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წინასიტყვაობა

„მლხენელების საკითხავი“ სტრატეგიული გზამკვლევია, ერთგავარი კონცეპტუალური ხიდია,
რომელიც აკავშირებს სოციალური სამართლიანობის მოძრაობებში ჩართულ აქტივისტებსა და
მლხენელ პრაქტიკოსებს. სიტყვა “მლხენელი” ალბათ უცხოა მკითხველთა უმრავლესობისთვის,
თუმცა ეს ცნება ახალი არ არის. სულხან-საბას განმარტებით, “სნეულთ მლხენელი” მკურნალს
აღნიშნავს, სიტყვა “ლხენა” კი ახსნილია, როგორც ჭირისაგან ხსნა, მორჩენა და შველა
(ორბელიანი, 1991, გვ. 425, 491). საკითხავის ავტორებმა არჩევანი ამ ტერმინზე გავაკეთეთ
და არა სიტყვაზე “მკურნალი”, რომელიც უფრო მეტად მედიცინის და ზრუნვის დასავლურ
და ინსტიტუციურ პრაქტიკებთან ასოცირდება. “მკურნალი” ასევე ძველი ქართულია სიტყვაა,
როგორც “მლხენელი”, თუმცა ის მოგვიანებით არაბული ზეგავლენით სიტყვამ „აქიმი/ექიმი“
ჩაანაცვლა. გადავწყვიტეთ healing-ის ექვივალენტად შინაარსობრივად მისი შესატყვისი
“დალხენა” გამოვიყენოთ და ისეთი ძველი ქართული სიტყვა დავამკვიდროთ, რომელიც
უფრო მეტად ალტერნატიულ მეთოდებთან ასოცირდება, რასაც თავისთავად სიმბოლური და
პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს. ამით, ერთი მხრივ, ვცდილობთ დავუბრუნდეთ დალხენის
ტრადიციულ, ადგილობრივ ფესვებს, მეორე მხრივ კი, ვცდილობთ გამოვიყენოთ დეკოლონიური
პერსპექტივა, რაც იმპერიული აზროვნებისგან გათავისუფლებას გულისხმობს.
დღეს, გლობალური პანდემიის პირობებში, უფრო მეტად ვიდრე ოდესმე, ვგრძნობთ ზრუნვის
საკითხის აქტუალურობას. ჩვენს გარშემო, უკვე წელიწადნახევარია, ადამიანები ავადდებიან,
იღუპებიან. ისინი ებრძვიან ღრმა დეპრესიას, შფოთვას, შიშს და სევდას, რომელიც
დაკავშირებულია, როგორც ვირუსის სწრაფ და მომაკვდინებელ გავრცელებასთან, ისე მასთან
ბრძოლის ხერხების სიმძიმესა და სისასტიკესთან1. გლობალურმა პანდემიამ უკვე მილიონობით
ადამიანს დააკარგვინა სამსახური და საცხოვრებელი ადგილი, მილიარდობით ადამიანი გამოკეტა
სახლში და შეუზღუდა მოძრაობის და შეხების თავისუფლება, მილიონობით ადამიანი დააავადა,
და უკვე ხუთ მილიონზე მეტი სიცოცხლე შეიწირა (Worldometer, n.d.). სოციალურ ჯგუფებს,
რომლებიც საუკუნეებია ჩაგვრასა და დისკრიმინაციას განიცდიან, პანდემიამ განსაკუთრებული
დარტყმა მიაყენა. მსოფლიოს გარშემო, სწორედ ეს ჯგუფები არიან პანდემიის ყველაზე ხშირი
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აქ და მომდევნო პარაგრაფებში თანა-ავტორის მიერ გამოყენებულია მასალა თავისი სტატიიდან “პანდემია და ლესბოსური
არსებობა: ერთმანეთზე ზრუნვა, როგორც წინააღმდეგობის ფორმა” (გაგოშაშვილი, 2020).

მსხვერპლნი და განიცდიან ყველაზე დიდ ეკონომიკურ, სოციალურ, კულტურულ ზარალს
და რაც მთავარია, სწორედ მათი ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობაა ყველაზე მეტად
დაზიანებული. გარდა ამისა, სწორედ ეს ჯგუფები არიან პანდემიის საწინააღმდეგო სანქციების
ყველაზე ხშირი სამიზნეები - ავტორიტარული სახელმწიფოები, მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში,
ბოროტად იყენებენ სანქციებს მათ მიმართ ძალადობისა და დისკრიმინაციის ინსტიტუციური
ფორმების გასამყარებლად (AMA, 2020). კოვიდ19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის არათანაბარმა
ხელმისაწვდომობამ გააღრმავა გეოპოლიტიკური უთანასწორებები (Allison, 2021).
თუმცა ისევ ამ პანდემიის კონტექსტში დავინახეთ ძალების უპრეცედენტო მობილიზაცია და
სოლიდარობის უმაღლესი ხარისხი ჩაგრული და მარგინალიზებული ჯგუფების მხრიდან.
ქვიარ და ტრანს ადამიანები, ქალები, ემიგრანტები, შავ და ფერადკანიანი ადამიანები, მუშათა
კლასის წარმომადგენლები, განსაკუთრებით მობილიზებულები შეხვდნენ და აქტიურად
დაიწყეს როგორც ერთმანეთზე, ისე ვირუსისადმი კიდევ უფრო მოწყვლად ჯგუფებზე ზრუნვა.
მათ წამოიწყეს “ურთიერთზრუნვის” კამპანიები, რომ მოხუცებს, შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირებს და იმუნოდაქვეითებულ ადამიანებს დაეხმარონ პროდუქტის, მედიკამენტების და
სერვისების მოპოვებაში; მომსახურების ინდუსტრიაში დასაქმებულ ადამიანებს (მათ შორის,
ტრანს სექსმუშაკებს), რომლებმაც შემოსავალი და საცხოვრისი დაკარგეს, შეუგროვონ ფული;
თავშესაფარი მოუძებნონ მიუსაფარ ძაღლებსა და კატებს; დახურვისგან გადაარჩინონ სათემო
შეკრების სივრცეები (გაგოშაშვილი, 2020).
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ლოგიკურია, რომ ამ ჯგუფებში პანდემიამ ასევე გამოიწვია ძველი, მათ შორის კოლექტიური,
ტრავმების აქტუალიზაცია. საქართველოს პირობებში ესაა პოსტ-საბჭოთა ეკონომიკური კრიზისი,
სამოქალაქო და ეთნიკური ომები, კოლონიალიზმი, ინსტიტუციური ძალადობისა და ჩაგვრის
ტრავმები, და სხვა. ქვიარ ფემინისტური თემისთვის ეს ასევეა 17 მაისის ტრავმა (რომელსაც
ამ საკითხავის ერთ-ერთ თავში განვიხილავთ). ამ ტრავმების უმეტესობა კოლექტიურია და
ისინი ერთი თაობიდან მეორეს გადაეცემა. ისეთი მწვავე კრიზისები, როგორიც გლობალური
პანდემიაა, იწვევენ ინდივიდებისა და ჯგუფების რეტრავმატიზაციას. თაობათაშორისი ტრავმა,
ცნება, რომელიც დიდი ხანია ნაცნობია მლხენელებისა და აქტივისტებისთვის, საბოლოოდ
დასავლურმა მეცნიერებამაც აღიარა ეპიგენეტიკის ფორმით (Curry, 2019). ემპირიული კვლევები
და პირველადი გამოცდილება ცხადყოფს, რომ ჩაგვრა ტრავმული გამოცდილებაა და თაობიდან
თაობებს გადაეცემა.
თუმცა, საბედნიეროდ, წინაპრებისგან ასევე გადმოგვეცა უდიდესი სიბრძნე - გზები ამ ტრავმებთან
გასამკლავებლად. ლხენის ადგილობრივი და წინაპრებისგან მიღებული პრაქტიკები საჭიროებს
კვლევას, აღდგენასა და სოციალურ თუ პოლიტიკურ მოძრაობებში ჩართვას. დალხენას
უდიდესი პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს ჩაგვრისგან გასათავისუფლებლად, ის უნდა მოხდეს
მლხენელების პოლიტიზაციისა და მათი მოძრაობებში ინტეგრაციის, ასევე, მოძრაობებში
(ურთიერთ)ზრუნვისა და დალხენის მნიშვნელობის წინ წამოწევის გზით.
კოლექტიური გათავისუფლების გზაზე დალხენა კოლექტიური ტრავმებისგან გათავისუფლების
სტრატეგიაა, „მლხენელების საკითხავი“ კი ამ მიზნისკენ გადადგმული ერთ-ერთი პირველი
ნაბიჯი. იგი საგანგებოდ მომზადდა სოციალური სამართლიანობის მოძრაობებისთვის, ადამიანის
უფლებების დამცველებისთვის, ქალთა და ქვიარ საკითხების ადვოკატებისთვის, პრაქტიკოსი
მლხენელებისთვის და ფემინისტი აქტივისტებისთვის - ყველასთვის, ვინც სოციალური
ტრანსფორმაციისთვის იბრძვის. ეს ის საკითხებია, რომლებზეც ფიქრი და მსჯელობა ჩვენ
ერთმანეთთან მჭიდროდ გვაკავშირებს, გვაერთიანებს იმისათვის, რომ შევძლოთ პიროვნული,
თუ კოლექტიური, ისტორიული, თუ ახალი ტკივილების დაამება და დალხენა.
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დალხენის პრაქტიკები
საქართველოში: მცირე
ისტორიულ-კულტურული
მიმოხილვა

ავალ ზეცას
ვკითხავ დედას
ჩამევიტან ჯორიტერფას
ქართული ქალურ-ხალხური შელოცვიდან

უძველესი საუკუნეებიდან მოყოლებული, მთელ მსოფლიოში ქალები იყვნენ მკურნალიმლხენელები2. ისინი აგროვებდნენ და ამდიდრებდნენ ცოდნას და გადასცემდნენ შემდეგ
თაობებს. ხალხური მედიცინა და მკურნალობის ტრადიციები ქალების შექმნილია, რადგან
თავიდანვე მათ მეტი კავშირი ჰქონდათ ბუნებასთან. ასე იყო საქართველოშიც. თითქმის ყველა
სოფელში ცხოვრობდა ქალი, რომელიც ფლობდა საექიმო ოსტატობას და ცოდნას სხვადასხვა
სამკურნალო საშუალების შესახებ. გარდა ამისა, მათი უმრავლესობა მისდევდა ასევე
შელოცვის, ავგაროზების, მაგიური რიტუალების და სხვა ჰოლისტურ სამედიცინო პრაქტიკებსაც.
სხვა თუ არაფერი, საქართველო, კოლხეთი მსოფლიო ისტორიაში მთავარი მლხენელებისა და
ჯადოქრებიის, მედეას და მისი მამიდის, კირკეს სამშობლო იყო3.
სამწუხაროა, რომ დღეს ქალურ-ხალხური მედიცინის და ქალი მლხენელების შესახებ ბევრი
არაფერი ვიცით. ისტორიიდან მათი ამოშლა ბევრმა ფაქტორმა განაპირობა. სულ თავიდან,
დალხენისა და მკურნალობის ეს მეთოდები ქრისტიანობამ განდევნა, როცა ახალმა რელიგიამ
ყველაფერი “წარმართულის” განადგურება დაიწყო და სამკურნალო საშუალებები “ქრისტესადმი
ერთგულებით და რწმენით” ჩაანაცვლა, თუმცა დალხენის ტრადიციების მთლიანი აღმოფხვრა
ვერ შეძლო. ამ ტრადიციებმა მარგინალურად, ხანდახან კი ტრანსფორმირებული სახით მაინც
განაგრძეს არსებობა.
მეორე დიდი დარტყმა დალხენის ქალურ-ხალხურმა მეთოდებმა რუსეთის კოლონიალისტური
პოლიტიკის შედეგად მიიღო. რუსეთმა საქართველოს დაპყრობის პირველივე დღიდან დაიწყო
ქართული ხალხური მედიცინის და დალხენის ტრადიციების დევნა, რაც საბჭოთა პერიოდში
კიდევ უფრო გაძლიერდა. ადრეული ბოლშევიკური მთავრობა, ემანსიპატორული პოლიტიკის
სახელით, მთელი ძალით შეეცადა ქალურ-ხალური დალხენის ტრადიციების სტიგმატიზაციას.
მათ ემანსიპირებული ქალის საწინააღმდეგო ხატად წარმატებულად შექმნეს უცოდინარი,
ჩამორჩენილი გლეხი ქალის ხატი, რომელიც ათასგვარ მჩხიბაობას ეწეოდა და ძალიან საშიში

