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1. გარემოს დაცვა და გენდერული თანასწორობა 

ფემინისტი ხარ? 

ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ბევრი ყოყმანობს. სინამდვილეში კი:  

1. თუ თვლი, რომ ქალებს კაცებთან შედარებით მეტი ბარიერი და ნაკლები უფლება 

აქვთ;  

2. თუ მიგაჩნია, რომ ეს უთანასწორობა ბუნებრივი, ღვთიური ან სასურველი 

მდგომარეობა კი არა, არამედ საზოგადოების მოწყობის შედეგია; 

3. და ბოლოს, თუ გინდა, რომ ეს უთანასწორობა შემცირდეს და ქალებსა და კაცებს 

შორის სიკეთეების გადანაწილება უფრო სამართლიანი გახდეს, გილოცავ, შენ 

ფემინისტი ყოფილხარ!1 

ასეთი ზოგადი განმარტებით, ძალიან ბევრი ბრძოლა ხდება ფემინისტური იდეოლოგიის 

ნაწილი. ხშირად საუბრობენ სხვადასხვანაირ ფემინიზმზე, რომლებიც სხვადასხვაგვარ 

ჩაგვრაზე აკეთებენ აქცენტს. მაგალითად, ქალების ეკონომიკური ჩაგვრა სოციალისტური 

ფემინიზმის ყურადღების ცენტრშია, სექსუალობის კონტროლი - რადიკალურ 

ფემინიზმის. ფემინიზმის მიმართულება, რომელმაც 1970-იან წლებში აქცენტი 

ეკოლოგიაზე დასვა, ეკოფემინიზმის სახელით არის ცნობილი. თუმცა, ეს მიმდინარეობა 

ძირითადად მიუთითებდა ქალებს და ბუნებას შორის განსაკუთრებულ კავშირზე, რაც 

შემდგომ წლებში არასაკმარისი აღმოჩნდა. გაჩნდა ისეთი მიმართულებები, რომლებიც 

გარემოს დაცვას და სხვადასხვაგვარ ჩაგვრას ერთმანეთთან აკავშირებდნენ, ამ 

მრავალგვარი ჩაგვრისა და მათ შორის კავშირის სოციალურ თუ სტრუქტურულ 

საფუძვლებზე ამახვილებდა ყურადღებას. ტერმინებიც უფრო მრავალფეროვანი გახდა, 

მაგალითად, დამკვიდრდა გენდერი და გარემოს დაცვა, კრიტიკული ეკოლოგიური 

ფემინიზმი, ფემინისტური ენვირომენტალიზმი, ქვიარ ენვირომენტალიზმი და ა.შ.2  

შემთხვევითი არ იყო ფემინიზმის დაინტერესება გარემოს დაცვით. ამას თავისი მიზეზები 

აქვს, მათგან ერთ-ერთი კი ზრდაზე ორიენტირებული მსოფლიო ეკონომიკაა. არსებული 

ეკონომიკური სისტემა მიზნად ისახავს დედამიწის სასრული რესურსების სრულ 

ათვისებას. ეკონომიკური განვითარების სახელით განხორციელებული პროექტები ხშირად 

არღვევს გარემოს ბალანსს და ზრდის გარემოზე უარყოფით ზემოქმედებას. ამის ერთ-ერთი 

ნათელი მაგალითია დიდი ჰესების ან მოპოვებითი მრეწველობის პროექტები, რომლებიც 

ანადგურებენ ადამიანების საცხოვრებელსა და ბუნებრივ გარემოს, ზრდიან სიღარიბეს და 

აუარესებენ ადამიანების ჯანმრთელობას, წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხს და 

სხვა.  

 
1 ცხადაძე თ., 2014, ანტიფემინიზმი: უმეცრება, უპასუხისმგებლობა თუ ბრძოლა პრივილეგიების 

შენარჩუნებისთვის?  
2 Margarita Estévez-Saá & María Jesús Lorenzo-Modia (2018) The Ethics and Aesthetics of Eco-caring: 

Contemporary Debates on Ecofeminism(s), Women's Studies, 47:2, 123-146 
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კლიმატის ცვლილებას, გარემოს დაბინძურებას თუ ბიომრავალფეროვნების დეგრადაციას 

(ტყეების გამეჩხერებას) ყველაზე დიდი ზეგავლენა ჩაგრულ ჯგუფებზე - ღარიბებზე, 

ქალებზე, ბავშვებზე და მოხუცებზე - აქვთ. გარემოს დეგრადაციის ხარისხი მჭიდროდ 

იკვეთება სხვადასხვაგვარ ჩაგვრასთან, რესურსების არასამართლიან გადანაწილებასა და 

მათ სიმწირესთან, საზოგადოებიდან გარიყვასა და ძალადობასთან. 

