლემების მოგვარების 
პირველადი აუცილებლობაა.  

„ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა რომ გაუმჯობესდება ჩვენს ქვეყნაში, როდესაც 
ჯანდაცვისა და განათლების სფეროებში არსებულ პრობლემებს მოვაგვარებთ, მერე ძალიან 
დიდი სიამოვნებით დავუთმობ დიდ დროს ამ საკითხებს” (ელისო ჩაფიძე, პარლამენტარი 
ქართული ოცნებიდან) 

უნდა აღინიშნოს, რომ მეორე პოზიციის მომხრეთა რიცხვში ქართული პოლიტიკური 
სპექტრიდან მხოლოდ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ და „ქართული ოცნების“ 
მხოლოდ რამდენიმე დეპუტატია, ხოლო პირველ პოზიციაზე მყარად დგას „კოალიცია 
ქართული ოცნებისა“ და არასაპარლამენტო ოპოზიიციის დიდი უმრავლესობა. 

მკაფიო პოზიცია საქართველოს პატრიარქმა ილია მეორემ და საქართველოს 
პრემიერმინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც გამოხატეს. საქართველოს პატრიარქმა აშშ-ს 
ხელისუფლების გადაწყვეტილებას შეცდომა უწოდა. თუმცა, პოლიტიკოსებს შორის 
ჰომოსექსუალთა ქორწინების მხარდამჭერებიც გამოჩნდნენ. მაგალითად, პარლამენტარმა 
თამარ კორძაიამ ლგბტ პირების ქორწინების დაკანონება ადამიანის უფლებების სფეროში წინ 
გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა. მისი განცხადებით, “განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის 
არგუმენტები, რომლებიც სასამართლომ ამ გადაწყვეტილების მიღებისას გაითვალისწინა, 
რათა ეს პრაქტიკა საქართველოს მსგავს ქვეყნებში სათანადოდ გაიაზრონ”. პირველი, ვინც 
მწვავე პოზიცია სოციალურ ქსელ “ფეისბუქში” გამოხატა, პარლამენტის თავმჯდომარის 
პირველი მოადგილე მანანა კობახიძე იყო. 

საინტერესოა ქართველი პარლამენტარები დაუჭერენ თუ არა მხარს საქართველოში 
ერთსქესიან წყვილებს შორის ქორწინებას. რესპონდენტების აბსოლუტური უმრავლესობა 
საქართველოში ლგბტ პირებს შორის ქორწინების წინააღმდეგია, თუმცა რამდენიმე მათგანმა, 
მაგალითად, “ნაციონალური მოძრაობის” წევრებმა, პირდაპირ პასუხს, დაუჭერს თუ არა 
მხარს საქართველოში ერთი სქესის ადამიანების ქორწინებას, თავი აარიდა და განაცხადა, 
რომ დღეს საქართველო გაცილებით დიდი პრობლემების წინაშეა. 

„ჩვენ ეს პრობლემა დღეს არ გვაქვს და აშშ-ის ხელისუფლების გადაწყვეტილება რატომ უნდა 
შევაფასო? ვფიქრობ, ჩემი შესაფასებელი არ არის. ნამდვილად არ მიმაჩნია, რომ დღეს ეს 
პრობლემა გვაქვს. აშშ-ში რას იზამენ, მათი გადასაწყვეტია და იქაც არის ზოგიერთი შტატი, 
რომელიც ხელისუფლების გადაწყვეტილებას არ იზიარებს და არ მიმაჩნია, რომ ახლა ეს ის 
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პრობლემაა, რომელზეც მე უნდა ვისაუბრო.“ („ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, 
პარლამეტარი, მიხეილ მაჭავარიანი) 

„მიმაჩნია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამ ადამიანებს ქორწინების უფლება კი არ 
მიანიჭა, არამედ მიიჩნია, რომ მათთვის ამის აკრძალვა აშშ-ის კონსტიტუციის შესაფერისი არ 
იყო. მათ ჩათვალეს, რომ აშშ-ის კონსტიტუციიდან გამომდინარე, ასეთი აკრძალვა არ არის 
მათი კონსტიტუციის სულისკვეთების შესაბამისი. ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში ქორწინება არ 
არის მართებული სიტყვა. აქ საუბარია სამოქალაქო რეგისტრაციაზე და, ვისაც როგორ უნდა, 
ისე დარეგისტრირდეს“. („ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, პარლამეტარი, 
მიხეილ მაჭავარიანი) 

 