2
3

“სნეულთ მლხენელი”, სულხან-საბას განმარტებით, მკურნალს აღნიშნავს
თუმცა, მათი სახელები ანტიკურ სამყაროში საზარელ, საშიშ და დაუნდობლის ხატთანაა გაიგივებული და სტიგმატიზებულია,
როგორც არაცივილიზებულის, ბარბაროსის და უცხოს განსახიერება..
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იყო მკურნალობისა და დალხენის საეჭვო და ბნელი მეთოდებით. შედეგად, ქალი მლხენელები
უფრო მასშტაბურად გახდნენ შიშისა და დაცინვის ობიექტები. საშიში და ბნელი მლხენელი
ქალის ხატი ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში, რუსული კოლონიალისტური მმართველობის დროს
გაძლიერდა. შეგვიძლია, თუნდაც, იმდროინდელი ქართული კლასიკური ლიტერატურიდან
მოვიყვანოთ მაგალითი და გავიხსენოთ ვარდუა დანიელ ჭონქაძის “სურამის ციხიდან” ან
მკითხავი ქალი ილია ჭავჭავაძის “კაცია-ადამიანიდან”. ამ რიგს მოგვიანებით შეემატა ფუფალა
გიორგი ლეონიძის “ნატვრის ხიდან”. ეს სახე-ხატები დღესაც ძალიან ძლიერია ქართულ
კულტურაში და წარმოდგენებში და მლხენელ ქალებთან ძირითადად “ვარდუა” ან “ფუფალა”
ასოცირდება. მათ მიმართ უმრავლესობა დღესაც შიშს და უნდობლობას განიცდის, რაც
მეტწილად დაცინვით და აგდებული დამოკიდებულებით არის გადაფარული.
თუმცა აღსანიშნავია, რომ ადრეულ საბჭოთა კავშირში,
1930-იანი წლების დასაწყისში იყო რამდენიმე
მცდელობა და ინიციატივა, რომ ქართულ ხალხურ
მკურნალობის მეთოდებს “ხალხის რეპუბლიკაში” საბჭოთა საქართველოში აღიარება და პოპულარობა
დაებრუნებინა, თუმცა უშედეგოდ. ამ დროისთვის
მეინსტრიმული, ინსტიტუციონალიზირებული და
პატრიარქალური მედიცინა საკმაოდ ძლიერად
იყო ფესვმოდგმული და რა თქმა უნდა, მთლიანად
ოკუპირებული იყო კაცების მიერ.
მოგვიანებით,
1980-იან წლებში ქართული ხალხური მედიცინის
პოპულარიზაციის კიდევ ერთ მცდელობას ჰქონდა
ადგილი. მაგალითად, მაშინ არაერთხელ დაიბეჭდა
ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის მე-15 საუკუნის
დროინდელი “კარაბადინი” და დავით XI-ის მე-16
საუკუნის დროინდელი “იადიგარ დაუდი”, თუმცა
ამ გამოცემების პოპულარიზაცია უფრო იმ დროის
მომძლავრებულ
ნაციონალისტურ
დისკურსს
უნდა დავუკავშიროთ, რომელიც საქართველოს
უნიკალურობას უსვამდა ხაზს, მათ შორის, სახალხო
მედიცინაშიც. რა თქმა უნდა, ხალხური მედიცინის
არცერთ მაშინდელ მკვლევარს არ გაუჩნდებოდა
აზრი, რომ, თუნდაც, ამ წიგნებში მოგროვებული
ცოდნა სინამდვილეში ქალი მხლენელების ხელში
იყო წარმოებული, რამაც მერე ამ სფეროთი
დაინტერესებული, წერა-კითხვის მცოდნე პრინცებისა
და მეფეების ძალაუფლებრივ ველში მოიყარა თავი.
შესაბამისად, საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილ
ქალი მლხენელების ცოდნას დღეს ამ კაცების
სახელებით ვიცნობთ.
მიუხედავად
ამ
მცდელობებისა,
საბჭოთა
საქართველოში
დალხენის
ქალურ-ხალხურმა
ტრადიციამ მთლიანად “იატაკქვეშ” გადაინაცვლა,
ოღონდ, რა თქმა უნდა, უკვე ფრაგმენტული, შეკვეცილი
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და გაღარიბებული ფორმით. ქალი მლხენელები კვლავ
დიდხანს დარჩნენ ხალხისთვის განკურნების ერთადერთ
ხელმისაწვდომ საშუალებად, მიუხედავად საბჭოთა
სახელმწიფოს
პროპაგანდისტული
მცდელობებისა.
ეს პროპაგანდა მოიცავდა, ასევე, პროფესიონალი კაცი
ექიმის სურათ-ხატის შექმნას, რომელიც მიყრუებულ
ადგილას მცხოვრები მოხუცი პაციენტისა და მისი
ჯანრთელობისთვისაც კი სრულიად თავგადადებული
ადამიანია, მაგრამ რეალობა სხვა იყო. სინამდვილეში ქალი
მლხენელები დარჩნენ ხალხის მთავარ მკურნალებად,
განსაკუთრებით კი არაურბანულ დასახლებებში - ისინი
იყვნენ ქალებისთვის, ღარიბებისთვის და სხვა მოწყვლადი
ჯგუფებისთვის
ხელმისაწვდომი
მკურნალები/
მლხენელები, მაშინ როდესაც კაცი ექიმები მეტწილად
სოციალურ
კიბეზე
დაწინაურებული
ოჯახებიდან
იყვნენ,
ინსტიტუციონალიზირებულ
განათლებაზე
მიუწვდებოდათ ხელი და პრივილეგირებული საბჭოთა
კლასის სამსახურშიც რჩებოდნენ.
ინსტიტუციონალიზირებული და კაცებისგან ოკუპირებული მედიცინა ძალაუფლებისა და სოციალური
კონტროლის ერთ-ერთ მთავარ ველად, ძალაუფლებისა
და ძალაუფლებრივი დისკურსების მწარმოებლად
იქცა, რომელიც დისკრიმინაციულ პოზიციაში აყენებდა
ქალებსა და სხვა არადომინანტურ ჯგუფებს. ამას დაემატა
ფარმაცევტული ინდუსტრია და მისი ეკონომიკური
განზომილებებიც.
შედეგად, დღეს მეინსტრიმულ მედიცინაში ქალების ადგილი თითქმის არსადაა, თუ
რამდენიმე გამონაკლისს არ მივიღებთ მხედველობაში. ეს, რა თქმა უნდა, არ ეხება
დაბალანაზღაურებად საექთნო სამსახურს. ექთნები კი ექიმების ბრძანებების შემსრულებლები
არიან. ინსტიტუციონალიზირებულმა მედიცინამ ქალებს ბებიაქალობის საუკუნოვანი
პრაქტიკაც წაართვა. პატრიარქალური მედიცინა მშობიარე ქალს (და ზოგადად, ქალს)
მხოლოდ სხეულად აღიქვამს, რომელიც უნდა იმართოს, მასში ჩარევა უნდა მოხდეს, იმისდა
მიუხედავად ეს საჭიროა თუ არა. მშობიარობა ისე იმართება, როგორც ავადმყოფობა და არა
ბავშვის გაჩენის ბუნებრივი პროცესი, რაც ხშირ შემთხვევაში მშობიარე ქალს დიდი ემოციური
და ფიზიკური სტრესის ფასად, ტრავმულ გამოცდილებად უჯდება. ამ დროს კი, საუკუნეების
მანძილზე, მლხენელ ბებიაქალსა და მშობიარე ქალს შორის სულ სხვა დინამიკა არსებობდა.
მშობიარობა, პირველ რიგში, ბუნებრივი პროცესი და დალხენის ერთ-ერთი პრაქტიკა იყო
და ის სრულიად ერთმანეთის ნდობაზე, სოლიდარობასა და თანასწორ ურთერთობაზე იყო
აგებული. ახლა ბებიაქალები ისევ ქალები არიან, თუმცა მშობიარობას ექიმი-გინეკოლოგი (და
ხშირ შემთხვევაში, კაცი) წარმართავს, ბებიქალი კი უბრალოდ შემსრულებელია და სტატუსით
ბევრად დაბალ საფეხურზე დგას.
აღსანიშნავი და ხაზგასასმელია ისიც, რომ ქართველი ფემინისტები და სუფრაჟისტები, კატო
მიქელაძე და ნინო ტყეშელაშვილი ფემინისტური აქტივიზმის გზას ზუსტად ბებიაქალობის
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შესწავლით დაადგნენ. ისინი არ ყოფილან პრაქტიკოსი ბებიაქალები, მაგრამ ეს გამოცდილება
და მიღებული ცოდნა შემდგომში მათ აქტვიზმში ითარგმნა, რაც თავდაპირველად ქალის
ჰიგიენის, თავის მოვლის თუ სხვა საკითხების შესახებ ცოდნის გავრცელებას ემსახურებოდა.
შესაბამისად, ეს მაგალითიც კარგად ასახავს იმ კავშირებს, რომელიც ქართულ ფემინიზმსა და
ქალურ-ხალხურ დალხენის პრაქტიკას შორის არსებობს და რომელთან დაბრუნების საჭიროება
დღეს უკვე ძალიან საგრძნობია.
მართალია, ცივილიზაციის სახელით დევნის შედეგად, ქალი მლხენელების საუკუნეობით
დაგროვილი ცოდნა ჩვენთან მეტწილად დაიკარგა, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ამ ტრადიციის
მეტნაკლები აღდგენა და ფესვებთან დაბრუნება დღევანდელ ფემინისტურ დღის წესრიგში
დგას და ამის გაკეთება შესაძლებელია. დალხენის პრაქტიკა, ისევე როგორც ფემინიზმი,
კოლექტიური პრაქტიკაა, ის ერთმანეთისა და გარემოს ზრუნვას, ბუნებასთან ჰარმონიაში ყოფნას
ემყარება. დალხენის სხვადასხვა პრაქტიკა მოგვცემს საშუალებას ჩვენი თავები დავიბრუნოთ/
აღვიდგინოთ (regain), უფრო მრავალფეროვანი და სრულყოფილი გავხადოთ ჩვენი იდენტობები,
გავთავისუფლდეთ კოლექტიური ტრავმისგან, თავისუფლად ნავიგირების მეტი საშუალება
გვქონდეს პატრიარქალურ და კაპიტალისტურ სისტემაში. ამისთვის კი “დედებთან” “ზეცაში”
ასვლა - ძველი ქალურ-ხალხური ცოდნა-პრაქტიკების ფესვებთან დაბრუნება და მათი აღდგენა/
reclaiming გვჭირდება, ასევე, “ზეციდან” მეტი “ჯორიტერფას” “ჩამოტანა” - ქალურ-ხალხური
ცოდნის მეტი გამოყენება ცხოვრებასა და აქტივიზმში, რაც, საბოლოო ჯამში, ჩვენი პოლიტიკური
ემანსიპაციის გზა და საშუალებაა.
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ფემინისტური აქტივიზმი
დღეს და მისი
მთავარი გამოწვევები

ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ დალხენის პრაქტიკების დაბრუნება ფემინისტურ დღის წესრიგში
უნდა მოვაქციოთ, ამ თავში მოკლედ მიმოვიხილავთ ფემინიზმის სხვადასხვა მიმდინარეობას,
ფემინისტური მოძრაობის მოკლე ისტორიას საქართველოში და მთავარ გამოწვევებს, რომლის
წინაშეც მოძრაობა დგას.
ფემინისტური აქტივიზმის განსასაზღვრად მნიშვნელოვანია, ფართოდ მოვხაზოთ ფემინიზმის
განმარტება. ფემინიზმი სოციალური და პოლიტიკური მოძრაობებისა და სხვადასხვა
იდეოლოგიის ერთგვარი ერთობაა, რომლის მიზანი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური
თანასწორობისა და თანასწორუფლებიანობის დამკვიდრებაა. პატრიარქალურ საზოგადოებაში,
სადაც კაცი მიჩნეულია უპირატესად, ხოლო ყველა დანაჩენი - მეორეხარისხოვნად, ფემინისტებმა
თანასწორუფლებიანობის მისაღწევად სხვადასხვა სტრატეგია და გზა გამონახეს. ამიტომ,
როდესაც ფემინიზმზე ვსაუბრობთ, ვგულისხმობთ ბევრი ფემინიზმიდან ერთ-ერთს.
მსოფლიოში გავრცელებული ფემინისტური მიმდინარეობებია: ლიბერალური ფემინიზმი,
რადიკალური ფემინიზმი, სოციალური ფემინიზმი, ფერადკანიანთა ფემინიზმი, ქვიარ
ფემინიზმი, მარქსისტული ფემინიზმი, ანარქაფემინიზმი, ინტერსექციული ფემინიზმი,
ეკოფემინიზმი, პოსტმოდერნისტული და პოსტსტრუქტურალისტური ფემინიზმები.
მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული მათგანი პატრიარქატის წინააღმდეგ ილაშქრებს, მათი
ბრძოლის მეთოდები, სტრატეგიები და მიზნებიც კი განსხვავებულია. სწორედ ამ განსხვავებების
დამსახურებაა ფემინიზმის მრავალფეროვნება. დიდი ხნის მანძილზე ერთმანეთისადმი
კრიტიკულმა დამოკიდებულებამ და ანტი-ფემინისტური ძალების მხრიდან მუდმივმა წნეხმა
ფემინიზმი ერთ-ერთ ყველაზე თვითკრიტიკულ და მუდმივად განვითარებად იდეოლოგიად
აქცია.
ფემინიზმი დასავლური ისტორიის მიხედვით სამ ტალღად იყოფა: პირველი ტალღა მე19 საუკუნისა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში სუფრაჟისტულ მოძრაობას ემთხვევა და
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ქალებისთვის პოლიტიკური უფლებების მოპოვებას
აყენებს ცენტრში. მეორე ტალღის ფემინიზმი,
ე.წ. განმათავისუფლებელი მოძრაობა 1960იან წლებს ემთხვევა და დისკრიმინაციისა
და თანასწორობის საკითხებზე ფოკუსირდება.
მესამე ტალღის ფემინიზმის სლოგანია “პირადი
პოლიტიკურია”. მესამე ტალღა 90-იან წლებში
დაიწყო და მან ინდივიდი და მრავალფეროვნება
დააყენა ცენტრალურად. ის წინა ტალღის
ფემინიზმების შეცდომებზე სწავლის მცდელობაა
და უპირისპირდება ფემინურობისა და საშუალო
და მაღალი კლასის თეთრკანიანი ქალების
გამოცდილებით ამ იდეოლოგიის შემოფარგვლას.
მესამე ტალღის ფემინიზმი მეტად ინტერსექციური
და გლობალურია.
საქართველოში ფემინიზმის ისტორია დასავლური
ისტორიის პარალელურად ვითარდებოდა, სანამ
საბჭოთა ოკუპაციამ ეს პროცესი არ შეაჩერა და
ფუნდამენტურად არ შეცვალა. მე-19 საუკუნიდანვე
დასავლეთიდან მიღებული ცოდნა და ინფორმაცია
გარკვეულ გავლენას ახდენდა ადგილობრივი
კონტექსტის განვითარებაზე, ხოლო მე-20 საუკუნეში
განვითარებულმა მოვლენებმა, ანტი-დასავლურმა
დისკურსმა და აქტივიზმის კლასიკური ფორმის
აკრძალვამ პროცესი საგრძნობლად შეანელა.
1990-იანი წლების საქართველოში ფემინისტური
აქტივიზმი ე.წ. NGO-იზაციის პროცესითა და
დონორების მიერ გამოცხადებული პროექტებით
დაიწყო. ამ ხნის განმავლობაში დასავლური
გავლენა უფრო მეტად გაიზარდა, მაგრამ ასევე
მომზადდა საფუძველი არსებული ორგანიზაციების
იდეოლოგიური მომწიფებისთვის.
საქართველოში
ადგილობრივ
დონეზე
ფემინისტური მობილიზება პირველად 2011 წელს
ფემინისტების დამოუკიდებელმა ჯგუფმა შეძლო.
ჯგუფი, რომელიც დღემდე არსებობს და ინარჩუნებს
შინაარსს (ფემინისტურობას, დამოუკიდებლობასა
და ჯგუფურობას/კოლექტიურობას), თავიდანვე
რადიკალურ ჯგუფად მოინიშნა და გარკვეულწილად
მეინსტრიმულ ქალთა მოძრაობაში მარგინალური
ადგილი დაიკავა. მოგვიანებით, გამოჩნდნენ
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სხვა აქტორებიც: ქალთა მოძრაობად წოდებული 25 ნოემბრის ჯგუფი, შრომით უფლებებზე
მომუშავე ჯგუფები, ქვიარ ჯგუფები, ახალგაზრდა მწვანეები და მემარცხენეები და სხვ.
ქართული ფემინისტური აქტივიზმი და მოძრაობა გლობალური მოძრაობის ნაწილია და
გარკვეულწილად ასახავს მსგავს გამოწვევებს, მაგრამ დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ
ფემინისტური დისკუსია ასევე ეხება ადგილობრივ დონეზე აღმოცენებულ ინიციატივებს, მათ
მნიშვნელობას და მხარდაჭერის ტაქტიკებს.
საქართველოში აქტივიზმის წინაშე მდგარი გამოწვევები შეიძლება დავყოთ ორ ნაწილად:

შიდა გამოწვევები:
ამ კატეგორიაში ექცევა მოძრაობაში არსებული იდეოლოგიური განსვლები და კონფლიქტები,
უსაფრთხოებისა და დაცულობის შეგრძნების ნაკლებობა, მოძრაობის რამდენიმე ადამიანის
სახემდე დაყვანა, ახალგაზრდა ფემინისტების ინიციატივებისთვის არასაკმარისი სივრცე და
მხარდაჭერა.

გარე გამოწვევები:
ფემინისტური მოძრაობის წევრები ხშირად ხდებიან სხვადასხვა ტიპის თავდასხმის სამიზნეები
(ფიზიკური, ვერბალური, ემოციური), ეჭვქვეშ დგება ქალი უფლებადამცველების, ფემინისტი
და ქვიარ აქტივისტების სანდოობა და პროფესიონალიზმი, ძლიერდება სიძულვილით
მოტივირებული დანაშაულები და ანტი-გენდერული მოძრაობები, მოძრაობას არ გააჩნია
საკმარისი რესურსები (ფინანსური, ადამიანური, უნარები და სხვ.), ადგილობრივ კონტექსტში
ძალიან ძლიერადაა ფესვგადგმული რელიგიური სენტიმენტები და მაჩოისტური კულტურა.
ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ფემინისტ აქტივისტებს ყველგან თავდაცვით პოზიციაში
ყოფნა და საბრძოლო მზადყოფნაში ცხოვრება უწევთ და ადვილად მიდიან გადაწვის ზღვარზე.
ამ გამოწვევის დასაძლევად დღესდღეობით მოძრაობას პასუხი არ აქვს, არსებობს მხოლოდ
ფრაგმენტული, ორგანიზაციების კეთილ ნებაზე დაფუძნებული ინიციატივები, რაც ცხადია,
ვერ პასუხობს მოძრაობის საჭიროებებს4.

4

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ სტატია “ფემინიზმი და ქალის
უფლებები: მოძრაობა ნაპირიდან ცენტრისაკენ”, (გაფრინდაშვილი, 2014);
ბეტი ფრიდანი, “ფემინიზმის სამი ტალღა” (Drucker, 2018).
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ფემინისტური კოლექტივები და
გადაკვეთა სხვა მოძრაობებთან

კოლექტივი - ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც გაერთიანებული არიან საერთო საქმიანობით,
საერთო მიზნებით, ინტერესებით (ჭაბაშვილი, 1989).
ფემინისტური კოლექტივი არის კოლექტივი, რომელიც ძალაუფლებრივი სტრუქტურების
მიუხედავად მაინც ერთობლივად ფუნქციონირებს და მოქმედებს. ამგვარ კოლექტივში არავის
ხმა არ არის სხვაზე მაღალი ან უფრო მნიშვნელოვანი, მიუხედავად ამ კოლექტივის წევრის
[სოციალური]5 სტატუსისა. მსგავსი კოლექტივის ამოსავალი არის ის, რომ ნებისმიერი ტიპის
იერარქია დამანგრეველი და გამრიყველია. ის ეფუძნება გაზიარებულ პასუხისმგებლობასა და
კომუნის ინტერესს (Muhlenberg College, 2018).
იმის გათვალისწინებით, რომ ფემინიზმი ერთი უნივერსალური თეორია არ არის, არამედ,
თეორიების მთელი კრებულისგან შედგება, ფემინისტური კოლექტივიც უნდა იტევდეს ამ
მრავალფეროვნებას და ინტერსექციურობას, რათა მაქსიმალურად ამომწურავად დაფაროს
სხვადასხვა გამოცდილება. ფემინისტური კოლექტივისთვის აუცილებელია, ინტერსექციული
მიდგომის გაზიარება და შესაბამისად, ეთნიკურობის, სქესის, გენდერის, კლასის, რელიგიური
მიკუთვნებულობის, სექსუალობის, შესაძლებლობის, რასისა და სხვა იდენტობის განმსაზღვრელი
ნიშნის დანახვა, რაც შეიძლება განსხვავებულ ჩაგვრის გამოცდილებას წარმოადგენდეს. მათ
შორის მნიშვნელოვანია ინტერსექციულობის ძიება თეორიულად და პრაქტიკულად ისეთ
„დაცილებულ“ ჯგუფთანაც, როგორიც შშმ პირები არიან, რომელთაც, მაგალითად, ზრუნვის
კონცეფციაზე კარდინალურად განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ (ქეთევან ხომერიკი).
ამგვარად, საჭიროა „გვქონდეს პოლიტიკა, რომელიც არა სხვების ექსკლუზიას, არამედ
გადაკვეთის წერტილების პოვნას დაეთმობა - რა გვღლის, რა გვიცრუებს იმედს, რას აქვს აზრი და
რას - არა, სად შეგვეშალა, სად გამოგვივიდა. უნდა გავიაზროთ, რომ რაც ყველას გვაერთიანებს
არის ის, რომ ეს “სამსახური” არასოდეს გვტოვებს და ამას აქვს შედეგები ჩვენზე, ჩვენს საქმეზე
და შესაბამისად, სხვებზე. მიდგომა, რომელიც სარგებელს მოგვიტანს, მხოლოდ სხვების
გაკეთებული საქმეების კრიტიკაზე ვერ გავა, არამედ მოსმენაზე, გაზიარებაზე, არაფორმალურ
საუბრებზე. სოლიდარობა, ამ შემთხვევაში, მაინცდამაინც არ გულისხმობს, რომ მე შენსავით
ვხედავ, არამედ იმას, რომ არ გეთანხმები, მაგრამ ჩემი ძალაა, რომ გიცნობდე და პატივს გცემდე“
(მარიამ ჭანჭალეიშვილი).
5
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იგულისხმება ადამიანის ეკონომიკური კლასი, რასა, ასაკი, გენდერი და სხვა სოციალური ნიშანი.