ამასთან, კლიმატის ცვლილების შემთხვევაში, ღარიბი ქვეყნები, რომლებსაც ყველაზე 

ნაკლები წვლილი მიუძღვით პლანეტის რესურსების გამანადგურებელ ათვისებაში, 

ყველაზე დიდი რისკის ქვეშ არიან. გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებული 

დაავადებები ყოველწლიურად 9 მილიონზე მეტი ადამიანის ნაადრევ სიკვდილს იწვევს, 

დაღუპულთა 92% კი დაბალშემოსავლიან ქვეყნებზე მოდის. ის ხალხი, ვინც ყველაზე 

ნაკლებადაა გადაწყვეტილების მიმღები და პასუხისმგებელი კლიმატის ცვლილებასა და 

გარემოს დეგრადაციაზე, ყველაზე მეტად ზარალდება. საბოლოოდ კი, განვითარებადი 

სამყაროს ბავშვები და შემდგომი თაობები იმკიან შედეგებს3, რაც გოგოებზე უფრო მეტად 

აისახება. მაგალითად, გარემოსთან დაკავშირებული სირთულეების (ბუნებრივი 

კატასტროფა, რესურსების სიმწირე, ეპიდემიები) დროს გოგოებს უფრო ხშირად 

ატოვებინებენ სკოლას, ვიდრე ბიჭებს4. ამიტომაც, გასაკვირი არაა, რომ მსოფლიოს 

მასშტაბით მოსწავლეები და ახალგაზრდები უფრო და უფრო მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ 

გარემოს დაცვას.  

გარემოსდაცვითი სამართლიანობა ამხელს და უპირისპირდება გარემოს დეგრადაციასა და 

რესურსების არასამართლიან გადანაწილებას. ის იბრძვის ადამიანთა ყველა ჯგუფის, 

დღევანდელი და მომავალი თაობების კეთილდღეობისა და ბუნებასთან ჰარმონიული 

ურთიერთობებისთვის. ის აღიარებს, რომ დედამიწის რესურსები და მათი განახლების 

უნარი სასრულია და, შესაბამისად, ისწრაფვის გარემოსდაცვითი ბალანსისა და 

სოციალური სამართლიანობისთვის. 

დღეს ფემინისტების უმრავლესობა თანხმდება, რომ ბუნების განადგურება 

განსხვავებულად ეხება ჩაგრულ ჯგუფებს - მეტად აზიანებს მათ და ართულებს 

თანასწორობისთვის ბრძოლას. ამასთან, ქალები ერთ-ერთ ყველაზე დიდი ჩაგრული 

ჯგუფია. ამ გზამკვლევში სწორედ გარემოსდაცვითი სამართლიანობის და ფემინიზმის 

თანაკვეთაზე ვისაუბრებთ. შემდეგ თავში ფემინიზმისა და გარემოს დაცვის 

ურთიერთკავშირის მიზეზებსა და ფორმებს გაგაცნობთ. 

 
3 Sanson A.V., Burke S.E.L. (2020) Climate Change and Children: An Issue of Intergenerational Justice. In: 

Balvin N., Christie D. (eds) Children and Peace. Peace Psychology Book Series. Springer, Cham. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-22176-8_21 
4United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2015) Unless We Act Now: The impact of climate change on 

children, NY  
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2. რატომ და როგორ იკვეთება გარემოსდაცვითი სამართლიანობა 

და გენდერული თანასწორობა? 

 

 
 

ფიგურა 1. გენდერული უთანასწორობის და გარემოს დაცვის თანაკვეთა 

 

 

გენდერული თანასწორობა

და

გარემოს დაცვა

რესურსებზე 
წვდომა

შრომის 
გენდერული 

დაყოფა

მობილობა

და 

მიგრაცია

ქალაქის

დაგეგმარება

ფიზიოლოგ. 
ზემოქმედება

ჯანდაცვაზე 
წვდომა 

პოლიტიკაში 
მონაწილეობა

ქალის და კაცის 
პროფესიებად 

დაყოფა 

ქვეყნებს შორის 
უთანასწორობა

თაობებს შორის 
უთანასწორობა
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2.1. რესურსები და ფლობის უფლება 

გარემოსდაცვით სამართლიანობასა და გენდერულ თანასწორობას შორის კავშირი ცალსახა 

და პირდაპირი არაა. ეს დიდწილად რესურსებზე არათანაბარი წვდომის შედეგია. 

მაგალითად, ქალებს საკუთრებაზე, მიწაზე, განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, პოლიტიკაში 

მონაწილეობასა და სხვა მრავალ სიკეთეზე ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი, ვიდრე კაცებს.  

 

მრავალ ქვეყანაში კანონმდებლობა დღემდე უკრძალავს ქალებს მიწისა და ქონების 

მფლობელობას, მართვას და მემკვიდრეობით მიღებას. მაგალითად, მსოფლიო ბანკის 2018 

წლის კვლევის თანახმად, 189 ქვეყნიდან 39-ში ქალიშვილებს არა აქვთ მემკვიდრეობის 

ისეთივე უფლებები, რაც ვაჟებს. საქართველოში ქალს შეუძლია კანონით მიიღოს 

მემკვიდრეობა, მაგრამ მაგალითად, საქართველოს მთიან რეგიონებში მოსახლეობის 

ნახევარი მიიჩნევს, რომ უძრავი ქონება ვაჟიშვილს ეკუთვნის მემკვიდრეობით. შედეგად, 

საქართველოში ორჯერ ნაკლები ქალი ფლობს უძრავ ქონებას, ვიდრე კაცი5.  