დასკვნები 

საქართველოში პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგიური თუ პარტიული სტრუქტურის 
სისუსტე, სახელმწიფოს მოწყობის, საზოგადოებაში არსებული პრობლემების დაძლევის  
პოპულიტიკური შემოთავაზებები განაპირობებს ჰომოფობიური განწყობების რედუცირების 
ნაკლებეფექტურობას. ეს ტენდენცია შეინიშნება როგორც დედაქალაქში, ასვე რეგიონული 
პარტიული ორგანიზაციების წარმომადგენლებში, რომლებიც ძირითადად იმ დისკურსების 
ტირაჟირებას ახდენენ რასაც სხვადასვხა პარტიის ლიდერები. სახელმწიფოს მხრიდან 2015 
წლის განმავლობაში გატარებული მცირედი პოზიტიური ინიციატივების პარალელურად, 
მაინც ძლიერი რჩება დისკრიმინაციული განწყობები. ჰომოფობიური განწყობები შედარებით 
ნაკლებად არის წარმოდგენილი „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ დისკურსში, 
განსხვავებით სხვა პოლიტიკური ჯგუფებისაგან. სამწუხაროდ ლგბტ საკითხების 
აქტუალიზება წინასაარჩევნო პერიოდში ხდება, რადგან ე.წ. „ქართული გენისა“ და ქართული 
მართმადიდებელი ეკლესიის ლგბტ თემის მიმართ მკვეთრად ნეგატიური განწყობების 
გაზიარება გაცილებით უფრო მომგებიანია ვიდრე ლგბტ უმცირესობების უფლებებისათვის 
ბრძოლა. ამის შედეგად ლგბტ ადამიანების რეალობასთან ადაპტაციის სტრატეგია ე.წ. 
შერჩევითი ქამინგ-აუთი ან ინტერნალიზებული ჰომოფობიაა. ყოველივე ზემოთქმული 
აშკარას ხდის რომ ლგბტ ადამიანთა უფლებების სრულფასოვანი რეალიზაცია 
საქართველოში ამ ეტაპზე საკმაოდ შორეული პერსპექტივაა. 
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	მიუხედავად ადამიანის უფლებებისა და თანასწორობის კონსტიტუციური აღიარებისა, ამ წლების მანძილზე, ევროკავშირი, გაერო და სხვა ორგანიზაციები მუდმივად მიუთითებდნენ საქართველოში ადამიანის უფლებების ხშირ დარღვევებზე. ლგბტ პირების უფლებების დარღვევის თემა არასა...
	2015 წლის მონაცემებით ლგბტ ადამიანების უფლებების ინდექსში საქართველოს პოზიცია გაუმჯობესდა. აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა ILGA Europe2F  ანგარიშსს. ILGA Europe-ის 2015 წლის ანგარიშის მიხედვით, ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის ლგბტ ადამიანების უფლებებ...
	სწორედ ევროკავშირთან თანამშრომლობის გაღრმევებისა და ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მოკლევადიანი უვიზო რეჟიმის მიღების მიზნით, საქართველომ 2014 წელს ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღო. ლგბტ ადამიანების უფლებების მდგომარეობა ევროპაში 20...
	მიუხედავად ლგბტ ადამიანების უფლებების დაცვის მხრივ საქართველოში გარკვეული პოზიტიური ცვლილებებისა რა თქმა უნდა ეს მდგომარეობა შორს არის იმისაგან რომ შეფასდეს, როგორც  არაჰომოფობიური, არადისკრიმინაციული. ILGA Europe-ის, საქართველოში ლგბტ (ლესბოსელი, გეი...
	გენდერული იდენტობის ჩამოყალიბება, რაშიც იგულისხმება ადამიანის ამა თუ იმ სქესისადმი მიკუთვნებულობის შინაგანი, პირადი გრძნობა, პრობლემას აწყდება საქართველოში ტრანსგენდერი ადამიანების შემთხვევაში, რადგან დაბადებისას მინიჭებული სქესი და მათი შინაგანი გენდ...
	ზოგადი მსჯელობის შემდეგ ლგბტ ადამიანების უფლებრივი მდომარების შესახებ, ბუნებრივად ჩნდება კითხვა იმის შესახებ თუ რა სტრატეგიებს მიმართავენ საქართველოში ლგბტ ადამიანები ჰომოფობიურ გარემოსთან ადაპტირებისათვის?  ჩვენი კვლევისათვის მნიშვნელოვანია იმ საშუალ...
	დემკრატიული ქვეყნების უმრავლესობაში ლგბტ ადამიანები სწორედ ქამინგ-აუთს (ინგლ. coming out) ანიჭებენ უპირატესობას საზოგადოების სრულფასოვან წევრად საკუთარი თავის განცდისათვის. ეს არის წამყვანი სტრატეგია საზოგადოებაში ინტეგრაციის. ანუ გამოსვლა, გამომჟღავნ...