კოლექტიური ტრავმა და
მოძრაობები საქართველოს
კონტექსტში

ამ ნაწილში მიმოხილულია საქართველოში დღეს არსებული ქვიარ, ქალთა და ფემინისტური
მოძრაობები კოლექტიური ტრავმის ჭრილში. ასევე, გაანალიზებულია, თუ რა გავლენა
მოახდინეს მოძრაობებზე მძიმე კოლექტიურმა გამოცდილებებმა და 17 მაისების მაგალითზეა
გააზრებული, თუ რამდენად წარმართავს ეს გამოცდილებები ბრძოლის იმ გზებს, რომლებსაც
ვირჩევთ.
კოლექტიურ ტრავმას უწოდებენ ადამიანების ფსიქოლოგიურ რეაქციას მოვლენაზე, რომელიც
გავლენას ახდენს ან უკვე მოახდინა მთელს საზოგადოებაზე. კოლექტიური ტრავმა შესაძლოა
წარმოადგენდეს არა მხოლოდ ისტორიულ ფაქტს ან მოვლენას, არამედ კოლექტიურ
მეხსიერებას იმაზე, თუ კონკრეტული ადამიანების ჯგუფს რა „ცუდი რამ“ შეემთხვა. ასეთი
მოვლენა შესაძლოა იყოს ომი, ან სხვა მატრავმირებელი მოვლენა, რომელიც გავლენას
ახდენს როგორც საზოგადოების კონკრეტულ ჯგუფებზე, ისე მთლიანად საზოგადოებაზე. ამ
განმარტებით, საქართველომ, როგორც ქვეყანამ და საზოგადოებამ საკმაოდ მძიმე პერიოდები
გაიარა. განსაკუთრებით ბოლო 30 წლის განმავლობაში. საბჭოთა სისტემის კოლაფსი, რომელსაც
მოჰყვა ყველანაირი შიდა და გარე სისტემების ჩამოშლა, სამოქალაქო ომი და აფხაზეთისა
და სამაჩაბლოს სამხედრო კონფლიქტები, შიმშილობა და სხვა - გადარჩენისთვის ბრძოლამ
საზოგადოებას უმძიმესი დაღი დაასვა.
თუკი მოვლენებს გადავხედავთ, დავინახავთ, რომ მათ უმეტესად ახალი ნაციონალისტური
მოძრაობებისა და დისკურსების აღმოცენება მოჰყვა, რომლებიც დღესაც საკმაოდ ძლიერია და
წინააღმდეგობაში მოდის ფემინისტურ დღის წესრიგთან.
ლოკალურ დონეზე ქალთა და ფემინისტური მოძრაობების აღმოცენება ძირითადად
დაკავშირებულია არასამთავრობო სექტორის განვითარებასთან, თუმცა ასევე შეინიშნება
დამოუკიდებელი კოლექტივების (მაგ: ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფი, პარტიზანი
გოგონები და სხვ.) საქმიანობაც, რომლებიც მოხალისეობრივ საწყისებზე დგანან და არ არიან
დამოკიდებულნი დონორების რესურსებსა და პოლიტიკაზე.
ლგბტ მოძრაობაც, მსგავსად ქალთა მოძრაობებისა, საქართველოში არასამთავრობო სექტორის
კვალდაკვალ გაჩნდა 2000-იან წლებში. პირველი ლგბტ ორგანიზაცია „ინკლუზივი“ 2006 წელს
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დაარსდა და ძირითადად ორიენტირებული იყო სერვისების გაცემაზე, თემის ჩამოყალიბებაზე,
და თემის ლგბტ უფლებებში გათვითცნობიერებაზე. მასთან მჭირდროდ თანამშრომლობდა
და შემდგომ წლებში უკვე დამოუკიდებლად მუშაობდა 2000 წელს დაარსებული „ქალთა
ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“, რომლის “ქალთა უფლებების” პროგრამაც ექსკლუზიურად
ლესბოსელი, ბისექსუალი ქალებისა და ტრანსგენდერი ადამიანების გაძლიერებაზე იყო
ორიენტირებული.
თუკი ორგანიზაციების თავდაპირველი საქმიანობა თემის წევრების
შემოკრება, უსაფრთხო სივრცეების შექმნა და თემის გაძლიერება იყო, შემდგომში
ორგანიზაციებმა საზოგადოებაში ხილვადობაზე ზრუნვა დაიწყეს, რაც გარე სივრცეებში
სხვადასხვა, მცირე პერფორმანსების თუ მსვლელობების მოწყობაში გამოიხატებოდა, შემდგომ
კი, 17 მაისს მსვლელობების მცდელობებში.
17 მაისი ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღეა, რომელსაც საერთაშ-ო
რისო მნიშვნელობა აქვს. თუმცა ამ დღეს თავისი ისტორიული წარსული და დატვირთვაც გააჩნია
და დასავლეთში ქვიარ მოძრაობის ბრძოლას უკავშირდება.
იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველო სწორებას სწორედ დასავლეთზე აკეთებ(და)ს, ამ დღის
აღნიშვნის მცდელობაც დასავლური ფასეულობებისკენ სვლად აღიქმებოდა.
საქართველოში ლგბტ მოძრაობაზე ყველაზე მეტად 2013 წლის და 2018 წლის 17-მა მაისებმა
მოახდინეს გავლენა რამდენიმე მიზეზის გამო:
1. 2013 წლის 17 მაისს ლგბტ ორგანიზაციებმა ღიად დაანონსებული აქციის ჩატარება
გადაწყვიტეს, რაც ასეთი მასშტაბების საჯაროობის პირველი მცდელობა იყო.
2. 17 მაისის აქციის საპასუხოდ კონსერვატორულმა ჯგუფებმა და ეკლესიამ რამდენიმე ათასი
ადამიანის მობილიზება მოახდინა და პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია დაიკავა.
მიუხედავად შსს-ს მხრიდან დაცვის გარანტიების მიღებისა, პარლამენტის წინ ეკლესიის
აგრესიულად განწყობილმა ჯგუფებმა ლგბტ აქცია დაარბიეს. პოლიციამ არ შეასრულა
მასზე დაკისრებული ვალდებულება და ძალადობისგან არ დაიცვა აქციის მონაწილეები.
აღნიშნულმა ფაქტმა, ფაქტობრივად, მწვანე შუქი აუნთო ლგბტ ადამიანებისა და
არაკონფორმული გარეგნობის მქონე ადამიანების მიმართ ძალადობას შემდგომ დღეებშიც.
3. გადატანილმა ძალადობამ ტრავმული გამოცდილება დაუტოვა მთლიანად მოძრაობას.
სახელმწიფოს მხრიდან უგულებელყოფამ და ძალადობაზე თვალის დახუჭვამ
ფაქტობრივად, მთლიანი წინააღმდეგობის კონცენტრირება მოახდინა ამ დღეზე და წლიდან
წლამდე აქტივისტები ცდილობდნენ ამ „წართმეული დღის“ სახელმწიფოსგან გამოგლეჯას.
მიუხედავად იმისა, რომ 2017 წლის 17 მაისს აქტივისტებმა შეძლეს სიტყვისა და გამოხატვის
უფლებით სარგებლობა და კანცელარიასთან აქციის გამართვა, ეს ვერ ჩაითვლება
გადატანილი ტრავმის კომპენსაციად, რადგან სახელმწიფოს დონეზე ჯერ არცერთხელ
მომხდარა ლგბტ უფლებების ღიად აღიარება, ხოლო სასიკეთო საკანონმდებლო ცვლილებები
(ანტიდისკრიმინაციული კანონი) მხოლოდ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით არის
განპირობებული და საკმაოდ მყიფეა.
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იგულისხმება ადამიანის ეკონომიკური კლასი, რასა, ასაკი, გენდერი და სხვა სოციალური ნიშანი.

2018 წლის 17 მაისი ალბათ მეორე, ყველაზე გარდამტეხი მოვლენა იყო მოძრაობის ისტორიაში.
მთავრობამ, ისევე როგორც წინა წელს, აქტივისტებს კანცელარიის მიმდებარე ტეროტორია
შესთავაზა აქციის ჩატარების ადგილად. 16 მაისს უამრავი დისკუსიისა და მიმდინარე მოვლენების
შეფასების შემდგომ აქტივისტებმა აბსოლუტური უმრავლესობით მიიღეს გადაწყვეტილება
რომ 17 მაისს კანცელარიასთან არ გავიდოდნენ. ამას რამდენიმე მიზეზი ჰქონდა:
1. უსაფრთხოება: ფაშისტურმა ჯგუფებმა დაიწყეს მობილიზება და ისმოდა ღია მუქარებიც
დარბევის შესახებ. ასევე ეკლესიამაც ქალაქის მთავარ მოედანზე დაიწყო მრევლის
მობილიზება „ოჯახის სიწმინდის დღის“ აღსანიშნად. მიუხედავად იმისა, რომ შსს ღიად
პირდებოდა აქტივისტებს დაცვას, ისევ არ არსებობდა არანაირი გარანტია იმისა, რომ 2013
წელი არ განმეორდებოდა. ასევე, მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო იმ ძალადობის თავიდან
აცილება, რომელიც როგორც წესი, მოჰყვება ხოლმე 17 მაისს, შემდგომ დღეებში, ქალაქის
ქუჩებში.
2.
აქტივისტებზე განსაკუთრებული წნეხი მოდიოდა ე.წ. ლიბერალური ჯგუფებიდან,
რომელებსაც შეადგენდნენ სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და
მათთან აფილირებული პირები, რომლებსაც სურდათ აქციაზე ღიად დასწრება და სხვებსაც
მოუწოდებდნენ ამისკენ. ამ ჯგუფების მხრიდან 17 მაისის თაობაზე ასეთი აქტიურობა
სინამდვილეში არც ისე გასაკვირია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ადამიანებიდან ბევრი
გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზეც ყოფილან, მათგან არცერთი ცვლილება ქვიარ
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ადამიანების სასიკეთოდ ან თუნდაც ღია მხარდაჭერა პარლამენტის ტრიბუნიდან არავის
ახსოვს, ერთი მარტივი მიზეზის გამო - ასეთი რამ უბრალოდ არ მომხდარა და ვერც მოხდებოდა.
ვერ მოხდებოდა იმიტომ, რომ დღეს არსებული ყველა პარტია თუ პოლიტიკური ჯგუფი
ანტისოციალური და ლიბერტარიანული ხედვებით გამოირჩევა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მათი
პოლიტიკური დღის წესრიგი გულისხმობს, ერთი ხელით სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების
„დაცვას“ და მეორე ხელით კი აბსოლუტურად ყველანაირი კეთილდღეობის გარანტიების
წინააღმდეგ ბრძოლას, რაც არა მხოლოდ ქვიარ თემს, არამედ მთლიან საზოგადოებას აყენებს
ზიანს. გაღარიბებული პოლიტიკური პროგრამების მქონე ჯგუფებისთვის 17 მაისის გამოყენება
და ამით საკუთარი თავის პრო-დასავლურად მონიშვნა ხელსაყრელი იყო. ხელისუფლებისთვის
კი უფრო მარტივი იყო ერთ-საათიანი აქციის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ვიდრე რეალური
სასიკეთო სისტემური ცვლილებების გატარება. შესაბამისად, 17 მაისის აქციის ჩატარება
ხელსაყრელი იყო ყველასთვის, თვითონ ქვიარ თემის გარდა.
ამდენად, შეიძლება ითქვას, რომ 2018 წლის 17 მაისს აქტივისტების მხრიდან აქციის გაუქმება
იყო პოლიტიკური აქტი, რომელიც უარს აცხადებდა ხელისუფლების, ოპოზიციური პარტიების, და
დომინანტური ჯგუფების ფარსში მონაწილეობაზე. 17 მაისი, როგორც ტრავმული გამოცდილება,
მთლიანად
თემისთვისაა
განმაპირობებელი
მოვლენა, რომელსაც წლიდან წლამდე ველით,
რომ დაგვიბრუნებენ. ის რაღაცით დაკარგულ
ტერიტორიას ჰგავს, რომელიც ამ პოლიტიკურ დღის
წესრიგში არ დაგვიბრუნდება, თუმცა „სასარგებლო“
სატყუარაა მმართველი ელიტებისთვის, რომლებიც
მუდმივად თამაშობენ ჩვენს სენტიმენტებზე და ჩვენი
კეთილდღეობისა და უფლებების ერთადერთ „სწორ“
ვარიანტად გვაწვდიან და ბრძოლის გზებსაც თვითონ
განგვისაზღვრავენ - გზებს, რომლებსაც უბრალოდ
თემის წევრების (და არა მხოლოდ) მსხვერპლი მოჰყვება
ხოლმე და რის საზღაურსაც ყოველდღე ვიხდით.
ბოლოს, დასკვნის სახით ვიტყოდით, რომ 2013 წლის
17 მაისის მოვლენა მძიმე, ტრავმული გამოცდილებაა
ქვიარ თემისთვის და მოძრაობისთვის. როგორც
პოსტ-ტრავმული გამოცდილება, ის მოქმედებს არა
მხოლოდ იმ ადამიანებზე, რომლებიც იმ მომენტში
უშუალოდ იყვნენ თავდასხმის ობიექტები, არამედ იმ
ადამიანებზეც, ვინც თავს ქვიარად აიდენტიფიცირებს.
შეუძლებელია, რომ ამ მოვლენის მასშტაბურობას
არ დაეტოვებინა კვალი ქვიარ თემის კოლექტიურ
მეხსიერებაზე, რაც ახლაც, აქტივიზმის დონეზეც
მოქმედებს. ტრავმას (სხვა მრავალთან ერთად) ერთი
თვისება ახასიათებს - ძალიან ხშირად ტრავმის
აღიარების და მისგან თავის დაღწევის სურვილი
იმდენად დიდია, რომ იგი ხელს გვიშლის მოვლენების
ნათლად და ობიექტურად შეფასებაში, რაც თავის

მხრივ გავლენას ახდენს ჩვენს ქმედებებზე, როგორც ინდივიდუალურ, ასევე კოლექტიურ
დონეზე. ამიტომაც აუცილებელია, ამ საკითხზე მუშაობა დავიწყოთ.
ტრავმიდან გამოსვლა ტრავმის აღიარებიდან იწყება. ასევე საჭიროა მასზე ლაპარაკი, რაც
თავის მხრივ, უსაფრთხო სივრცეების შექმნას გულისხმობს, სადაც ყველას ხმას ერთნაირი
ღირებულება აქვს, და სადაც კოლექტიური დალხენის პრაქტიკები მიმართულია ადამიანების
გაძლიერებაზე. თუმცა ტრავმის გადალახვისკენ მიმავალი გზა აქ არ მთავრდება და არასწორი
მიდგომით, ხშირად “ლაპარაკით თერაპია” შეიძლება რე-ტრავმირებით დასრულდეს და უფრო
მეტი ზიანი მიაყენოს ადამიანს ანდა ადამიანთა ჯგუფს. არსებობს დალხენის სხვა პრაქტიკები,
რომლებიც შეიძლება უფრო წარმატებული იყოს. გათავისუფლება კოლექტიური ტრავმისგან,
რომელიც კოლექტიური ჩაგვრიდან მომდინარეობს და რომელსაც ხშირად თაობათაშორისი
ელემენტიც ახლავს თან, თავისთავად კოლექტიურ და კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს.
ემპირიული კვლევები (van der Kolk M.D., 2015) და პრაქტიკოსთა გამოცდილება აჩვენებს, რომ
ხშირად ალტერნატიული და სხეულზე ორიენტირებული მიდგომები უფრო ეფექტურია ვიდრე
ფართოდ გავრცელებული, დასავლური მედიცინის დარგში არსებული მიდგომები (ფსიქიატრია
- მედიკამენტოზური მკურნალობა, ფსიქოლოგია - ფსიქოთერაპია, ფსიქოანალიზი, ა.შ.).
სოციალური სამართლის ჩარჩოთი ხელმძღვანელი მკვლევარები და მლხენელი პრაქტიკოსები
ხშირად უპირატესობას ანიჭებენ მკურნალობის და დალხენის ისეთ სომატურ და ალტერნატიულ
მიდგომებს, როგორებიცაა იოგა, მედიტაცია, ტაი ჩი, რეიკი, აკუპუნქტურა, ფსიქოდრამა, არტთერაპია, EMDR6 და წინაპრებისგან დატოვებული რიტუალები თუ მცენარეული წამლების
რეცეპტები.
და ბოლოს, საჭიროა იმის ხაზგასმა, რომ კოლექტიური, თაობათაშორისი ტრავმისგან
გათავისუფლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი ისტორიის დოკუმენტალიზაციაა,
რომელსაც თან ახლავს კოლექტიური გლოვა, მეხსიერების შენახვა-გადაცემის პრაქტიკები, და
სამართლიანობის აღმდგენი მოქმედებები. ამ კომპონენტების გარეშე ჩაგვრისგან კოლექტიური
გათავისუფლება და სრული დალხენა შეუძლებელია - მათ გარეშე ნებისმიერი მცდელობა
სიმპტომების მკურნალობას იშვიათად თუ გასცდება. სწორედ ამიტომ დალხენასა და პოლიტიკურ
მოძრაობას შორის მნიშვნელოვანი გადაკვეთაა და ერთი მეორის გარეშე ნაკლული, არასრული
პროექტია.
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პროფესიული გადაწვა,
აქტივისტის ხატი და
კოლექტიური ზრუნვისა და
რადიკალური
დასვენების იდეა
მოვუფრთხილდეთ ერთმანეთს,
რათა საშიშები ვიყოთ ერთად