 

ეს მოცემულობა, მნიშვნელოვანი ფაქტორია სხვადასხვა პოლიტიკის თუ პროექტის 

განხორციელებისას. მაგალითად, ინფრასტრუქტურული პროექტების ან ბუნებრივი 

კატასტროფის შედეგად, ეკონომიკური დახმარებისა თუ ფიზიკური განსახლების 

შემთხვევაში კომპენსაციას იღებენ მიწის/ქონების მესაკუთრეები - უმეტესწილად კაცები. 

ასეთ შემთხვევებში შესაძლებელია, რომ ქალი დარჩეს როგორც მიწის, ისე ეკონომიკური 

შემოსავლის გარეშე. მაგალითად, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის 

მშენებლობისას მიწის კომპენსაციას, ძირითადად, მიწის მესაკუთრე კაცები იღებდნენ, რაც  

მათ უქმნიდა მთელ რიგ შესაძლებლობებს ახალი ბიზნესებისთვის, თუმცა არ ქმნიდა ახალ 

პერსპექტივებს ქალებისთვის. ამასთან, ხშირად აუფასურებდა ქალების აუნაზღაურებელ 

შრომას (საკვებით უზრუნველყოფა, შინმოვლა), კაცების ფულად შემოსავალთან 

შედარებით, მაშინაც კი, როცა ქალის საშინაო შრომაზე მოთხოვნა იზრდებოდა 6 . 

კვლევები ადასტურებს, რომ მაგალითად, დიდი ჰიდროელექტროსადგურების 

მშენებლობამ შესაძლებელია შეცვალოს ოჯახური დინამიკა, გაზარდოს ალკოჰოლიზმი და 

ოჯახში ძალადობა7. ქმრისა თუ ნათესავების მხრიდან იზრდება ზეწოლა, თუ საკუთრების 

მეპატრონე ქალს ან ოჯახის წევრ ქალს არ უნდა ამ საკუთრების დათმობა.  

იძულებითი ფიზიკური განსახლების შემთხვევაში, ქალებისთვის შორ მანძილზე 

გადაადგილება და მიგრაცია, ზოგადად, უფრო რთულია, ვიდრე კაცებისთვის. 

მაგალითად, 1980-იან წლებში სოფელ უდაბნოში დიდთოვლობის გამო სვანეთის 

მაღალმთიანი სოფლებიდან მასიურად ჩამოასახლეს ოჯახები. მიუხედავად იმისა, რომ 

 
5 სოციალური მეცნიერებების ცენტრი, 2013, ქალების საჭიროებების და პრიორიტეტების კვლევა 

საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში http://css.ge/wp-

content/uploads/2019/07/Women_Residing_Geo.pdf 
6 Fidanka Bacheva,Manana Kochladze, Suzanna Dennis, 2006, Boom Times Blues, Big OIl’s gender Impacts in 

Azerbaijan,, Georgia and Sakhalin, CEE Bankwatch Network Gender Action, https://bankwatch.org/wp-

content/uploads/2006/09/boomtimeblues.pdf 
7 The World Commission on Dams, 2000, Dams and Development, A new framework for decision making, 

Earthscan Publications Ltd, London and Sterling, VA 
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1990-იანი წლებიდან ამ სოფლის ეკონომიკური მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუარესდა, 

ქალებს სოფლის დატოვების ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ, თავიანთ ოჯახის წევრ სხვა 

კაცებთან შედარებით. ქალების გენდერული როლიდან გამომდინარე, სოფელში არსებული 

უმუშევრობის, წყლისა და სარეკრეაციო სივრცეების ნაკლებობის პრობლემა მათ უფრო 

მეტად აწუხებთ. რამდენადაც, კულტურული ღირებულებებიდან გამომდინარე, ზრუნვა 

მათზეა მიბმული და ნაკლები მობილობის შესაძლებლობა აქვთ (მაგ. არ ყავთ მანქანა, არ 

იციან მისი ტარება), ვერ ტოვებენ სოფელს. მაშინ როცა, მამაკაცები თავის ძირძველ 

სახლებს უბრუნდებიან სვანეთში ან სამსახურს ეძებენ ქალაქებსა თუ რეგიონულ 

ცენტრებში. საკუთრების უფლება აქაც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, ვინაიდან როგორც 

სვანეთში დატოვებული სახლი თუ მიწა, ისე უდაბნოში მიღებული საცხოვრებელი, 

ძირითადად, კაცის საკუთრებად აღიქმება8. 