	კვლევის შედეგების ინტერპრეტაციის შედეგად ერთ-ერთი ძირითადი მიგნება რომლის იდენტიფიცირებაც მოხდა არის ე.წ. „არჩევითი ქამინგ-აუთის“ სტრატეგია, რომელსაც უმეტესწილად მიმართავენ ლგბტ ადამიანები ქართულ საზოგადოებაში მეტნაკლები ადაპტაცია/ინტეგრაციისათვის. ეს...
	I CASE -  სრული Coming out - ამ ჯგუფს მიეკუთვნებიან ლგბტ ადამიანები, რომელთაც საკუთარი იდენტობა ყველა სოციალურ ჯგუფთან აქვთ გაცხადებული ვისთანაც არიან სოციალურ ინტერაქციაში, საუბარია როგორც პირველად, ასევე მეორეულ ჯგუფებზე.
	„მე ვარ ქართველი ლესბოსელი! ყველამ, ვინც მე მიცნობს, კარგად იცის ჩემი ორიენტაციის შესახებ და ისიც იცის, რომ ამას არასდროს ჩუმად არ ვაკეთებდი, მე ვარ პიროვნება, რომელსაც არა აქვს სურვილი რომ დაიმალოს, ვთვლი რომ ამის მიზეზიც არ მაქვს. ვერ ვხედავ აზრს იმ...
	ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალები საქართველოში ორმაგ დისკრიმინაციას განიცდიან, როგორც სქესობრივი კუთვნილების, ისე სექსუალური ორიენტაციის გამო, ამიტომ მათთვის ქამინგ-აუთის განხორციელება ორმაგად რთულია. ეს გამიხატა ჩვენს კვლევაში მათი ჩართულობის სიმცირეშიც.
	II CASE - შერჩევითი, ნაწილობრივი Coming out  - ამ ჯგუფს მიეკუთვნებიან ლგბტ ადამიანები რომელთაც საკუთარი იდენტობა მხოლოდ პირველად სოციალურ ჯგუფთან აქვთ გაცხადებული და არა ყველასთნ ვისთანაც არიან სოციალურ ინტერაქციაში, საუბარია როგორც მეორეულ ასევე ე.წ....
	„ჩემი მშობლები სოფელში ცხოვრობენ, მე ლონდონში რომ ვსწავლობდი ქამინგ-აუთი მაშინ გავაკეთე საკუთარ თავთან. ბავშვობიდან მატყობდნენ ჩემი მშობლები რომ არ ვიყავი ე.წ. ტრადიციული ორიენტაციის, თუმცა მათ ამ თემაზე ჩემთან საუბარი არ სურდათ, თითქოს არცკი იმჩნევდნ...
	III CASE - შერჩევით, ნაწილობრივი Coming out  - ამ ჯგუფს მიეკუთვნებიან ლგბტ ადამიანები რომელთაც საკუთარი იდენტობა მხოლოდ მეორეულ და „უცხო“ სოციალურ ჯგუფთან აქვთ გაცხადებული და არა ყველასთან ვისთანაც არიან სოციალურ ინტერაქციაში, ამ შემთხვევაში გამონაკლი...
	„ჩემთვის პრობლემას უფრო მეტად წარმოადგენს ოჯახის წევრებთან აღიარება, ისინი უფრო ტრადიციულები არიან ვიდრე, ის ხალხი ვისთანაც ვმუშაობ და ზოგადად ვურთიერთობ. ჩემებს გონიათ რომ მე განსხვავებულად რომ ვიცვამ, ვთქვათ თმას, კანს და წარბებს რომ ვიკეთებ ეს ჩემი...
	მეორე მნიშვნელოვანი მიგნება, რომლის იდენტიფიცირებაც მოხდა ჩვენი კვლევის ფარგლებში, ეხება ინტერნალიზებული ჰომოფობების ძლიერ გავლენას დისკრიმინაციული გარემოს ფორმირებაში. რესპონდენტებისაგან მიღებული მონაცემების ინტერპრეტაცია გვაძლევს საშუალებას გამოვთქვ...
	ინტერნალიზებული ჰომოფობია (ინტერნალური, გაშინაგანებული ჰომოფობია) (ლათ. interims – შინაგანი) ჰომოფობიის ერთ-ერთი სახეობა, სიტუაცია, როდესაც ჰომოსექსუალები ან ბისექსუალები შიშს ან ზიზღს განიცდიან ჰომოსექსუალობის (ჰომოსექსუალთა) მიმართ. ინტერნალიზებული ...
	ინტერნალიზებული ჰომოფობები განსაკუთრებით რეგიონებში არცთუ მცირე რაოდენობით არიან წარმოდგენილი, როგორც საზოგადოებრივ აქტიურ ასპარეზზე, ასევე პოლიტიკურ სპექტრში. ჩვენი რესპონდენტები არ აკეთებენ მათ აუთინგს (ინგლ. outing), რაც გულისხმობს მეორე ადამიანის ...
	რესპონდენტებისათვის რომელთა ნაწილსაც coming out განხორციელებული აქვს და ჰომოფობიური თუ დისკრიმინაციული განწყობების მსხვერპლი ყოფილან ან არიან, განსაკუთრებით ის გარემოება აღიზიანებთ, რომ მსგავს განწყობებს ხშირ შემთხვევაში სწორედ ინტერნალიზებული ჰომოფობ...
	პოლიტიკოსების უმრავლესობა ლგბტ თემის პრობლემების აქტუალიზების ინტერპრეტაციას ახდენენ როგორც ლგბტ ადამიანების ცხოვრების წესის პროპაგანდის:
	გამოყენებული ლიტერატურა