პროფესიული გადაწვა, ე.წ. burn out ამერიკული ტერმინია და 1974 წელს ამერიკელი ფსიქიატრის,
ფრეიდენბერგის მიერაა შემოტანილი. ტერმინი მიემართება იმ ადამიანების ფსიქო-ემოციური
მდგომარეობის აღწერას, ვისაც პროფესიულად უწევს ემოციურად მძიმე და დატვირთული
სამუშაოს შესრულება.
პროფესიული გადაწვა ხასიათდება:

Ƿ
Ƿ
Ƿ
Ƿ
Ƿ
Ƿ
Ƿ
Ƿ
Ƿ

პასუხისმგებლობებისა და წნეხების ტვირთად შეგრძნებით;
ძილთან დაკავშირებული პრობლემებით;
სამუშაო დროზე მეტხანს მუშაობით;
ფიზიკური ტკივილით, დაქანცვის შეგრძნებით, თავის ტკივილით, ზოგადი ტკივილებით;
გაფანტულობითა და გულმავიწყობით;
გაღიზიანებით;
შეგრძნებით, რომ სამსახურში არ გვაფასებენ და გვიყენებენ;
შეგრძნებით, თითქოს აღარ გვადარდებს რასაც ვაკეთებთ;
ერთდროული შეგრძნებით, რომ არაფერს წარმოვადგენთ, თუმცა ყველაფერი დაინგრეოდა,
ჩვენ რომ არ განვაგრძოთ დიდხანს მუშაობა;
Ƿ შეგრძნებით, რომ ჭამა-სმისთვის გასამეტებელი დრო არ გვაქვს და ა.შ.
აქტივიზმში პროფესიული გადაწვის სინდრომი გავრცელებული მოვლენაა. ფემინისტურ
აქტივიზმს ახასიათებს ნიუანსები, რაც მას გამოაცალკევებს სხვა ტიპის გამოცდილებებისგან.
ფემინისტი აქტივისტების უმრავლესობა ქალად ან გენდერულად არაკონფორმულად მონიშნავს
თავს, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი გამოცდილებების გენდერულ ჭრილში უნდა განვიხილოთ.
აქტივისტები მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში უპირისპირდებიან სახელმწიფოებს,
კორპორაციებს, ინსტიტუციებს. აქტივისტები სოციალური ტრანსფორმაციის ადვოკატები
არიან, რაც თავისთავად მათ არამომგებიან პოზიციაში აყენებთ იმ ძალაუფლებრივ
სისტემებთან მიმართებაში, რომელსაც ისინი უპირისპირდებიან. ფემინისტი აქტივისტები,
როგორც პატრიარქატის, კაპიტალიზმისა და სხვა ბევრი უზარმაზარი პირსისხლიანი სისტემის
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წინააღმდეგ მებრძოლები, აღიქმებიან სოციალურ, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და გარემოსდაცვით
ტრანსფორმაციის მომტანებად, რაც, ცხადია, ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობაზე გაცილებით
მეტია და ვერ იქნება ცალკეული აქტივისტის საზიდი ტვირთი.
მიუხედავად ამისა, აქტივისტების უმრავლესობის მიმართ არსებობს გარკვეული დაუწერელი
მოთხოვნა და მოლოდინი, რომ მათ ყველანაირი პირადი და პროფესიული ვალდებულება
უნდა გადადონ გვერდზე და თავი შესწირონ იმ მიზნებს, რისთვისაც იბრძვიან. აქტივისტური
საქმიანობა, ასევე, აღიქმება უფასო, დამატებით შრომად, რომლისთვისაც ფულის აღება
აკნინებს ბრძოლის მიზანს. აქტივიზმისთვის არ არსებობს განსაზღვრული დროის მონაკვეთი,
არამედ აქტივისტის მზადყოფნა სხვების დასახმარებლად არის 24 საათიანი შრომა, კვირის
ნებისმიერ დღეს.
გარდა გარე ფაქტორებისა, აქტივისტები ერთმანეთის მიმართაც კრიტიკულები არიან,
რაც შესაძლოა, გამოწვეული იყოს მრავალი ფაქტორით - იდეოლოგიური განსხვავებები,
კონკურენციის შეგრძნება, ინტერნალიზებული ბრაზი და მრავალი სხვა.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის საკუთარი როლის, როგორც გადამრჩენელად,
ტანჯულად და ინსტრუმენტად აღქმა, რაც ასევე თვითდეჰუმანიზებისკენაა მიმართული და
მეორეხარისხოვნად წარმოაჩენს ყველაფერ ადამიანურს (გადაღლას, შიშს, იმედგაცრუებას და
ა.შ.).
ფემინისტი ქალები და გენდერულად არაკონფორმული ადამიანები, გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორებისა, საკუთარი გენდერისთვისაც აგებენ პასუხს. ქალების შემთხვევაში
აქტივიზმი ქალისთვს შეუფერებელ, სასირცხვილო, ქუჩის საქმედ ითვლება, რის საფუძველზეც
ეჭვქვეშ დგება აქტივისტი ქალების “პატიოსნება”, მათი პროფესიონალიზმი და სანდოობა,
ისევე როგორც კარგი დედობა, შვილობა, დობა, ცოლობა და სხვა ქალისთვის მორგებული
სოციალური როლი. ქალი აქტივისტებისთვის მნიშვნელოვანი სტრესის წყაროა ოპონენტების
(მტრების) მხრიდან მათ ოჯახზე თავდასხმა და პოლიტიკური ბრძოლის პირად ველში გადატანა.
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ქვიარი, გენდერულად არაკონფორმული, ტრანს და არაბინარული ადამიანების შემთხვევაში
შემოდის ჰომო/ბი/ტრანსფობიის ელემენტიც.
შესაბამისად, აქტივისტების შემთხვევაში ხშირად, არჩევანი კეთდება ორ სცენარს შორის: ან
აქტივისტმა უნდა დააკმაყოფილოს “იდეალური აქტივისტის” ყველა მოთხოვნა და მოლოდინი,
ან უნდა იწვნიოს კრიტიკა ამ როლის შეუსრულებლობის გამო. ორივე შემთხვევაში გარდაუვალია
გადაწვის სინდრომის განვითარება და საკუთარი თავის დაზიანება. ამ ყველაფერს ემატება
ის ეკონომიკური მოდელი, რომელიც შეუძლებელს ხდის, ადამიანს საკმარისი დრო დარჩეს
სამსახურს მიღმა აკეთოს აქტივიზმი (რადიკალური დასვენების, დროის კოლონიზაციისა და
ქალის ჩაგვრის თანაკვეთის შესახებ უფრო ვრცლად იხილეთ სტატია “რადიკალური დასვენების
აჩრდილი: დროის კოლონიზაციის კავშირი დასაქმებულთა ექსპლუატაციასა და ქალთა
ჩაგვრასთან” (ბარქაია, 2016)).
არსებული გარემოს, ეკონომიკური სისტემის, პატრიარქალური ჩაგვრის საპირწონედ
ფემინისტები გვთავაზობენ რადიკალური დასვენებისა და კოლექტიური ზრუნვის პრაქტიკებს.
რადიკალური დასვენების კონცეფცია გულისხმობს არსებული თავისუფალი დროის საკუთარი
კმაყოფილებისთვის და არა საჭიროების დაკმაყოფილებისთვის გამოყენებას, რისი ფუფუნებაც
ხშირად, ქალებს არ გაგვაჩნია. კოლექტიური ზრუნვა მიემართება პრაქტიკას, რომლის
მიხედვითაც კოლექტივის თითოეული წევრის ემოციური კეთილდღეობა და მენტალური
ჯანმრთელობა გაზიარებული პასუხისმგებლობაა და არა ინდივიდუალური ტვირთი. საკუთარ
თავზე ზრუნვის პრაქტიკების სამართლიანი კრიტიკის შემდეგ აქტივისტებისთვის მოძრაობის
ჩამოყალიბებისა და მდგრადობისთვის გარდაუვალი გახდა კოლექტივის აღქმა, მასში
ფემინისტური პრინციპების შეტანა და ზრუნვის პასუხისმგებლობების გადანაწილებაც.
საკუთარ თავზე ზრუნვისადმი ინდივიდუალური მიდგომა ხშირად არის გაკრიტიკებული
როგორც დასავლური, საშუალო ან მაღალი კლასის წარმომადგენლისთვის ეკონომიკურად
და სოციალურად ხელმისაწვდომი სიკეთე, რომელიც ცენტრში აყენებს კაპიტალისტური
ბედნიერების მიერ მოხაზულ ფუფუნების საგნებს და რეალური ემოციური გამრთელების
მაგივრად ქმნის კარგად ყოფნის ფრაგმენტულ და წერტილოვან შეგრძნებას, კმაყოფილებას,
რომელიც არ არის მიმართული გრძელ ვადაზე. ამის საპირისპიროდ, კოლექტიური ზრუნვის
პრაქტიკები გაჯერებულია ფემინისტური პრინციპებით და ფესვები ადგილობრივ კონტექსტში
აქვს გადგმული, იგი გარდაუვალია აქტივიზმისა და მოძრაობის მდგრადობისთვის, მოიცავს
ინდივიდუალური კეთილდღეობის ელემენტებს, თუმცა აღიარებს საზღვრებს (სხვისას
და საკუთარს). ეს ნიშნავს, რომ ჯგუფი იღებს ვალდებულებას, განიხილოს ერთმანეთთან
გადაჯაჭვული ჩაგვრები და ჯგუფში კეთილდღეობის გაუარესების მიზეზები, ასევე, ებრძოლოს
საზოგადოებაში გავრცელებულ დისკრიმინაცის (Chen & Gorski, 2015).
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დალხენის პრაქტიკა, (თვით)
ზრუნვის ეკონომიკა და
ფემინისტური აქტივიზმი

დალხენა პოლიტიკურია

თვითზრუნვისა და ურთიერთზრუნვის, როგორც ღირებულების კულტივაცია ქართულ
ფემინისტურ სივრცეში პოლიტიკურ აქტად უნდა იქნას გააზრებული, როგორც შეთანხმება,
განზრახვა და კოლექტიური გადაწყვეტილება, რომლის ასასრულებლად სურვილის გარდა
მნიშვნელოვანია გაგვაჩნდეს სტრატეგიული ხედვა, ადამიანური და ფინანსური რესურსი და
ცოდნა რომელიც დაეყრდნობა როგორც საერთოშორისო გამოცდილებებს, ასევე ადგილობრივი
კონტექსტის გააზრებას და ჩვენში არსებული ინტუიციური სიბრძნეების ხელახალ აღმოჩენასა
და ერთმანეთთან გაზიარებას.
ამ გადაწყვეტილების ფორმირება მრავალშრიანი პროცესია, ის გულისხმობს ინდივიდუალურ
გააზრებას, ასევე კოლექტიურ შეთანხმებას აქტივისტებს შორის და ორგანიზაციულ კულტურასა
და ფუნქციონირებაში ზრუნვის პრინციპების ინტეგრაციას.
მსგავსი სივრცის შექმნა არის შემოქმედებითი შრომა, იგი ემსახურება გააზრებას, ფიქრს,
ძალების აღდგენას და წარმოადგენს ერთგვარ წინააღმდეგობას იმ დამანგრეველი ინერციის
საპირწონედ, რაც იმ ანტიჰუმანურ სისტემებს ახასიათებს, რომელშიც გვიწევს არსებობა. ხშირად
ზღვარი რთული დასაცავია და არსებობს რისკი, რომ აქტივიზმმა მოახდინოს ძალადობრივი
ბრძოლის მეთოდების გაუაზრებელი გადმოტანა და გათავისება, თუნდაც ფსევდოჰეროიკული
ნარატივების წახალისებით, სადაც ადამიანი განიხილება, როგორც საშუალება და არა მიზანი.
ამიტომ, ზრუნვის კომპონენტის შეტანა ფემინისტურ დღის წესრიგში შეიძლება მნიშვნელოვანი
იყოს, როგორც პრევენცია მსგავსი მიდრეკილებებისგან თავის დასაცავად და კრიტიკის
შესანარჩუნებლად.
როცა თვითზრუნვაზე ვსაუბრობთ, ალბათ ასევე უნდა გავიაზროთ რას ვგულისხმობთ თვითობაში,
როგორ შემოვსაზღვრავთ მას. თვითობა კულტურულად განსაზღვრულია და განპირობებულია
იმ საზოგადოებით, რომელშიც ვცხოვრობთ. მაგალითისთვის ინიდივიდუალისტური და
კოლექტივისტური საზოგადოებები პიროვნულ საზღვრებს სხვადასხვანაირად ადგენს. მუშაობის
პროცესში ამის გათვალისწინება მნიშვნელოვანია., რადგან საკუთარი თავი, სხვადასხვა
საზოგადოებაში მცხოვრები ქალისთვის, სხვადასხვა რამეს ნიშნავს. ის, თუ რამდენად ვერევით
თვითგანსაზღვრის ფაქიზ და საოცრად ინტიმურ პროცესში და რა რეკომენდაციებს ვაძლევთ
ადამიანს, როცა საკუთარ თავზე ზრუნვისკენ მოვუწოდებთ, უკვე ეთიკის საკითხია. ან საერთოდ,
უნდა მოვუწოდოთ კი? უნდა ჰქონდეს ამ ყველაფერს რეკომენდაციის ან რჩევის ფორმა?
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თვითაღქმა და საკუთარი თავის საზღვრების დადგენა, ამ საზღვრების მონიშვნა
და ჩვენი, ჩვენი თემის და უფრო ფართო საზოგადოების „საკადასტრო რუკის“
შექმნა ცალკე სამუშაო და თვითრეფლექსიის ერთ-ერთი მიზანია. ამ მუშაობისას
ჩნდება როგორც საზღვრების გაფართოების, ასევე შევიწროვების საჭიროება
- რომ ვთქვათ ვისზე/რაზე ვზრუნავთ საკუთარ თავში და საკუთარ თავს მიღმა.
რუკა უნდა დაიხატოს და მრავალჯერ გადაიხატოს და ეს პროცესი თავისთავად
არის ღირებული. ამ პროცესს საარსებო პირობები და სივრცე სჭირდება.
შემდეგი ნაბიჯი იმის განსაზღვრაა, თუ როგორ ვზრუნავთ. ეს განსაზღვრება ცხადია
ასევე არ არის მონოლითური, ის ცვალებადია, მოძრავია და განახლებადია.
თვითზრუნვისა და ზოგადად ზრუნვის მნიშვნელობის აღიარება დღის წესრიგში
არ დგას. კონკურენციაზე დამყარებულმა სისტემამ მისი საჭიროება აღიარა და
ადგილიც მიუჩინა ბაზარზე. ხშირად გვხვდება როგორც სპა-სალონების ასევე,
მედიტაციისა და იოგის და აღმოსავლური სპირიტუალიზმის ადაპტაციების,
სავარჯიშო დარბაზებისა და სხვადასხვა ზრუნვაზე ორიენტირებული პრაქტიკების
რეკლამირება. საკუთარ თავზე ზრუნვის პრაქტიკები, ზოგჯერ ნორმატიული
გარემოდან მომდინარე, ერთ-ერთ სტრესორადაც გვევლინება. მაგალითისთვის
საკმარისია მოვიყვანოთ სილამაზის ინდუსტრია, რომელიც მუდმივად
თვითზრუნვის და თვითმოვლის სახელით გვესაუბრება. ასევე, შეგვიძლია
გავიხსენოთ ბავშვზე თუ მოხუცზე ზრუნვის საკმაოდ მოთხოვნადი შრომა, რაც
ძირითადად ქალების ფუნქციური როლია. ის ზოგჯერ აუნაზღაურებელია ოჯახის
კონტექსტში და ზოგჯერ ანაზღაურებადი, დაქირავებული შრომაა ქვეყნის შიგნით
თუ ქვეყნის გარეთ.
ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ საკუთარი თავი, როგორც ზრუნვის გამცემ,
ასევე ზრუნვის მიმღებ პოზიციაში, როცა ვყიდულობთ რეკრეაციულ სერვისებს,
როცა ვხედავთ, როგორ შრომობს სხვა და როგორ ვშრომობთ ჩვენ დასვენების
უზრუნველსაყოფად, ემოციური განტვირთვისთვის, როცა ვიაზრებთ, რამდენად
ხელმისაწვდომია ეს ყველაფერი ჩვენთვის და ჩვენს გარშემო მყოფთათვის,
როგორც თანხობრივი, ისე დროითი და ემოციური რესურსის თვალსაზრისით.
ემოციური თუ ფიზიკური ზრუნვა როგორც პროდუქტი დიდი ხანია მიმოქცევაშია
და ინტეგრირებულია სისტემაში, ის იყიდება, ინტენსიურად რეკლამირდება
და ჩართულია საერთო კონკურენტულ გარემოში. იმისთვის რომ პასიური
მომხმარებლის პოზიციას გავცდეთ მნიშვნელოვანია ცნობიერი კრიტიკული
გააზრება, რაც აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არ გულისხმობს ზემოთ ჩამოთვლილი
პრაქტიკების რადიკალურ უარყოფას. კრიტიკა, უფრო მეტად დამცველი
მექანიზმია, იმისათვის, რომ პრაქტიკები მოვირგოთ და არა პრაქტიკებს მოვერგოთ
და არ ვიქცეთ დამკვიდრებული, ფარულად თუ ღიად აგრესიული მარკეტინგის
მსხვერპლად, ან დუპლიკატორად და შევძლოთ არსებული ველიდან გასვლა.
ზრუნვის ეკონომიკასთან ერთად, სადაც ვაკვირდებით თუ როგორ ხდება
ზრუნვის დისტრიბუცია, რა ადგილი უჭირავს ბაზარზე და ვის რამდენი ერგება,
მნიშვნელოვანია ზრუნვის სოციოლოგია - დაკვირვება იმაზე, თუ რამდენად
მიბმულია ეს გადანაწილება გენდერულ, რასობრივ თუ კლასობრივ საკითხებზე
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და ზრუნვის ფსიქოლოგია - ზრუნვის გაცემისა და მიღებისთვის საჭირო ემოციური რესურსი და
მზაობა. ზრუნვის პროცესთან დაკავშირებული რისკები, მაგალითად ზეზრუნვა, როცა ზრუნვის
ობიექტის დათრგუნვის სახე ეძლევა პროცესს, სადაც ძალადობის მზრუნველობით ფორმებზეც
შეგვიძლია ვისაუბროთ. იმის ანალიზიც საინტერესოა, თუ როგორ დგას ესა თუ ის ბრძოლა
(ფემინისტური თუ ქვიარ აქტივიზმი) ან ესა თუ ის სისტემა (პატრიარქატი თუ კაპიტალიზმი)
ზრუნვაზე და როგორ იკვებება და ინარჩუნებს მდგრადობას. ბრძოლა არ არსებობს ზრუნვის
გარეშე. ვერც არსებული სისტემები და ვერც სისტემის წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლები
თავს ვერ ინარჩუნებს გამოკვების გარეშე და ქალებმა, როგორც ზრუნვის ისტორიულმა
მიმწოდებლებმა, ეს კარგად ვიცით.
ფემინისტური სივრცისთვის ზემოთ ჩამოთვლილი საკითხები რეფლექსიის საგანს წარმოადგენს.
მნიშვნელოვანია პასუხისგებლობის აღება ზრუნვის გაცემისა და მიღების პროცესზე, იმ ფორმების
და შინაარსების ხელახალი აღმოჩენა, რომელიც გასცდება სისტემაში ჩასმულ და ბრენდირებულ
პრაქტიკებს. ეს კი ცოცხალ პროცესად წარმოგვიდგენია, სადაც შესაძლებელი იქნება კლიშედ
ქცეული აღქმებისგან გათავისუფლება, ცნობიერების გაფართოება და კომფორტის ზონის არა
მხოლოდ შექმნა, არამედ მისი დაძლევა სოლიდარულ, მიმღებლურ გარემოში, საკუთარი თავის,
საკუთარი სხეულისა და ერთმანეთის აქტიური მოსმენის გზით.
მლხენელების მიზანი სწორედ ასეთი სივრცის შექმნაა ფემინისტ აქტივისტებს შორის.
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დალხენის პრაქტიკის და
კოლექტიური ზრუნვის ინტეგრირება
ფემინისტურ აქტივიზმში
Ⴑაკუთარ თავზე ზრუნვა თავის განებივრება
სულაც არ არის, არამედ თავდაცვაა –
თავდაცვა კი პოლიტიკური ბრძოლის აქტია
ოდრი ლორდი