ცხადია, მხოლოდ რესურსები არი არის ყველანაირი გენდერულად სპეციფიკური 

გარემოსდაცვითი უსამართლობის სათავე. მეორე მნიშნელოვანი პრობლემაა ქალების 

შეზღუდული მონაწილეობა პოლიტიკასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 

2.2. ქალთა ჩართულობა გარემოსთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესში 

საქართველოში, ისევე როგორც ორჰუსის კონვენციის ხელმომწერ სხვა ქვეყნებში, 

მოსახლეობის ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში კანონმდებლობით, 

ფორმალურადაა უზრუნველყოფილი. საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების 

კოდექსით9 დადგენილია, რომ ისეთი სტრატეგიული დოკუმენტის ან საქმიანობის 

განხორციელებისას, რამაც შესაძლოა მნიშვნელოვანად იმოქმედოს გარემოზე, ადამიანის 

სიცოცხლესა თუ ჯანმრთელობაზე, გადაწყვეტილების მიღება უნდა მოხდეს  

გარემოსდაცვითი, სოციალური, ეკონომიკური და სახელმწიფო ინტერესების 

თანაზომიერი გათვალისწინებით. 

სახელმწიფო ან კერძო საქმიანობა, რის განხორციელებამაც შესაძლოა მნიშვნელოვანად 

იმოქმედოს გარემოზე, ადამიანის სიცოცხლესა თუ ჯანმრთელობაზე, არ შეიძლება 

დაიწყოს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა (გზშ) და გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროსგან გაცემული გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გარეშე. ამ 

უკანასკნელით სამინისტრო გზშ-ის საფუძველზე საქმიანობის განმახორციელებელს 

აძლევს  უფლებას, გარკვეული პირობების დაცვით დაიწყოს დაგეგმილი პროექტი.  

 
8 ტაბიძე მ. ნ. ცხვარიაშვილი ს. მღებრიშვილი ე., ინჯგია ნ, 2019 ეკომიგრაციის გენდერული 

ასპექტები, საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეები: თბილისი 
9 საქართველოს პარლამენტი, 2017, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, მოძიებულია 17 

დეკემბერს, 2020 წელი https://bit.ly/3qjfCz2  

https://bit.ly/3qjfCz2
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საქართველოს გარემოსდაცვითი კოდექსით, საზოგადოების ჩართულობა 

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გადაწყვეტილების მიღების ადრეულ ეტაპებზე10. 

სტრატეგიული დოკუმენტების (კანონპროექტების, პოლიტიკის, სტრატეგიების) 

შემუშავებისას უნდა მომზადდეს ე.წ. სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება, რაც 

სწავლობს აღნიშნული დოკუმენტის განხორციელების შესაძლო ზემოქმედებას გარემოსა 

და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ამ პროცესში საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული.  

ეს რეგულაციები გვაძლევს საშუალებას, წინასწარ განვსაზღვროთ და შევამციროთ 

სტრატეგიული დოკუმენტისა თუ პროექტების გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკები 

და შედეგები. თუმცა, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) არასრულყოფილი და 

უხარისხო წარმართვა, საზოგადოების წუხილების გაუთვალისწინებლობა ხშირად იწვევს 

მძიმე შედეგებს. გარემოსთან დაკავშირებულ და სოციალურად მაღალრისკიან სექტორებსა 

თუ პროექტებში (სამთო მოპოვება, ენერგეტიკა, მრეწველობა და სხვ.) ეს შედეგები უფრო 

თვალსაჩინოა. 

გადამწყვეტია საზოგადოების ჩართულობა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში, 

ვინაიდან ეს გვაძლევს შესაძლებლობას, გავიაზროთ შესაძლო ზემოქმედება სხვადასხვა 

ჯგუფზე, მათ შორის ქალებზე, და შევამციროთ უარყოფითი ზემოქმედება თუ რისკები. 

ამასთან, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ამგვარი პროცესი იძლევა საშუალებას, რომ 

რიგითმა ადამიანებმა გამოიყენონ თავიანთი უფლებები და მიიღონ მონაწილეობა 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 

საქართველოში ქალები, ხშირ შემთხვევებში, არ არიან ჩართულები ზემოაღნიშნულ 

პროცესებში, რაც ძირითადად, გამოწვეულია არსებული გენდერული უთანასწორობითა 

და პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის ბარიერებით. ქალები, ვინც მნიშვნელოვნად არიან 

დატვირთულნი სამსახურეობრივი ან საშინაო შრომით, ხშირად ვერ ახერხებენ 

საზოგადოებრივ განხილვებში მონაწილეობას. გადაწყვეტილების მიღების პროცესიდან 

ქალების გამორიცხვას კი ორ შედეგამდე მივყავართ: ერთი მხრივ, ქალები ნაკლებად არიან 

ჩართულნი გარემოსთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებაში. მეორე მხრივ კი, 

აღნიშნული პროცესების ნეგატიურ შედეგები მათზე უფრო მძიმედ აისახება.  

ამასთან, ქალების ჩართვა გადაწყვეტილების მიღებასა და ფორმალურ პოლიტიკაში არ 

ნიშნავს, რომ ისინი აუცილებლად უფრო მეტად იბრძოლებენ გარემოს და გენდერული 

თანასწორობის მიმართულებით. მეტიც, გარემოს დაცვა საქართველოში ზემოდან 

ნაკარნახევ და “თავსმოხვეულ” საკითხად უფრო მოიაზრება, ვიდრე ღარიბი და ჩაგრული 

ჯგუფების პრობლემად11. უმრავლეს შემთხვევაში, დაინტერესებული მხარეები (მაგ. 