გასული ათწლეულის მანძილზე ფემინისტურ და ქვიარ მოძრაობებში საგრძნობლად გაიზარდა
ცნობიერება კოლექტიური ტრავმის გავლენებსა და საკუთარ თავზე ზრუნვის მნიშვნელობაზე
(ASTRAEA, 2019). ასეთი მოძრაობებიდან ბევრი საინტერესო პრაქტიკული ინსტრუმენტი
ამოიზარდა, რომელიც მიემართება სისტემურ ჩაგვრასთან გამკლავებას ჩვენს სხეულებზე
ზრუნვის მეშვეობით. ამ ჩარჩოში, დალხენის ტრადიციულ პრაქტიკებსა და კულტურაზე ისევე,
როგორც უფლებებსა და თავისუფლებებზე კონტროლის აღდგენა, არსებული სისტემების
ტრანსფორმაციისა და პოლიტიკური გათავისუფლების წინაპირობად მიიჩნევა.
თავად იდეას, რომ საკუთარ თავზე ზრუნვა პოლიტიკური წინააღმდეგობის აქტია (Lorde, 1988),
უფრო ხანგრძლივი ისტორია აქვს და დოკუმენტირებული სახით, ამერიკის შეერთებულ
შტატებში ქალთა და სამოქალაქო (რასობრივი სამართლიანობის) მოძრაობის წიაღიდან
მოაღწია ჩვენამდე. ეს იდეა არსობრივად ერწყმის სამედიცინო ინსტიტუციების პატრიარქალური,
კაპიტალისტური და რასისტული პოლიტიკის კრიტიკას, რომელიც გვაჩვენებს, რომ სისტემური
გარიყულობისა და ძალადობის გამოცდილებები სიღარიბესთან და შრომის ექსპლუატაციასთან
არის დაკავშირებული, რომელიც, თავის მხრივ, უკავშირდება ჯანმრთელობის პრობლემებს და
რისკის ქვეშ აყენებს კეთილდღეობას. ასე იქმნება მანკიერი წრე, სადაც რასობრივი, გენდერული,
კლასობრივი და სექსუალობასთან დაკავშირებული იერარქიების დასანგრევად ჯგუფებმა უნდა
შეძლონ ჯანმრთელად ცხოვრება. ეს, თავის მხრივ საჭიროებს, რომ მათ მეტი კონტროლი
ჰქონდეთ საკუთარ თავსა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების
მიღებაზე (Harris, 2017) და ასევე ხელი მიუწვდებოდეთ ზრუნვის იმ მეთოდებზე, რომელიც თავის
თავში დალხენის პოტენციალს მოიცავს. სისტემისადმი მსგავსი უნდობლობა ბევრს შეიძლება
უცნაურად მოეჩვენოს, მაგრამ მედიცინა და ზრუნვის ინსტიტუციური პრაქტიკები, როგორც
ძალაუფლების არსებული იერარქიის განუყოფელი ნაწილი, ისტორიულად განიხილავს ქალების,
ქვიარ ადამიანების, რასობრივად ჩაგრული ჯგუფების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ადამიანების სხეულებს, როგორც თავისთავად არაჯანმრთელს, დამნაშავეს და ამ სხეულების
პათოლოგიზაცია, ’’გამოსწორება,’’ გადამალვასა ან/და განადგურებაზე არის ორიენტირებული.
ამ მხრივ, მედიცინა, როგორც ინსტიტუტი და ინდუსტრია მჭიდრო კავშირშია ციხისა და
სასჯელაღსრულების ინდუსტრიასთან - ორივეს ფესვები უნდა ვეძიოთ ჩაგვრით მოტივირებულ
და პროგრესსა და საზოგადოებრივ წესრიგს ამოფარებულ პრაქტიკებში, რომელთა მიზანი
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ძალის შენარჩუნება და კაპიტალისტური მოგებაა. მედიცინისა და მეცნიერების დარგის
მაგალითებად შეგვიძლია მოვიყვანოთ ევგენიკისა და მოსახლეობის კონტროლის რასისტული,
კოლონიალისტური, ეიბლისტური, და ფაშისტური ისტორია (Mingus, 2015). სწორედ ამ ფონზე
ცდილობდნენ, 60-იანი წლების ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სამოქალაქო (რასობრივი
სამართლიანობის) მოძრაობის წევრები საკუთარ თავზე ზრუნვის პრაქტიკა ინდივიდუალური
სხეულიდან თემისა და მოძრაობის დონეზე გადმოეტანათ და ამას საკმაოდ წარმატებულად
ახერხებდნენ (Spade, 2020). ამ პერიოდის აქტივისტები ხელმძღვანელობდნენ დალხენის
წინაპრებისეული მიდგომებითა და იმის მყარი ცოდნით, რომ დალხენის მრავალსაუკუნოვანმა
ტრადიციამ აფროამერიკელ ხალხს გააძლებინა და გადაატანინა მონობის საშინელება - და მისგან
თავის დახსნაში დაეხმარა. მათთვის ეს პრაქტიკები თვითგადარჩენის, ურთიერთზრუნვისა და
თავისუფლებისთვის ბრძოლის იარაღია და ამიტომ ტრადიციული მლხენელები ოდითგანვე
უმნიშვნელოვანეს ადგილს იკავებდნენ ცხოვრების ყველა ასპექტში, მათ შორის სოციალურ
მოძრაობებში. იგივე შეიძლება ითქვას დალხენის კულტურაზე მკვიდრი ამერიკელების
ხალხებში. მიუხედავად ინსტიტუციური რასიზმისა, რომელიც მიმართულია დალხენის
ტრადიციული მიდგომების და მლხენელების შევიწროვება-ამოძირკვისკენ, საბედნიეროდ,
დალხენის პოლიტიკური ტრადიცია დღესაც ცოცხალია და უფრო და უფრო დიდ მასშტაბებს
იძენს. დალხენას, როგორც სამართლიანობისთვის და გათავისუფლებისთვის ბრძოლის
იარაღსა და სტრატეგიას აქტიურად იკვლევენ, ავრცელებენ და იყენებენ აფროამერიკელი, ქვიარ
ფემინისტი, მკვირდი ამერიკელი, და ემიგრანტი აქტივისტები, რომლებიც დეკოლონიალური,
ინტერსექციული და ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპებით ხელმძღვანელობენ (Piepzna-Sammarasinha, 2016).
კოლექტიური დალხენის და საკუთარ თავზე ზრუნვის, როგორც პოლიტიკური აქტის საკითხზე
საუბრისას, მნიშვნელოვანია პოსტკოლონიალური ლინზები გამოვიყენოთ და ვთქვათ,
რომ დასავლეთში სამოქალაქო მოძრაობების ისტორია უკეთაა დოკუმენტირებული და
საქართველოშიც გეოპოლიტიკური მისწრაფებებისა და მდგომარეობის გამო ინფორმაციას
სწორედ
აქედან
ვიღებთ.
თუმცა,
კოლექტიური ზრუნვის და დალხენის
პრაქტიკების
სამართლიანობის
მოძრაობებში ინტეგრაცია თავისთავად
ანტი-კოლონისტური ფენომენია - აშშში შავკანიანმა აქტივისტებმა დაიწყეს
თავიანთი
აფრიკელი
წინაპრების
პრაქტიკების
კვლევა,
აღდგენა
და
გამოყენება; გარდა ამისა, ამერიკის
კონტინენტების
მკვიდრ
ხალხთა
მოძრაობებიც ოდითგანვე იყენებდნენ
დალხენის და კოლექტიური ზრუნვის
პრაქტიკებს და იგივე შეიძლება ითქვას
მსოფლიოს
ყველა
პოსტ-კოლონიურ
კონტექსტებზე. საქართველოშიც იგივე
სამუშაოა ჩასატარებელი, იგივე საკითხი
უნდა დადგეს პრიორიტეტად სოციალური
მოძრაობების პოლიტიკურ დღის წესრიგში.

როგორც დასაწყისში ვთქვით, ბოლო დროს, პროფესიული გადაწვის ცნების პოპულარიზაციასთან
ერთად, საგრძნობლად იმატა საკუთარ თავზე ზრუნვის იდეის პოპულარიზაციამაც, რაც
ნაწილობრივ მის დეპოლიტიზაციას და კონსუმერიზმში გადაზრდას უწყობს ხელს (Mamore,
2018). საკუთარ თავზე ზრუნვის კაპიტალისტური მოდელი წარმოშობს სტერეოტიპს, რომ საკუთარ
თავზე ზრუნვა ყველას პირადი საქმე და ინდივიდუალური პასუხისმგებლობაა, რომლითაც
ადამიანი სამუშაოსგან თავისუფალ დროს უნდა დაკავდეს. ეს მიდგომა საზიანოა, რადგან
გამორიცხავს ინსტიტუციურ ცვლილებებს სამუშაო ადგილზე, და სხვა კოლექტიურ სივრცეებში.
ეს ეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომელთაგან ბევრიც პროფესიონალიზაციის გზას
მიყვება და შეიძლება ადამიანური რესურსის მართვის კერძო სექტორისთვის დამახასიათებელ
მოდელებს მისდევდეს და ასევე ჰორიზონტალურ, არაფორმალურ კოლექტივებს, რომლებსაც
რესურსებზე არ მიუწვდებათ ხელი და კოლექტიურ ტრავმასთან გამკლავება უჭირთ სხვადასხვა
მიზეზის გამო.
საკუთარ თავზე ზრუნვის, ან თუნდაც დალხენის პრაქტიკები საქართველოში ნაკლებადაა
ცნობილი, თუ არ ჩავთვლით იოგასა და ფიტნესის პოპულარიზაციას, რომელიც პირდაპირ
ეხმიანება საკუთარ თავზე ზრუნვის კონსუმერისტულ და ინდივიდუალისტურ მოდელს.
ფემინისტურ წრეებში ცნობილი ინტეგრირებული და ჰოლისტიკური უსაფრთხოების ცნებაც
ჩვენთან დასავლეთის გავლით მოხვდა. მიუხედავად გარკვეული შეზღუდვებისა, დასავლური
ქალთა ფონდების მეტად ჰორიზონტალური და თანამშრომლობითი დამოკიდებულება
პარტნიორებთან, მათი მოქნილობა და ადგილობრივი რეალობების კარგი ანალიზი, ის
ფაქტორებია, რამაც ამ კონცეფციების შემუშავება და გავრცელება ბევრი, მათ შორის ქართველი
ფემინისტებისთვის დადებით საკვანძო გამოცდილებად აქცია და მნიშვნელოვან ცვლილებებს
შეუწყო ხელი.
მართალია, ამ მოდულებმა სისტემური პრობლემების გადაჭრის გზებს ფარდა ვერ ახადა,
მაინც გააჩინა სივრცე, სადაც აქტივიზმის სხვადასხვა ფორმაზე - განსაკუთრებით ჰეროიკულ
მოდელებზე - საუბარი და მათი კრიტიკა შეიძლებოდა. ამ სივრცეებში შესაძლებელი გახდა
დაღლილობაზე, გამოფიტვაზე და ავად ყოფნაზე საუბარი, იმის გააზრება, რომ დანაშაულის
გრძნობა და სირცხვილი, რომელსაც დასვენების დროს განვიცდით, ჩვენი საზიდი ტვირთი არ
არის. ამ სივრცეებში შესაძლებელი გახდა იმის აღიარება, რომ ბევრ ჩვენგანს აქტივიზმის მიღმა
საკუთარი თავის დანახვა და დაფასება გვიჭირს. ეს
მოდულები ცალსახად დაგვეხმარა იმის გააზრებაში,
რომ ადამიანის ემოციური რესურსი ამოწურვადია და
ის შფოთვა და გამოფიტვა, რომელსაც ვგრძნობთ,
არ არის უნიკალური ჩვენთვის და მას ბევრი სხვა
ფემინისტი და ქვიარ აქტივისტი განიცდის.
მეორე
მხრივ,
ამ
მოდულებთან
მუშაობა
საქართველოში დიდად არ გასცდენია ინდივიდუალურ
დონეს და მათი ინსტიტუციური დანერგვა არ
მომხდარა ორგანიზაციებსა და მოძრაობებში. ჩვენ
ამ კუთხითაც არ ვართ უნიკალურები და მსოფლიოში
ბევრი იწერება ზუსტად იმაზე, რომ აქტივისტური
სივრცეები დალხენის ნაცვლად გადაწვისა და
ტკივილის სივრცეებად იქცა, სადაც დალხენა არაა
მნიშვნელოვანი და ეგოიზმად აღიქმება და ამ

პრობლემას მხოლოდ ინდივიდუალური დალხენა და საკუთარ თავზე ზრუნვა ვერ უშველის. იმ
პირობებში, როდესაც აქტიურად ვცდილობთ სამუშაო სივრცეებიდან ემოციები განვდევნოთ
და გლოვა და ტკივილი კერძო სივრცეებში გადავიტანოთ, იქმნება გარემო სადაც ავად ყოფნა,
ასაკში შესვლა, ან უბრალოდ ტემპისთვის ფეხის ვერ აწყობა, პროდუქტიულობის დონის დაწევასა
და, შესაბამისად სირცხვილთან არის დაკავშირებული. ეს საკმაოდ პარადოქსული მოვლენაა,
რადგან მოძრაობაში მოღვაწეობა მუდამ გაყენებს ძალადობის პირისპირ. სამოქალაქო და
უფლებრივი მოძრაობები შეიძლება ისეთი ქმედების სამიზნე გახდეს, რომელიც კოლექტიურ
ან/და თაობათა შორის ტრავმას გამოიწვევს და ჩვენ ამ ტრავმების სხეულით ტარება მოგვიწევს.
მსგავსი ტრავმების ერთმანეთზე შრეებად დაშენება ღრმა გავლენას ახდენს ჩვენზე და ჩვენს
უნარზე ერთად ვიმუშაოთ და ცვლილებისთვის ვიბრძოლოთ (ASTREA, 2019). სწორედ ამ
პირობებშია მნიშვნელოვანი ზრუნვისა და დალხენის ისეთი მოდელების ძებნა, რომელიც
ინდივიდუალურ და კოლექტიურ განზომილებებს ერთმანეთთან აკავშირებს (Piepzna-Samarasinha, 2016).
კოლექტიური ზრუნვა
(Dhanani et al., 2021):

და

დალხენა

ბევრი

მიზეზის

გამო

ჭირდება

მოძრაობებს

ა.

აქტივიზმში ტრავმისა და მდგრადობის კონცეფცია იმთავითვე ეიბლიზმსა და დასავლურ
აზროვნებაში გაბატონებულ ბინარულობაზეა აგებული. კოლექტიური ზრუნვა და
დალხენა აქ პროდუქტიულობისა და უნარიანობის კოლონიური იდეების უკუგდებაში
გვეხმარება. ის გვაძლევს საშუალებას მოვიშოროთ ტოქსიკური მოსაზრება, რომელიც
გვკარნახობს, რომ ჩვენი ერთადერთი ღირებულება ის შრომაა, რომელსაც ვაწარმოებთ,
ხოლო საკუთარ თავზე ზრუნვა განხილულია, როგორც პროდუქტიულობის მისაღწევი
საშუალება.
ბ.	პროდუქტიულობის სტერეოტიპთანაა მიბმული ასევე მოსაზრება, რომ ქალებს
კრიზისულ სიტუაციებში და გადაწვის პირას არ შეუძლიათ ცვლილებების მისაღწევად
საჭირო რესურსის გაღება. მაშინ, როცა აქტივისტების გადაწვა და გამოფიტვა უდაოდ
პრობლემური მოვლენაა, ისტორიულად უამრავი მაგალითი არსებობს იმისა, რომ
ქალები სწორედ კრიზისში და თითქოს ურესურსოდ აკეთებდნენ საჭირო საქმეს. ამგვარად
ტრავმირებული და გადაღლილი ადამიანი არ ნიშნავს უსუსურს ან უძლურს;
გ.	კოლექტიური დალხენა შეიძლება დაგვეხმაროს მოძრაობებსა და კოლექტივებში
არსებული კონფლიქტების გადაჭრაში. კოლექტიური ზრუნვა მოიაზრებს იმას, რომ
კონფლიქტებს კი არ გავექცეთ ან მათ დესტრუქციული პატრიარქალური მოდელებით
კი არ ვუპასუხოთ, არამედ გავიგოთ, რა უდევს ამა თუ იმ კონფლიქტს საფუძველში
და როგორ შეიძლება მას კოლექტიურად გავუმკლავდეთ, როგორ შეგვიძლია მისი
ტრანსფორმაცია მოვახდინოთ. აქ მოიაზრება უნარები, შევძლოთ ემოციები და
დაძაბულობა, რომელიც ხშირად ერთმანეთზე დაშენებული ტრავმებიდან მოდის, ისე
გამოვხატოთ, რომ დავახლოვდეთ და არა დავშორდეთ ერთმანეთს.
დ.	კოლექტიური დალხენა და ზრუნვა არ არის იზოლირებული ურთიერთმკვეთი სისტემური
ჩაგვრებისგან. შესაბამისად, ის ეფუძნება თემის კონკრეტულ გამოცდილებებს,
საჭიროებებსა და ტრადიციებს. კოლექტიურ ზრუნვაზე დაფუძნებული სივრცეები
ითვალისწინებს ამ ჩაგვრებს და კერძო ადამიანის პასუხისმგებლობად არ აქცევს
ავადმყოფობას, ან თუნდაც გაუმართავი სატრანსპორტო სისტემის გამო სამსახურში
დაგვიანებას თუ სურვილს, სახლიდან იმუშაოს საკუთარი საჭიროებებიდან გამომდინარე.
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ამგვარად, სწორედ ჩვენი სათემო და არა ინდივიდუალური პასუხისმგებლობაა შევქმნათ
სტრუქტურები, რომლებშიც საკუთარ თავზე ზრუნვა გარდაიქმნება სათემო ზრუნვად და
კოლექტიურ დალხენად, სადაც ჩვენზე ზრუნავენ და ჩვენ შეგვიძლია ვიზრუნოთ სხვებზე. ჩვენი
პასუხისმგებლობაა ორგანიზაციებსა და კოლექტივებში შევქმნათ სივრცე, რომელიც დაიტევს
ადამიანების ბედნიერებას ისევე როგორც ავად ყოფნას, ტირილს და სხვადასხვა საჭიროებას.
კოლექტიური დალხენა საშუალებას გვაძლევს, როგორც დინ სპეიდი გვეუბნება, ’’ზრუნვით
მოვეპყროთ საკუთარ თავებსა და ერთმანეთს და გააფთრებით ვებრძოლოთ ჩაგვრას’’.
ზრუნვის პრაქტიკების მნიშვნელობა კარგად ესმით ფემინისტ და ქვიარ აქტივისტებს
საქართველოში. მათთვის ასევე განსაკუთრებულია უსაფრთხო სივრცეების (მათ შორის გართობისა
და დასვენების სივრცეების) არსებობა და სხვადასხვა ჯგუფს შორის ინტრსექციულობისა და
თანამშრომლობის მნიშვნელობა. ფუნდამენტურია უსაფრთხო სივრცეების არსებობაც, სადაც
აქტივისტთა ჯგუფები შეძლებდნენ საკუთარი გამოცდილებების გაზიარებას და მხარდაჭერის
ქსელის გაფართოებას. უსაფრთხო სივრცის შექმნის სურვილი და საჭიროება არსებობს, თუმცა
ის „არასოდესაა მხარდაჭერილი უფრო დიდი ჯგუფის მიერ ან ეს უფრო დიდი ჯგუფი დანახული
არაა - განსხვავებული ღირებულებები, დღის წესრიგი, შიდა კონფლიქტები, კონკურენცია ხელს
უშლის აქტივისტებს შორის გაზიარების ჯანსაღ გამოცდილებებს“ (მარიამ ჭანჭალეიშვილი).
აქტივისტებს მიაჩნიათ, რომ ემპათიურობა ძირეული აუცილებლობაა, ზრუნვის პრაქტიკების
აუცილებლობის, საჭიროებისა და ცენტრალურობის შესახებ, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა
უნდა გაიგოს. ზრუნვის პრაქტიკებში ნდობის აღდგენა და გაჩენა ძალიან მნიშვნელოვანია,
„აქტივისტების ისეთ სივრცეებში ერთად მოხვედრა, სადაც არაფორმალური გარემო ხელს
შეუწყობს მათ დაახლოვებას, ღიად საუბარს, ტრავმებისა და შიშების გაზიარებას და იმედების
გაჩენას.. [ასევე] მნიშვნელეოვანია, იმ პატარა შედეგების, ცვლილებების თუ მიღწევების ხშირად
გამეორება და ფოკუსში მოქცევა, რომლებიც შეიძლება ცოტა და ნელა, მაგრამ მაინც არის და ეს
აქტივისტების დამსახურებაა“ (თამარ თარხან-მოურავი).
ზრუნვის პრაქტიკების მნიშვნელობა გააზრებულია ორგანიზაციულ დონეზეც. „ზედმეტმა
ფორმალიზებამ და დიდმა დატვირთვამ, საქმისადმი, იდეისადმი და ერთმანეთისადმი
ემოციური კავშირის წყვეტა რომ არ გამოიწვიოს, ამიტომ აქ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას
იძენს ბალანსის შენარჩუნება წესრიგს, პასუხისმგებლობების მკაფიო გადანაწილებასა და
ემოციურ კომფორტს, მოტივაციისა და საზრისის შენარჩუნებას შორის, რომ სამუშაო გარემო
ფემინისტურ სივრცედ ჩავთვალოთ. ეს ბალანსი ასევე მნიშვნელოვანია, იმისთვის, რომ ეს
საქმე გავსებდეს და არა გფიტავდეს“ (ეკა წერეთელი).
ასევე მნიშვნელოვანია ორგანიზაციაში ცალკეული ადმაიანების ძალისხმევების დანახვა
და დაფასება, ერთმანეთის რესურსების აღიარება, გონებით ტარება და ამის შესაბამისად,
ზრუნვისთვის მზადყოფნა. „ საკუთარ თავში მიღებული ზრუნვის არა მხოლოდ მადლიერებად
გარდაქმნა, არამედ ზრუნვის პროცესში ჩართვა. ეს აძლევს პროცესს ჰორიზონტალურობას,
სადაც დასჯა და გარიყვა არაა მუშაობის მეთოდი. სწორედ ეს ემოციური კუთხე განასხვავებს
ორგანიზაციაში ფემინისტურ მიდგომებს სხვა დანარჩენისგან“ (ეკა წერეთელი).
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ლგბტ/ქვიარ მოძრაობა და
კოლექტიური დალხენის
აუცილებლობა

დამოუკიდებელ საქართველოში ლგბტ თემის პოლიტიკურ მოძრაობად ფორმირება მჭიდროდ
არის დაკავშირებული ფემინისტურ აქტივიზმთან, რადგან თემისთვის მნიშვნელოვანი დღის
წესრიგის ფორმირების პროცესში, ქვიარ ქალების აქტიურმა ნაწილმა, სწორედ ფემინისტურ
ჯგუფებთან იპოვა პირველი პოლიტიკური პლატფორმა და მოკავშირეები.
2005-2006 წლებიდან მოყოლებული, როდესაც პირველი ლგბტ ორგანიზაცია დაარსდა და
ფემინისტი აქტივისტების დაინტერესებამ ქვიარ საკითხებით უფრო მკაფიო პრაქტიკული
ფორმა მიიღო, დიდი ხნის განმავლობაში თემის გაძლიერების მნიშვნელოვანი კომპონენტი
სწორედ ერთმანეთის ფიზიკურ და ემოციურ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა იყო. ეს ზრუნვა რესურსების
სიმცირის გამო, ძირითადად არაპროფესიონალიზებულ სივრცეებში ხდებოდა და მასთან
დაკავშირებული პრაქტიკები დამოკიდებული იყო კოლექტიურ ძალისხმევაზე, ურთიერთობასა
და სოციალური და ემოციური რესურსის გაზიარებაზე. დღევანდელი გადმოსახედიდან, რომ
დავუფიქრდეთ, ეს პროცესები უფრო ინსტინქტური იყო, და ერთი მხრივ ქვიარ ქალების ჯგუფის
კონსოლიდაციას და ინდივიდუალურ გაძლიერებას შეუწყო ხელი, მეორე მხრივ კი ამ ზრუნვის
პრაქტიკებში ჩართული ადამიანების ნაწილის ემოციური გამოფიტვა გამოიწვია.
ეს გამოფიტვა შიდა პროცესებთან ერთად დიდწილად გარე ფაქტორებს, როგორიც არის ჰომო/
ბი/ტრანსფობიურ, პატრიარქალურ საზოგადოებაში ცხოვრების მუდმივ სტრესს და იმ გარე
ტრავმებსაც უკავშირდება, რომლებიც ქართულმა ლგბტ თემმა თავისი, არც თუ ისე ხანგრძლივი
დოკუმენტირებული ისტორიის მანძილზე, გამოიარა. ერთ-ერთი ასეთი ტრავმა 2013 წლის 17
მაისის მასობრივი თავდასხმა იყო ლგბტ თემის მშვიდობიან შეკრებაზე, რომლის შემდგომაც
თემი და აქტივისტები ყოველწლიურად განიცდიდნენ რეტრავმატიზაციას, რადგან ვერ
ხერხდებოდა დაგეგმილი ღონისძიებების მშვიდობიანად ჩატარება (საგანელიძე, 2019) და ეს,
მათი, როგორც სახელმწიფოსთან ისე ერთმანეთთან დაპირისპირების საგანი გახდა.
სამართლიანია ვთქვათ, რომ 17 მაისი ქართული ლგბტ თემისთვის კოლექტიური ტრავმაა. ამ
ტიპის ტრავმებზე ბევრია დაწერილი, მაგალითად ჰოლოკოსტისა და ჩრდილო და სამხრეთ
ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის გენოციდის, ასევე ამერიკასა და აფრიკის კოლონიზებულ
სახელმწიფოებში შავკანიანი ადამიანების მონობისა და სეგრეგაციის გამოცდილების
საკითხზე. არსებული კვლევების მიხედვით კოლექტიური ტრავმა შეიძლება თაობიდან თაობას
გადაეცეს, თუკი ჯგუფს ისტორიული ჩაგვრის გამოცდილება აქვს, და თემის წევრების ზოგად
კეთილდღეობაზე უარყოფითი ზემოქმედება მოახდინოს (Yuko, 2020). ამასთან ერთად, მსგავსი
ტრავმული გამოცდილებები, ჯგუფში ემოციურ კავშირს, საზიარო იდენტობის შეგრძნებას აჩენს
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და აძლიერებს, მიუხედავად იმისა, რომ არცერთი ჯგუფი არ არის ერთგვაროვანი და ტრავმას
ყველა ინდივიდუალურად აღიქვამს და უმკლავდება (Yuko, 2020).
ტრავმასთან გამკლავების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია მოხდეს მისი გააზრება
და გადამწყვეტია, რომ უძლურების შეგრძნება იქნას დაძლეული სამართლიანობის
აღდგენის მეშვეობით. აქვე, სასარგებლო შეიძლება იყოს გლოვისა და ინტროსპექციის
წასახალისებლად, ტრავმატულ მოვლენას სიმბოლური, ხელმოსაჭიდი ფორმა მივცეთ ხშირად ეს არის ქანდაკებები და მემორიალური დაფები (EMC, 2015). ქართული ქვიარ თემის
შემთხვევაში, 17 მაისის ტრავმის გადალახვა არ მომხდარა, რადგან არ აღდგა სამართლიანობა
(EMC, 2017). არ მომხდარა პასუხისმგებლობის დაკისრება დამნაშავეებზე, არ მომხდარა
სიმბოლური აღიარება იმისა, რომ ძალადობას ჰქონდა ადგილი. შესაბამისად, თემში უძლურების
შეგრძნება და გონივრული შიში დარჩა. როცა რამდენიმე აქტივისტს დავუსვით კითხვა
17 მაისის გამოცდილებაზე, ყველა მათგანმა აღნიშნა, რომ ამ ტრავმასთან გამკლავებას
წლები დაჭირდა და ქვიარ მოძრაობაში ამის გადააზრება ჯერ კიდევ არ მომხდარა, რაც დიდ
პრობლემას უქმნის მოძრაობის თანმიმდევრული პოლიტიკის ჩამოყალიბებას.
„ამ ტრავმას კიდევ ცალკე თერაპია დასჭირდა წლების მანძილზე… 2013 წელს ერთ-დღიანი
თერაპია გვქონდა დახშულ ოთახში, სადაც კედლებზე ხატების მეტი არაფერი მოიძებნებოდა,
რაც თავისთავად ტრიგერი იყო და იმის შემახსენებელი თუ როგორ ვძულვართ ეკლესიას,
მრევლს და ღმერთს და იმ ფსიქოლოგებს (იმ ოთახში) ვინც ვერც კი მოიაზრა, რომ ეს ხატები ამ
შემთხვევაში პრობლემას წარმოაგენდა“ (სოფო ფრუიძე).
„ჩემთვის ის ჩვიდმეტი მაისი იყო უმწეობის გამოცდილება, ისეთი საშინელი უმწეობის, როგორიც
მანამდე არ მქონდა გამოცდილი. ისე მოხდა, რომ ალყის გარეთ აღმოვჩნდი და ძალიან ახლო
დისტანციიდან ვხედავდი ყვითელ ავტობუსებში გამომწყვდეულ ადამიანებს, ჩემს მეგობრებს,
რომლებსაც მეგონა, მოკლავდნენ და არაფრის გაკეთება არ შემეძლო. ვყვიროდი და ჩემი ხმა
არ ისმოდა, არ ამომდიოდა ან იკარგებოდა ბრბოს ხმაურში, ისე როგორც სიზმარში. ეს იყო
ნამდვილი ბრბოს ახლოდან დანახვის პირველი გამოცდილება, სიტყვა "ბრბოს" იმიტომ ვიყენებ,
რომ იქ ადამიანებს დაკარგული ჰქონდათ წლებიდან, ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა, ისინი
რაღაც ველური, სტიქიური ენერგიის ნაწილები იყვნენ, რომელსაც სახელმწიფომ ჯებირები
გაუხსნა. მესმოდა პოლიციელების ქირქილი და ბოროტი კომენტარები, დავინახე სასულიერო
პირი, რომელმაც ახალგაზრდა, ჯოხმომარჯვებული ბიჭი შეაგულიანა, მიდი, იქიდან მოუარეო,
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არანაირი იმედი აღარ იყო, ჯოჯოხეთი ტრიალებდა, რომელიც დიდხანს მეორდებოდა ჩემს
სიზმრებში“ (თამარ თარხან-მოურავი).
„როგორც აქტივისტს, ამ გამოცდილებამ მასწავლა, რომ მე თვითონ უნდა
შევქმნა სივრცე, სადაც მოვყვები ჩემს გამოცდილებებზე. 2013 წელზე დღემდე
არ ყოფილა მსჯელობა, გამოცდილების გაზიარება და ეს ერთის მხრივ
ხშირად გაუგებარს ხდის ჩემს პოზიციებს რაღაც საკითხებთან მიმართებით,
მეორეს მხრივ კი სრული სურათის აღქმის საშუალებას არ აძლევს სხვებს.
ასეთ საკითხებზე მსჯელობა და მსჯელობის დროს უსაფრთხო სივრცის
შექმნა მნიშვნელოვანი იქნება მთლიანად ქვიარ აქტივიზმისთვის“ (ეკა
წერეთელი).
17 მაისის მოვლენები იმ ფემინისტი აქტივისტებისთვისაც, ვინც იმხანად
აქტივიზმში ჩართულები არ ყოფილან, ბევრის მთქმელია, მაგალითია
სისტემური უსამართლობისა და ჩაგვრის, რაც ჩვენს საზოგადოებაში დღემდე
წახალისებულია. „2013 წლის 17 მაისს ჩემთვის კიდევ უფრო აშკარა გახდა
ლგბტქი პირთა უფლებრივი მდგომარეობის მხრივ არსებული გამოწვევები,
ამ ჩაგვრის ინტერსექციული ბუნება და საზოგადოებრივი განწყობები. ამ
და სხვა გამოცდილებებმა დროთა განმავლობაში დამარწმუნა, რომ ჩემი
დრო, შრომა და ძალისხმევა ამ და სხვა უსამართლობების წინააღმდეგ
ბრძოლისკენ მიმემართა“ (ანი გოგბერაშვილი).
ტრავმის მოშუშება არ მომხდარა არც ტრანსგენდერი ქალების
მკვლელობების შემდეგ (EMC, 2017), (ლიბერალი, 2016) და არც თემის
წევრების მძიმე დაავადებებისგან და მძიმე სოციალური მდგომარეობის
პირობებში გარდაცვალების შემდეგ (Lubitow et al., 2020), რაც მკაფიოდ
აჩვენებს სისტემურ პრობლემებს და უძლურობის განცდას აძლიერებს.
ამჟამინდელმა პანდემიამ ამ ტრავმებთან დაკავშირებული სტრესი კიდევ
უფრო გააღრმავა. კოლექტიური ტრავმების მსგავსი ნორმალიზაცია
განსაკუთრებით საზიანოა თემის კეთილდღეობისთვის, რადგან
წინააღმდეგობის გაწევის უნარს ასუსტებს და როგორც ფიზიკური ისე
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების კატალიზატორი ხდება, რისი
მაჩვენებელიც ქვიარ თემში უფრო მაღალია არაქვიარ ადამიანებთან
შედარებით (აღდგომელაშვილი, 2016).
ამ მხრივ, აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ლგბტ ადამიანების
კოლექტიური ტრავმებისა და ემოციური კეთილდღეობის საკითხი თითქმის
არაა ნაკვლევი ისევე, როგორც უმცირესობის სტრესით გამოწვეული
ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, ძირითად პოპულაციებთან
შედარებით. თუმცა ის მცირე ინფორმაცია, რომელიც გაგვაჩნია, საკმაოდ
მძიმე სურათს აჩვენებს. მაგალითად, 2015 წელს ’’ქალთა ინიციატივების
მხარდამჭერი ჯგუფის’’ მიერ ჩატარებული, ჯანდაცვის სფეროში ლბ ჯგუფის
საჭიროებათა კვლევა გვეუბნება (აღდგომელაშვილი, 2016), რომ ლბ თემში
თვითდაზიანების და თვითდესტრუქციული ქცევების საგრძნობად მაღალი
მაჩვენებლებია.
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მაღალია თამბაქოს (79%) და ალკოჰოლის (92%) მოხმარების მაჩვენებელი, აქედან 51%
მოიხმარს კვირაში ერთხელ, მაგრამ მცირე ოდენობით და 14% კვირაში ერთხელ დიდი
ოდენობით, 9%-ს - კი ყოველდღიურად. ასევე არაფხიზელ მდგომარეობაში სექსუალური
კონტაქტი გამოკითხულთა ¾-ს ჰქონდა.
კვლევის მიხედვით კვლევამდე ორი წლის განმავლობაში სუიციდზე 44%ს უფიქრია, 7%-ს
ჰქონია მცდელობა, მედიკამენტების გადამეტებული დოზა მიუღია 11%-ს და სხეულის
თვითდაზიანება უცდია 16%-ს. ყველა ეს მაჩვენებელი აღემატება გბ ჯგუფს.
2015 წლისთვის მძიმე და კლუბური ნარკოტიკის მოხმარების მაჩვენებელი დაბალი იყო,
მაგრამ მას შემდეგ კლუბური სივრცის გააქტიურებამ შესაძლოა დღეს სხვა შედეგი მოგვცეს.