 
10 გუჯარაიძე ქ., 2019, იმოქმედე სანამ დროა , სახელმძღვანელო გარემოზე ზემოქმედების მქონე 

პროექტებზე გადაწყვეტილების მიღებისას მოქალაქეთა ჩართვის შესაძლებლობების შესახებ,, 

მწვანე ალტერნატივა , თბილისი, http://greenalt.org/wp-content/uploads/2019/12/Guide_2019.pdf 

 
11 ქალთა ფონდი საქართველოში (2017) Situation Analysis and Recommendations on Environmental Justice 

and Women’s Rights in Georgia (ფაზა I), თბილისი, მოძიებულია 13 ნოემბერს, 2020 

http://womenfundgeorgia.org/Files/WF-Final-report_GE.pdf 

http://greenalt.org/wp-content/uploads/2019/12/Guide_2019.pdf
http://womenfundgeorgia.org/Files/WF-Final-report_GE.pdf
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ბიზნესი) გარემოს დაცვის საკითხებს მიზანმიმართულად უგულებელყოფენ. ერთ-ერთი 

მაგალითია გენდერული კომპონენტის გამორიცხვა გზშ-ის შემუშავებისას. შემდეგ 

ქვეთავში ამ საკითხს მიმოვიხილავთ. 

2.3. გენდერული შეფასება და ძალადობა განვითარების პროექტებში  

საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს მოპოვებითი, ინფრასტრუქტურული 

თუ განვითარების პროექტების გენდერული რისკების წინასწარ შეფასებასა და პრევენციას. 

პროექტების ძირითადი გამოწვევაა დიდი ოდენობით კაცი მუშახელის მოდინება, რის 

მართვაც საკმაოდ პრობლემურია და განსაკუთრებულ გართულებებს ქმნის 

მცირერიცხოვანი თემებისა თუ მკვიდრი მოსახლეობისთვის. 

გარდა ამისა, პრაქტიკამ აჩვენა, რომ მსგავსი პროექტები იწვევს გენდერული ძალადობის 

ზრდას, ხოლო განსაკუთრებით ღარიბ თემებში ზრდის პროსტიტუციასა და ტრეფიკინგს. 

ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის პროექტის მონიტორინგმა ცხადყო პროსტიტუციის ზრდა ისეთ 

ქალაქებში, როგორიცაა თეთრიწყარო და ახალციხე, ხოლო აზერბაიჯანის რამდენიმე 

რეგიონში დადასტურდა ტრეფიკინგის შემთხვევები. როცა გარკვეული პროექტის 

ფარგლებში რომელიმე რეგიონში დიდი რაოდენობით კაცი შედის  სამუშაოდ ან 

ტრანზიტის მიზნით, დასაქმებულებსა და ადგილობრივ თემს შორის არ არსებობს 

სოციალური კავშირი. კაცების ასეთმა დიდმა კონცენტრაციამ ერთ მხარეს და ამასთან 

ერთად, სიღარიბემ შეიძლება გამოიწვიოს პროსტიტუციის და ტრეფიკინგის ზრდა. 

მსგავსი პრობლემების თავიდან ასაცილებლად მნიშვნელოვანია ქალთა ჩართულობა 

გადაწყვეტილების მიღების, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

პროცესში. ზოგადად კი, საჭიროა გენდერული შეფასების კომპონენტის გაძლიერება გზშ-

ის შემუშავებისა და ამ საკითხის საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრა.  

 

ფაქტები რეალური ცხოვრებიდან 

აჭარაში ადგილობრივი ტრადიციებიდან და სოციალურ-კულტურული 

თავისებურებიდან გამომდინარე, ქალები შეზღუდულად მონაწილეობენ სხვადასხვა 

ტიპის გადაწყვეტილების მიღებაში - სოფლისა თუ სათემო კრებებსა და სოფლის 

პროგრამების დაგეგმვაში. შუახევჰესის მშენებლობისას გზშ-ის საკითხი არ იყო 

შესწავლილი. შესაბამისად, ზემოქმედების ქვეშ მყოფი სოფლებში ქალების 

უმრავლესობას საერთოდ არ მიუღია მონაწილეობა პროექტის საზოგადოებრივ 

განხილვებში. ქალების ნაკლებად ჩართულობის მიზეზად მამაკაცების მხრიდან ამგვარი 

პათოსის პასუხიც კი გაჟღერდა: "ქალებს არ შეუძლიათ თავისუფლად აზრის გამოთქმა”. 
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პროექტის განმხორციელებელ ჯგუფს არ გადაუდგამს შესაბამისი ნაბიჯები იმისათვის, 

რომ უზრუნველეყოთ ქალების მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 

აღსანიშნია, რომ შუახევჰესის პროექტი ფინანსდებოდა სამი საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტის (EBRD, ICF, ADB12) მიერ. გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას მათი 

უსაფრთხოების პოლიტიკა მოითხოვს, როგორც ქალების აქტიურ მონაწილეობას, ისე 

პროექტების გენდერული ზემოქმედებისა და რისკების შესწავლასა თუ შემცირებას. 