გარე ტრავმებზე თემის რეაქცია, თვითდესტრუქციული ქცევა, კეთილდღეობის გაუარესება
ასევე ფხვიერ ნიადაგს ქმნის შიდა ტრავმებისთვის. გარე საზოგადოებას ქვიარ თემი ხშირად
ერთგვაროვანი ჯგუფი ჰქონია, მაგრამ ეს, ბუნებრივია, ასე არ არის. ეთნიკურ-რასობრივი,
კლასობრივი განსხვავებების გარდა, თემის შიგნით ხშირად არ არის დადებითი დამოკიდებულება
ბისექსუალი და ტრანს ადამიანების მიმართ. ტრანს თემში კი, თავის მხრივ, შეიძლება ცუდი
დამოკიდებულება იყოს არაბინარული ადამიანების მიმართ და ასე შემდეგ.
ამ გარემოებების გათვალისწინებით და იმ მტრულ გარემოში, სადაც წარსულ ტრავმებთან
გასამკლავებლად რაიმე ხელმოსაჭიდი მექანიზმების მოპოვება თითქმის შეუძლებელია,
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება როგორც ინდივიდუალურად საკუთარ თავზე ზრუნვის
ისე კოლექტიური ზრუნვისა და დალხენის პრაქტიკების ცნობიერად შემოტანა თემში.
როგორც დინ სპეიდი აღწერს, კაპიტალისტური და კოლონიალისტური სტრუქტურები ჩვენ
ერთმანეთს გვაპირისპირებს გადარჩენისათვის ბრძოლაში. ჩვენ გვიწევს იმ სისტემებს
დავეყრდნოთ, რომლებიც სარგებელზეა ორიენტირებული და არა ჩვენს კეთილდღეობაზე (Spade,
2020). ეს ის სისტემებია, რომელიც აბინძურებს გარემოს და ადამიანებს. სწორედ ამ გარემოში
ერთმანეთის მხარდაჭერა და ერთმანეთზე ზრუნვა და დალხენა ხდება რადიკალური აქტი.
კოლექტიური დალხენა ქართული ქვიარ თემის შემთხვევაში ბევრი რამე შეიძლება იყოს და ის
მოიაზრებს იმასაც რაც უკვე კეთდება, მაგალითად თემის წევრებისთვის ჯანდაცვის (როგორც
ფიზიკური ისე ფსიქიკური) ისეთ სერვისებზე მისაწვდომობის უზრუნველყოფა, რომელიც არ
ახდენს თემის წევრების ხელახალ სტიგმატიზაციას და არის უფასო. კოლექტიური ზრუნვის
გამოვლინებაა ასევე სიტუაციები, როდესაც უსახლკაროდ აღმოჩენილი თემის წევრები სხვა
თემის წევრებთან პოულობენ თავშესაფარს, ან თუნდაც პანდემიის პირობებში შემოსავლის
მქონე თემის წევრების და მოკავშირეების მზაობა რესურსები გაუზიარონ გამოუვალ
მდგომარეობაში აღმოჩენილ ქვიარებს. კოლექტიური ზრუნვის გამოხატულებაა ერთმანეთის
ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, რომელიც ტრანსი სექს მუშაკების ან/და გენდერულად
არაკონფორმული ქვიარ ადამიანების მიერ შემუშავებული სისტემებია, რომელიც საშუალებას
აძლევს მათ ერთმანეთის ადგილსამყოფელი იცოდნენ და მინიმალური რესურსი მაინც ჰქონდეთ
დახმარების სათხოვნელად. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ემოციური უსაფრთხოების საკითხი,
რომელსაც ერთმანეთთან კომუნიკაციის არაპატრიარქალური ფორმებითა და უსაფრთხო
სივრცეების შექმნით უზრუნველვყოფთ.
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ზრუნვის უკვე არსებული
პრაქტიკები და სტრატეგიები
საქართველოში

უსაფრთხოება
საქართველოში ზრუნვის პრაქტიკებზე ფორმაური საუბარი დაახლოებით 2013 წელს ემთხვევა,
როდესაც შვედურმა ქალთა ორგანიზაციამ “kvinna till kvinna” და ფემინისტურმა ორგანიზაციამ “Urggent Action Fund”, სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან და აქტივისტებთან ერთად ინტეგრირებული
უსაფრთხოების კონცეფციაზე მუშობა დაიწყო, შექმნა გზამკვლევი ტრენერებისთვის და
რამდენიმე ჯგუფი გადაამზადა პარტნიორ ქვეყნებში.
ინტეგრირებული უსაფრთხოების კონცეფცია უშუალოდ ქალი უფლებადამცველებისთვისა
და ფემინისტი აქტივისტებისთვისაა შექმნილი. ის ფარავს აქტივისტების სამუშაოს,
ჯანმრთელობისა და სხვა პირად საკითხებს. სივრცე მიზნად ისახავს, აქტივისტებმა შეძლონ
ერთობლივი სტრატეგების შემუშავება, რომელიც ინდივიდუალურ საჭიროებებზეც იქნება
მორგებული და კოლექტიური პასუხისმგებლობის აღებაც იქნება თანამებრძოლებისადმი. სივრცე
შესაძლებლობას იძლევა, მონაწილეებმა ჰორიზონტალურ გარემოში გააზიარონ საკუთარი
გამოწვევები, მიღწევები, პირადი ისტორიები, დაუკავშირდნენ საკუთარ ფესვებს და გაიხსენონ,
რისთვის და როგორ მოხვდნენ ფემინისტურ აქტივიზმში.
დღესდღეობით საქართველოში ორი მოქმედი ფასილიტატორია, რომლებიც ძირითადად
ორი სხვადასხვა ორგანიზაციის, „ქალთა ფონდის საქართველოში“ და „ქალთა ინიციატივების
მხარდამჭერი ჯგუფის“ სამიზნე აუდიტორიებისთვის ატარებენ ვორკშოპებს.
გარდა ამისა, არსებობს შიდა ორგანიზაციული პრაქტიკები, რომელსაც ფემინისტური
ორგანიზაციების ნაწილი შეძლებისდაგვარად მიმართავს. ესენია: მაინფულნესის მედიტაციების
სტრესის შემცირებაზე ორიენტირებული პრაქტიკები, არტ თერაპია, ფსიქოლოგის მომსახურება,
კოლექტიური გასვლითი შეხვედრები, მოქნილი დღის წესრიგი, ჯანმრთელობის დაზღვევის
პაკეტის შეთავაზება თანამშრომლებისთვის, მძღოლის მომსახურება და სხვ.
დამატებითი ინფორმაციისთვის ინტეგრირებული უსაფრთხოების შესახებ ეწვიეთ ვებგვერდს:
www.integratedsecuritymanual.org.
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ფემინისტური სივრცე
და მისი მნიშვნელობა

ფემინისტური სივრცის შექმნა ერთი შეხედვით მარტივი, ხოლო სინამდვილეში კომპლექსური
პროცესია, რომელიც სხვადასხვა კომპონენტს მოიცავს. ამ შემთხვევაში, სიტყვა “ფემინისტური”
შეგვიძლია, ჩავანაცვლოთ სიტყვით “უსაფრთხო” და შინაარსი არ შეიცვლება. ფემინისტურ
პრინციპებზე დაფუძნებული უსაფრთხო სივრცის შექმნა საბაზისო ნაბიჯია ნებისმიერი
ფემინისტური ინიციატივის განსახორციელებლად.
უსაფრთხო სივრცე არ ნიშავს, რომ რისკები აღარ არსებობს. საფრთხე ყოველთვის გამიზნული
არ არის, მაგრამ თუნდაც სმენა შეიცავს თავის თავში რისკებს. მოსმენისას დათრიგერებული
ემოციები, საზღვრების მონიშვნა, არა განსჯადი გარემო.
უსაფრთხო სივრცეზე ფოკუსირებით ჩვენ, როგორც ფასილიტატორები ამ სივრცეში მის
განუყოფელ ნაწილად შევაბიჯებთ და მონაწილეებსაც მოვუწოდებთ თავიანთი
მოწყვლადობებითა და თავისებურებებით ინდივიდუალური სამყაროები შემოიტანონ.
ტრენინგის სივრცე ემოციური გამოცდილებაა და არ მოიცავს მხოლოდ რაციონალურ,
ინფორმაციის გაცვლა-გამოცვლის ნაწილს.
უსაფრთხო სივრცის შექმნა გულისხმობს როგორც ფიზიკურ, ისე ემოციურ წინაპირობას.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს იმ ადამიანების უსაფრთხოებას, ვინც უფრო მეტად
რისკისშემცველ აქტივიზმს ეწევიან (ქვიარ ადამიანები, სექს-სამუშაოში ჩართული ადამიანები,
სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების ადვოკატები, მსხვერპლებთან
და მოძალადეებთან მომუშავეები და ა.შ). ფასილიტატორებმა მონაწილეებთან უნდა აღნიშნონ,
რომ ემოციების გამოხატვა ამ სივრცეში დასაშვებია. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
აქტივისტებთან, ვინაიდან ხშრად, ემოციურობა ისედაც სისუსტის ნიშად აღიქმება და
აქტივისტებს უწევთ მათი ჩახშობა, დამალვა და კონტროლი. ემოციების გამოხატვა და მათთან
გამკლავება უსაფრთხო სივრცის შექმნისა და ტრანსფორმაციული სამუშაოს დასაწყისის ერთერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია (Ljubinkovic, 2014).

ფიზიკური სივრცის მოწყობა
არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელსაც ვორკშოპის სივრცის შერჩევამდე უნდა
გაეცეს პასუხი:

Ƿ სად მდებარეობს სივრცე?
Ƿ რამდენად ადვილადაა ის ხელმისაწვდომის საქართველოს სხვადასხვა კუთხში მცხოვრები
აქტივისტებისთვის?
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Ƿ ვის ეკუთვნის ეს სივრცე?
Ƿ ტრენინგის მონაწილეების გარდა ვინ იქნება ამ სივრცეში? იქნებიან თუ არა დამსვენებლები
და ტურისტები?

Ƿ ვინ არის ტრენინგის სამიზნე და რამდენად უსაფრთხოა არჩეული გარემო მათთვის?
Ƿ რამდენად ახლოსაა ტრენინგის სივრცე საავადმყოფოსთან/რამდენად ადვილია სასწრაფო
დახმარების მიღება?

Ƿ არის თუ არა სივრცე ადაპტირებული შშმ ადამიანებისთვის?
Ƿ შეუძლია თუ არა სივრცეს დააკმაყოფილოს სხვადასხვა დიეტური მოთხოვნა (ვეგანი,
ვეგეტარიანელი, ალერგიები და ა.შ)?
Ƿ რამდენი ადამიანი განთავსდება თითო ოთახში და არის თუ არა გათვალისწინებული
თითოეული მონაწილის საჭიროება წინასწარ?
Ƿ შეუძლია თუ არა სივრცეს, უზრუნველყოს საკანცელარიო და სხვა დამატებითი მასალა
(ბალიშები, ხალიჩები, ფერადი ფურცლები, ძაფები, კონვერტები, სახატავი მასალა, წებოვანი
ქაღალდი, სტიკერები, ფლიფჩარტები, მარკერები, ფლომასტერები, კალმები და ა.შ)

სამიზნე ჯგუფი
Ƿ რა საჭიროება აქვს სამიზნე ჯგუფს?
Ƿ რა საჭროება აქვს თითოეულ მონაწილეს ინდივიდუალურად?
Ƿ რამდენად შეუძლია ყველა მონაწილეს ფიზიკურად ან ემოციურად ჩაერთოს შემოთავაზებულ
სავარჯიშოში და თუ არ შეუძლია, რა არის ალტერნატიული შეთავაზება?

ტრენერები/ფასილიტატორები
Ƿ რამდენი ფასილიტატორია საჭირო ტრენინგის ჩასატარებლად და რა კომპეტენციებია
საჭირო?

Ƿ რომელი ტრენერი დღის რომელ ნაწილზეა პასუხისმგებელი?
Ƿ რომელ ტრენერს რა პასუხისმგებლობა აქვს?

დამხმარე პერსონალი
Ƿ არის თუ არა დამატებითი ადამიანის დაქირავების შესაძლებლობა, ვინც ლოჯისტიკას
შეითავსებს?

Ƿ რამდენად სანდოა ტექნიკურ საკითხებზე პასუხისმგებელი ადამიანი ჯგუფისთვის?
Ƿ რამდენად იქნება ეს ადამიანი ჩართული პროცესში?
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Ƿ დღის რომელ ნაწილში ექნება მას შესაძლებლობა, შეიჭრას სივრცეში ისე, რომ ხელი არ
შეუშალოს პროცესს?

Ƿ აქვს თუ არა მას საბაზისო კომპეტენცია, რომ საჭიროების შემთხვევაში წამლებითა და საჭირო
სამედიცინო ნივთებით უზრუნველყოს მონაწილეები და ფასილიტატორები?

ემოციური სამუშაო
ფასილიტატორებს, გარდა დღის წესრიგით გაწერილი სავარჯიშოებისა, ემოციური სამუშაოს
ჩატარება უწევთ სამუშაო საატების დასრულების შემდეგ. ამისათვის ძალიან მნიშნელოვანია,
რომ ჯგუფის ყველა მონაწილემ იცოდეს ერთი ფასილიტატორის საკონტაქტო ინფორმაცია
მაინც, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში დაუკავშირდეს მათ.
ფასილიტატორი აქტიურად ერთვება არაფორმალურ გარემოში და აკვირდება, რამდენად
კომფორტულად გრძნობენ მონაწილეები თავს და ხომ არ არის ინდივიდუალური მუშაობის
საჭიროება.
დღის ბოლოს, ფასილიტატორები უნდა შეიკრიბონ და განიხილონ თითოეული მონაწილის
ემოციური მდგომარეობა, გაზიარებული ინფორმაცია და სათანადოდ შეაფასონ, რამდენად
სწორადაა შერჩეული დღის წესრიგი და რისი შეცვლა შეიძლება, რომ მაქსიმალურად ეფექტური
გახდეს ერთადგატარებული დღეები.
ვორკშოპის დღეების რაოდენობა არ უნდა იყოს 3 დღეზე ნაკლები.

მასალა
საკანცელარიო მასალის გარდა სასურველია, ფასილიტატორმა თან იქონიოს ზრუნვაზე
ორიენტირებული სხვადასხვა ნივთები, ეთერზეთები, გასაფერადებელი მანდალები,
მუსიკალური ინსტრუმენტები, სურნელოვანი სანთლები, წინასწარ შერჩეული მედიტაციური,
დამამშვიდებელი მუსიკა.

ემოციური უსაფრთხოება
თითოეული მონაწილე ფასილიტატორებთან ერთად აქტიურად იღებს მონაწილეობას სივრცის
მოწყობაში. ეს გულისხმობს კოლექტიურ შეთანხმებებს, რომელსაც ჯგუფის ყველა წევრი
(ფასილიტატორების ჩათვლით) ნებაყოფლობით ემორჩილებიან.

შემოთავაზებული შეთანხმებებია:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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საკუთარი და სხვისი საზღვრების ცოდნა
კონფიდენციალობის დაცვა
აქ და ახლა ყოფნა
დროის პატივისცემა ან მოქნილ გრაფიკზე შეთანხმება
საკუთარი ჯანმრთელობისთვის სათანადო დროის გამოყოფა
სივრცის შექმნა და მოკავება (რატომ ვსაუბრობ, რატომ არ ვსაუბრობ?)
ერთმანეთის გამოცდილებებისადმი ემპათია და სოლიდარობა
არა განსჯას
არა იერარქიას
კოლექტიური ზრუნვის პასუხისმგებლობის აღება

მადლიერება, დაფასება და
ინტეგრირებული უსაფრთხოება

დაფასების და მადლიერების კულტურას (appreciation culture) დიდი მნიშვნელობა აქვს
სამოქალაქო მოძრაობებსა და უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციებისთვის, რადგან ისეთ
გარემოში ვცხოვრობთ, სადაც ჩვენი სხეული და გონება მუდამ რეაგირებს სტრესზე, მუდამ
არის კრიზისსა და პრობლემების გადაჭრის რეჟიმში. შესაბამისად, ადვილად განვიცდით
ბრაზს, იმედგაცრუებას და ყველა იმ გრძნობას, რომელიც დაბალი ვიბრაციული სიხშირე აქვს.
დადებითი გრძნობები, რომლებიც მაღალი ვიბრაციული სიხშირით ხასიათდება, უფრო რთული
მისაღწევია და ბევრი მუშაობა სჭირდება.
არსებობს ასევე თეორია, რომ მადლიერების გრძნობა შეიძლება დეპრესიის პრევენცია იყოს.
მართალია, ყველაფერი ასე ცალსახა არ არის და დეპრესია კომპლექსური მოვლენაა, მაგრამ
დადებითი სპექტრის მოვლენებზე ფოკუსირება მნიშვნელოვანი და ჯანსაღია, როგორც
ინდივიდებისთვის ისე, ჯგუფებისთვის. ეს ხელს უწყობს სწავლას, ზრდას და კოლექტიურ
ზრუნვას.
ინტეგრირებული უსაფრთხოების ვორქშოფებში არის სავარჯიშოები, რომლებიც უშუალოდ
მადლიერებას არ ეხება, მაგრამ დადებით ემოციებზეა მიმართული და ფასილიტაციის დროს ჩვენ
მათ ინტერპრეტაციას ვცვლით. მაგალითად, როდესაც ტრენინგის მონაწილე ყველაფრისადმი
სკეპტიკურად არის განწყობილი და კრიტიკის რეჟიმიდან და ტკბობიდან გამოსვლა უჭირს,
ვცდილობთ სხვა კალაპოტში გადავიყვანოთ სწორედ იმაზე საუბრით და ფოკუსირებით, თუ რა
არის დადებითი და კარგი ჩვენს უშუალო გარემოში, რისი დაფასება შეგვიძლია საკუთარ თავსა
და სხვებში. აქტივიზმშიც ანალოგიურად შეიძლება იყოს, მნიშვნელოვანია გავიაზროთ რისთვის
ვართ მადლიერები ამ ფემინისტური სივრცის, რომელშიც ვართ. ამასთან, მნიშვნელოვანია,
რომ მადლიერება არ გახდეს ვალდებულება, არ გადაიზარდოს კიჩში, ეს არის გრძნობა და არა
ეტიკეტი. როგორც კი მას გრძნობა გამოეცლება, ფუნქციას დაკარგავს.
იმისათვის, რომ დაფასებისა და მადლიერების კულტურა ორგანიზაციულ/აქტივისტურ/
კოლექტიურ სივრცეებში დავნერგოთ, მნიშვნელოვანია ამ დადებითი მოვლენებისა და ემოციების
სპექტრის გამოვლენასა და გამყარებას შევუწყოთ ხელი. ამას გამაჯანსაღებელი ეფექტი აქვს
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უფრთიერთობებისთვის. დაფასების კულტურა ასევე აჯანსაღებს თაობებს შორის დინამიკას,
რადგან ხელს უწყობს ახალმა თაობებმა დაინახონ რა კონტექსტში მოდიან აქტივიზმში და
ვინ შეუწყო ხელი იმ სივრცის შექმნას, რომელსაც დღეს ისინი იკავებენ. ეს კულტურა შეიძლება
დაგვეხმაროს დავძლიოთ ეიჯიზმი და განვავითაროთ თაობებს შორის ურთიერთპატივისცემა ერთი მხრივ აქტივისტების ახალგაზრდა თაობებს არ უჩნდება ილუზია, რომ ისინი ყველაფერში
პირველები არიან, მეორე მხრივ უფროსი თაობები არ მიიჩნევენ, რომ ახალგაზრდა აქტივისტები
არასანდო და არაკომპეტენტურები არიან. დაფასების კულტურის წყალობით ყველა შეძლებს
საერთო ისტორიის ნაწილად მოიაზროს თავი.
ამასთან ერთად, ამ პროცესების წარმართვას სიფრთხილე სჭირდება. ერთი მხრივ, როდესაც
თანამშრომლებს შორის კომუნიკაციის კულტურა მადლობის თქმაზე, დაფასებაზეა დაფუძნებული,
ეს ქცევაში ჯდება და ვარჯიშდება, მაგრამ მეორე მხრივ საჭიროა გავარჩიოთ როდის არის ეს
უბრალო წესი და როდის უფასებენ ადამიანები ერთმანეთს შრომას გულწრფელად. ამიტომ,
ეს ორგანიზაციული კულტურის ნაწილია, რომელსაც მოცემულ ორგანიზაციულ კონტექსტში
არსებული სხვა ღირებულებებიც უნდა უმყარებდეს ზურგს.
მადლიერების და დაფასების კულტურის კიდევ ერთი საფრთხილო ასპექტი ისაა, თუ რის
წახალისებას ვახდენთ ამ პრაქტიკით. მაგალითად, ვახალისებთ თუ არა თავგანწირულობას
აქტივიზმში, გადაღლას, შრომას, რომელიც თვითდესტრუქციულ ქცევადაა ქცეული. ამის
თავიდან ასარიდებლად, ორგანიზაციის შიგნით, მაგალითად, მსგავს შემთხვევებში, დაფასების
გამოხატვას უნდა მოყვებოდეს პასუხისმგებელი პირისგან ქმედითი ნაბიჯები შეამციროს ზიანი
და დაეხმაროს თანამშრომელს უკეთ გადაანაწილოს საქმე, დაზოგოს თავი. უფრო ფართოდ,
მოძრაობაში, აუცილებელია კრიტიკულად მივუდგეთ, ვახალისებთ თუ არა კონკრეტული ტიპის
აქტივიზმს და რა შედეგი მოაქვს ამას, ვქმნით თუ არა ახალ ნორმებს და იერარქიებს.
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ამ მხრივ, კარგი მაგალითია „ქალთა ფონდის საქართველოში“
გამოცდილება:
“ქალთა ფონდის ხედვა ძლიერი, თანასწორუფლებიანი,
აღიარებული და ბედნიერი ქალია - თავისუფალ, უსაფრთხო,
სამართლიან სამყაროში. ამ ხედვის მიღწევას მრავალი
ცვლილების გამოწვევა სჭირდება და ცხადია დრო უნდა,
როგორც ამბობენ „ცვლილება, ნელი ცეკვაა“, თუმცა ქალთა
ფონდის გუნდისთვის უპირველესად ღირებული ისაა, რომ
ჩვენი ფემინისტური სურვილები, პრინციპები და მიზნები
ჩვენს სივრცეში, ჩვენი მხარდამჭერების, პარტნიორების,
აქტივისტების სივრცეებში დავნერგოთ და გავავრცელოთ,
ოღონდ არა ხელოვნურად და თავსმოხვეულად, არამედ,
მათი ხმების, მათი ბრძოლების, მათი წარმატებების,
თუ წარუმატებლობის გააზრებით, ყურისგდებითა და
თანამონაწილეობით. ანუ ფონდი ფემინისტური ტრანსფორმაციის დღის წესრიგის გაფართოებას და დაჩქარებას ცდილობს.
ფონდის პროგრამები, საგრანტო თუ არასაგრანტო, წლების
მანძილზე ჩვენი გრანტის მიმღები პარტნიორების არა
მარტო ფინანსურ მხარდაჭერას გულისხმობდა, არამედ
ბევრად მეტს, მათ უსაფრთხოებას, სოლიდარობას, კარგად
ყოფნას, დაფასებასა და აღიარებასაც. ქალთა ფონდის
სწრაფი რეაგირების საგრანტო პროგრამები, შესაძლებლობის
ზრდის ვორქშოფები, თუ კოლექტიური ზრუნვის დანერგვისკენ
გადადგმული ნაბიჯები ამის საუკეთესო მაგალითებია,
რომ არაფერი ვთქვათ ფემინისტურ რეზიდენციაზე, რაც
მთლიანად სხვადასხვა მოძრაობის, ფემინისტი, ქვიარ, თუ
მწვანე აქტივისტებისთვის იქმნება და მათ ფიზიკურ, ემოციურ,
ფსიქიკურ კარგად ყოფნას უნდა მოემსახუროს. რეზიდენციის
მშენებლობა
ფონდისთვის
იმთავითვე
პოლიტიკური
გადაწყვეტილება იყო, ისევე როგორც კატო მიქელაძის
სახელობის პრემიის დაარსება - ერთი მხრივ, წინა თაობის
ფემინისტი აქტივისტების დაფასება, მეორე მხრივ კი ჩვენი
დროის ფემინისტების წახალისება, მათ მიმართ მადლიერების
გამოხატვა და აღიარება”. კატო მიქელაძის ჯილდო 2013
წლიდან არსებობს, დამატებით ინფორმაციისთვის იხილეთ:
“კატო მიქელაძის პრემია ქალი უფლებათა დამცველებისთვის”
(ქალთა ფონდი საქართველოში, 2021).
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ემოციური ჰიგიენა
ორგანიზაცია (რეგისტრირებული იქნება, თუ არაფორმალური კოლექტივი) არის ემოციური
ველი. ის არაა სტერილური სივრცე, სადაც მხოლოდ საქმეების მიმოცვლა ხდება, შესაბამისად,
მნიშვნელოვანია ვიფიქროთ ემოციური ჰიგიენის პრინციპზე, რომელიც ეხმიანება კომუნიკაციის
იმ ტიპს, რომელიც დაფასებასა და მადლიერებას ემყარება და დესტრუქციულობას უკუაგდებს.
საქართველოში პოლიტიკური და საინფორმაციო ველი პრობლემურია ამ მხრივ, დებატის და
კონსტრუქციულად არდათანხმების კულტურა განუვითარებელია და კომუნიკაციის ეს ფორმები
სამოქალაქო აქტივიზმის სივრცეებშიც გადმოდის. ეს იმას ნიშნავს, რომ პიროვნული და
პროფესიული კონფლიქტები ერთმანეთში ირევა და აქტივისტებს შორის მტრული განწყობა
ღვივდება, ემოციები კი გამოიყენება პროცესის მანიპულირებისთვის.
ემოციური ჰიგიენა პრაქტიკაში გულისხმობს არა-ს დატევას და ერთმანეთის საზღვრების
დანახვას, აღიარებას და პატივისცემას და არა ემოციების დათრგუნვას. ეს ცნება აგებულია
ემოციურ ბალანსზე, რომლის დარღვევაც ბევრ პრობლემას იწვევს.

პრივილეგიები და ერთიანობა
დაფასების კულტურასთან ერთად, მოძრაობებისთვის
ძალიან მნიშვნელოვანია პრივილეგიებისა და
ნორმების ანალიზი, აღიარება და გადახედვა.
ფემინისტურ და ქვიარ მოძრაობებში შემავალი
აქტივისტები ერთმანეთისგან და იმ თემის
წევრებისგან, ვინც არჩევს არ იყოს აქტიურად
ჩართული, განსხვავდებიან ბევრი ნიშნით. ამ
განსხვავებებში მოიაზრება ასევე რესურსებზე,
მხარდაჭერაზე ხელმისაწვდომობა, ცოდნასა და
განათლებაზე წვდომა. სწორედ ამ პრივილეგიების
გათვალისწინებით არის ვალდებული აქტივისტიც
და ორგანიზაციაც ჰქონდეს სტრატეგიული ხედვა
და აცნობიერებდეს თავისი ქმედებით გამოწვეულ
პოტენციურ ზიანს.
მაგალითად, როდესაც წყვეტ, რომ გამოიყენო
გამოხატვის უფლება, ხდები პოლიტიკური დინამიკის
ნაწილი, ქმნი გარკევულ ფონს. შენი ინდივიდუალური
აქტი გავლენას ახდენს მთელს თემზე, ზრდის სხვა
ადამიანებისთვის რისკებს. საკუთარი პრივილეგიების
გადახედვა ყოველთვის უნდა იყოს რეფლექსიის
წყარო. მარტო ეს არის პრევენცია იმისა, რომ
ძალაუფლების გადაჭარბება არ მოხდეს.
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ალბათ შემთხვევითი არ არის, რომ სიტყვა “ლხენა” ასე ახლოს დგას სიტყვასთან “ლხინი”,
რომლის მნიშვნელობაც სულხან-საბას ლექსიკონში ახსნილია, როგორც მხიარულება,
“მხიარულად გახარება” (ორბელიანი, 1991, 425). ეს კი იმას უნდა ნიშნავდეს, რომ ჭირვარამისგან გათავისუფლება, მორჩენა, გადარჩენა შეუძლებელია მხიარულებისა და ზეიმის
გარეშე. არ არსებობს ლხენა ლხინის გარეშე და დალხენა მოლხენის გარეშე. ჩაგრული
სოციალური ჯგუფებისთვის რამდენადაც ტკივილი და ტანჯვაა პოლიტიკური მნიშვნელობის,
იმდენადვე პოლიტიკურია ბედნიერება და სიხარული. ამიტომ არის საჭირო, ყოველდღიურ
აქტივიზმში მოვახდინოთ როგორც გლოვის, ისე ზეიმის ინტეგრაცია.
ჩვენთვის - ქალებისთვის, ქვიარ ადამიანებისთვის, სხვადასხვა ჩაგრული ჯგუფის წევრებისთვის
- ყოველი ახალი დღე გადარჩენისთვის ბრძოლაა და ყოველი გადარჩენა - ზეიმი. თუ ჩაგვრის,
სისტემური ძალადობის და დისკრიმინაციის შედეგია კოლექტიური და თაობათაშორისი
ტრავმა, მაშინ მისგან გათავისუფლებას - დალხენას, ასევე კოლექტიური და თაობათაშორისი
ხასიათი უნდა ჰქონდეს. ჩვენ გვჯერა, რომ მრავალსაუკუნოვანი ბრძოლა გადარჩენაგათავისუფლებისთვის გენეტიკურ დონეზე ისევე ტოვებს კვალს, როგორც ისტორიული და
კოლექტიური ტრავმები; თუმცა ამ შემთხვევაში თაობებს გადაეცემა სიცოცხლისუნარიანობა,
ბრძოლის და ძალების აღდგენის უნარი, თვითაღდგენის გენეტიკური შესაძლებლობა.
ამ პროცესში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გზამკვლევები ბებიებისგან დატოვებული
სამკურნალო რეცეპტები და დიდი ბებიებისგან ნასწავლი რიტუალებია. ასევე სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანია, ჩვენს შორის მოიძებნონ უხუცესი თუ ახალბედა მლხენელები და მოხდეს
მათი ცოდნის შენახვა-გადაცემა, თუ შეძენა-გაღრმავება. ამავდროულად, აუცილებელია
მლხენელი პრაქტიკოსების ჩართვა ფემინისტურ, ქვიარ, ანტი-კოლონიურ და მემარცხენე
მოძრაობებში - ისეთი ადამიანების, რომელებიც დალხენის სხვადასხვა ხერხებს გამოიყენებენ
(იქნება ეს დასავლური/ინსტიტუციური თუ ალტერნატიული მოდალობები) გათავისუფლების
პოლიტიკური მიზნისათვის. ჩვენ მხოლოდ მათით და მათთან ერთად შევძლებთ დალხენასა
და მოლხენას.
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