შუახევჰესის გზშ-ის ანგარიშში სულ რამდენიმე წინადადებით იყო ნახსენები ქალთა 

უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის პრობლემები რეგიონში. საერთოდ არ 

შეფასებულა შესაძლო რისკები, მათ შორის, მიწის საკუთრების, წყალზე და ბუნებრივ 

რესურსებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ. 

ამასთან, შუახევჰესის მშენებლობის შედეგად დაზარალებულები,  პირველ რიგში, 

ქალები აღმოჩნდნენ. მათი დატვირთვა მნიშვნელოვნად გაზარდა მშენებლობისას თემში 

წარმოქმნილმა პრობლემებმა - დამეწყრილ აჭარაში კომპანიის ბურღვა-აფეთქებითმა 

სამუშაოებმა   ყოველგვარი წინასწარი შეტყობინების გარეშე. მძიმე ტექნიკის სწრაფმა, 

უკონტროლო გადაადგილებამ გაზარდა ქალების წუხილი და ისინი აიძულა, სკოლაში 

ბავშვები თვითონ ეტარებინათ. 

გარდა ამისა, ბურღვა-აფეთქებითმა სამუშაოებმა დააშრო ბევრი წყარო და გარკვეულ  

სოფლებში სასმელად ვარგისი წყალიც დღესაც არ აქვთ, რის გამოც ქალები იძულებულნი 

არიან შორი მანძილიდან ზიდონ წყალი.  

 

2.4. ჯანდაცვა  

ჯანდაცვა კიდევ ერთი რგოლია, რაც ქალების და კაცების, ასევე ღარიბი და მდიდარი 

მოსახლეობის უთანასწორობას ინარჩუნებს. ჯანდაცვაზე წვდომა ქალებს, განსაკუთრებით 

კი, საქართველოს პერიფერიაში მცხოვრებ და ღარიბ მოსახლეობას, შეზღუდული აქვთ 

ინფრასტრუქტურის არარსებობისა და სიძვირის გამო. გარდა ამისა, საყოველთაო 

ჯანდაცვის პროგრამა არ ფარავს ქალების რეპროდუქციულ და სექსუალურ 

ჯანმრთელობას, რაც მდედრობითი სხეულის საჭიროებებს რიყავს ზოგადი ჯანდაცვის 

სფეროდან.  

 

ცხადია, გარემოს დაცვის რეგულაციების სისუსტის გამო მხოლოდ ქალების ჯანმრთელობა 

და კეთილდღეობა არ დგება საფრთხის ქვეშ. ჰაერის დაბინძურება ყველა რასის, ასაკის და 

გენდერის ადამიანებს უქმნის ჯანმრთელობის პრობლემებს. თუმცა, დაბინძურების 

შედეგები  სხვადასხვაგვარია ქალებისა და კაცებისთვის, რაც განპირობებულია 

 
12 EBRD - რეკონსტრუქციის და განვითარების ევროპული ბანკი, ADB - აზიის განვითარების ბანკი, 

EIB - ევროპის საინვესტიციო ბანკი.  
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ფიზიოლოგიური განსხვავებებით და სოციალური მიზეზებით. გარემოს დაბინძურების 

შემთხვევაში, ფიზიოლოგიური განსხვავებები ქალს უფრო მოწყვლადს ხდის. მაგალითად, 

ზოგადად, ქალებს უფრო მეტი ცხიმი აქვთ ორგანიზმში, რაც თავისთავად რისკფაქტორია, 

ვინაიდან გარემოს დამბინძურებლები სწორედ ცხიმოვან ქსოვილში გროვდება. 

მთელმა რიგმა კვლევებმა აჩვენა, რომ მდგრადი ორგანული დამბინძურებლებისა (pops) და 

დიოქსინებით დაბინძურების შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ქალებში უფრო ხშირად 

განვითარდეს გულსისხლძარღვთა დაავადებები, ხოლო სპეციფიკურად განვითარდეს 

მკერდის კიბო და საშვილოსნოს დაავადებები. ზოგადად, ქიმიურ ნივთიერებს შეუძლიათ 

დააზიანონ ღვიძლი, რაც  საბოლოოდ იწვევს ორგანიზმის ფუნქციონირების პრობლემებს. 

პრაქტიკულად, ყველა აქამდე გამოქვეყნებული კვლევა მიუთითებს, რომ ქიმიური 

დაბინძურების შესწავლისას მნიშვნელოვანია სქესობრივი და გენდერული ფაქტორების 

გათვალისწინება. ასევე, საჭიროა მეტი კვლევა, თუ როგორ მოქმედებს დამბინძურებლები 

ქალის ორგანიზმზე. მსგავსი კვლევები აუცილებელია იმისათვის, რომ განისაზღვროს 

გარემოს დაბინძურების უსაფრთხო ნორმები.  

დამატებითი რისკფაქტორია სიღარიბე, ვინაიდან ღარიბ ქალებს ხშირად არ მიუწვდებათ 

ხელი ჰიგიენაზე, სრულფასოვან კვებაზე, სუფთა ჰაერზე, წყალზე, უსაფრთხო საწვავზე, 

ექიმთან ვიზიტსა თუ საცხოვრებელზე. შესაბამისად, ღარიბი ქალები კიდევ უფრო 

მოწყვლადები არიან გარემოს დაბინძურებისადმი.  

ტექსტილის ინდუსტრია მსოფლიოში ერთ-ერთი მთავარი დამბინძურებელი წარმოებაა. 

სფეროში დასაქმებულების 80% ქალია. წარმოება წარმოქმნის დიდი ოდენობით ნარჩენებს, 

გამოყოფს სათბურ გაზებს, აბინძურებს ჰაერს, წყალსა და ნიადაგს სხვადასხვა ტოქსიკური 

ნივთიერებით13. ამასთან, სამკერვალო ფაბრიკებში მშრომელები განიცდიან სხვადასხვა 

ტიპის ზემოქმედებას, მათ შორის, შიდა ჰაერის დაბინძურებას მიკროფიბრით, 

საღებავებითა და ქიმიური ნივთიერებებით. ამგვარ პრობლემათა უმეტესობა 

დარეგულირებულიც არაა საქართველოს კანონით.  

ფაქტები რეალური ცხოვრებიდან 

აჭარაში სამკერვალო ფაბრიკებში დასაქმებული ქალების პირობების შესწავლამ აჩვენა, 

რომ ქალებს ძალიან დაბალი ანაზღაურების (თვეში 350-400 ლარის) სანაცვლოდ უწევთ 

ქარხნებში მუშაობა, სადაც მათი შრომითი პირობები მძიმეა14, როგორც დატვირთვის, 

ასევე ზეგანაკვეთური სამუშაოს მხრივ, რაც ზრდის ჯანდაცვის რისკებს. სუსტი 

 
13 Forida Parvin, Shariful Islam, Zakia Urmy, Shaharia Ahmed and AKM Saiful Islam, (2020) A Study on the 

Solutions of Environment Pollutions and Worker’s Health Problems Caused by Textile Manufacturing 

Operations, City University, Dhaka, Bangladesh, მოძიებული 15 დეკემბერს, 

https://biomedres.us/fulltexts/BJSTR.MS.ID.004692.php 
14 ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, 2020, EMC სამკერვალოებში 

დასაქმებული ქალების შრომით ექსპლუატაციას ეხმიანება, მოძიებულია 18 დეკემბერს, 2020 

https://bit.ly/2LRRmp7  

https://biomedres.us/fulltexts/BJSTR.MS.ID.004692.php
https://bit.ly/2LRRmp7
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გარემოსდაცვითი თუ შრომითი უსაფრთხოების სტანდარტები და ჯანდაცვაზე 

ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა მძიმე რეალობას ქმნის ადგილობრივი 

დასაქმებულებისა და გარშემო მცხოვრებთათვის. 

პრობლემურია სხვა ტიპის ინდუსტრიების მუშაობაც. ამის თვალსაჩინო მაგალითია 

ქალაქი რუსთავი, სადაც ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხი საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილ სტანდარტებს ხშირად 3-4-ჯერ აღემატება. ჰაერის 

დაბინძურების დიდი წილი მოდის წვრილ შეწონილ ნაწილაკებზე pm2.5 და pm10-ზე. 

2020 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 სექტემბრამდე რუსთავში pm 10-ის დღიური ნორმის 

(50 მგკ/მ)  გადაჭარბების 73 დღე დაფიქსირდა, მაშინ როცა კანონით წელიწადში 35 

დღეზე მეტი არაა დაშვებული. 

ამიტომ, გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ რუსთავის მოსახლეობა ჯანმრთელობის 

გაუარესების ფაქტებს უკავშირებს მთავარი საწარმოების მიერ ჰაერის დაბინძურებას. 

ქალები აქტიურად მონაწილეობენ სამოქალაქო პლატფორმაში ‘გავიგუდე“, რაც სწორედ 

რუსთავის ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებისთვის იბრძვის. ქალთა დიდი ნაწილი 

ყურადღებას ამახვილებს, თუ როგორ ზემოქმედებს ქალაქის დაბინძურებული ჰაერი 

ჯანმრთელობაზე და აღნიშნავს, რომ ქალაქის მტვერის გამო „ხშირად აწუხებთ 

თვალების წვა, მშრალი ხველა და ჰაერის უკმარისობის შეგრძნება”. ასევე, შიშობენ 

გახშირებული ონკოლოგიური დაავადებების გამო და ამასაც საწარმოთა საქმიანობას 

უკავშირებენ. რესპონდენტთა უმრავლესობა უჩივის სუსტ იმუნიტეტსა და შეძენილ 

ალერგიულ დაავადებებს.“15 

 

2.5. საშინაო შრომა 

გარდა ფიზიოლოგიური და ჯანდაცვის პრობლემებისა, გარემოსდაცვითი სამართლიანობა 

და გენდერული თანასწორობაც გაშუალებულია სოციალური ფაქტორებითა და 

გენდერული როლებით. ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საშინაო შრომა. ქალები 

კაცებზე ბევრად მეტ წილ საშინაო შრომას სწევენ, იმის მიუხედავად, სახლს გარეთ არიან 

დასაქმებულები თუ არა. საშინაო აუნაზღაურებელი შრომის შესრულებისას ქალები, მათი 

სოციალური როლიდან გამომდინარე, უფრო მეტად მოიხმარენ მაგ. წყალს.  მათი სხვა 

ადამიანებთან კომუნიკაციაც მეტადაა დაკავშირებული სახლთან, პარკთან, მათი 

საცხოვრებლის უშუალო გარემოსთან.  

 

ზრუნვა და საშინაო საქმე უჩინარია საზოგადოებისთვის და ქალის აუნაზღაურებელი 

შრომის ხარჯზე ხდება. როცა ქალი ნედლ მასალას გარდაქმნის მაგ. საკვებად, გარემოს 

 
15 ქალთა ფონდი საქართველოში (2020) საწარმოების პირისპირ - რუსთავში ქარხნების სიახლოვეს 

მცხოვრები ქალების გამოწვევები და საჭიროებები, თბილისი, მოძიებულია 12 დეკემბერს 

ttps://bit.ly/3i4ktkI 
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დაბინძურება უფრო პირდაპირ და მალე აისახება ქალებზე. ვინაიდან ქალები ზრუნავენ 

ბავშვებზე, მოხუცებსა და ავადმყოფზე, გარემოს დაბინძურების შედეგებსაც უფრო მალე 

იმკიან. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ამას აუცილებლად უკავშირებენ ზრუნვის ტვირთს ან 

გარემოს დაცვას. 

 

საშინაო შრომასთანაა დაკავშირებული შენობის შიდა ჰაერის ხარისხის პრობლემა, რაც 

გამოწვეულია საჭმლის მომზადებისა და სახლის გათბობის მიზნით შეშისა და ნაკელის 

გამოყენებით. შინამეურნეობებში საკვების მომზადებისა და გათბობის მიზნით მყარი 

საწვავის გამოყენება საქართველოში ერთ-ერთ უმთავრესი რისკფაქტორია 

ჯანმრთელობისათვის, განსაკუთრებით ბავშვებისა და ქალებისათვის. ეს პრობლემა 

სოფლებში უფრო მძიმეა, ვინაიდან მოსახლეობის 84% გასათბობად შეშას იყენებს. 

ზოგადად, საქართველოში შეშისა და ნაკელის გამოყენების  ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 

(46%) გვაქვს ევროპაში, რაც აჭარბებს როგორც საერთო რეგიონულ (<5%), ისე  გლობალურ 

მაჩვენებელს (41%)16. 

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 2018 წლის მონაცემებით17, მსოფლიოში შიდა ჰაერის 

დაბინძურების გამო 3.8 მილიონი ადამიანი დაიღუპა. მათი უმრავლესობა ქალი და ბავშვი 

იყო - კვამლის ზემოქმედება მათზე უფრო მაღალია, რადგან ძირითადად, სწორედ ისინი 

ამზადებენ საჭმელს და მეტ დროს ატარებენ შინ. როგორც შიდა დაბინძურების მაგალითი 

აჩვენებს, საშინაო შრომასთან ასოცირებული გენდერული როლები ჯანდაცვის, გარემოს 

დაცვის და გენდერული თანასწორობის საკითხებს აერთიანებს. 

2.6. სხვა ჩაგრული ჯგუფები 

 

გარდა ქალებისა, გარემოს დაბინძურება სხვა ჩაგრულ ჯგუფებზეც მეტად აისახება, 

მაგალითად, ეთნიკური უმცირესობებზე, დევნილებზე, ეკომიგრანტებზე და ა.შ. ამ 

შემთხვევაშიც, პრობლემის სათავეა რესურსებსა და გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესებზე მწირი ხელმისაწვდომობა, საცხოვრებელი პირობები, ბუნებრივი და 

ადამიანური კატასტროფები.  

 

გარემოზე ზემოქმედების რისკების ზეგავლენა უფრო თვალსაჩინოა  საცხოვრებელი 

ადგილის მიხედვით ეთნიკურ უმცირესობების, ეკომიგრანტების, უსახლკაროებისა და 

სხვათა შემთხვევაში. მსგავს ადგილებში, სადაც ნათლად ჩანს გარემოს დაბინძურება, 

წყლის, ბიომრავლფეროვნების და სხვა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რესურსების 

სიმწირე, აღნიშნული ზეგავლენა და კავშირი უფრო ადვილი აღსაქმელია.  

 

 
16საქართველოს მთავრობა, 2018, საქართველოს გარემოს და ჯანმრთელობის 2018-2022 წლების 

ეროვნული სამოქმედო გეგმა, მოძიებულია 17 დეკემბერს, 2020 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4441562?publication=0  
17World Health Organisation, 2018, Indoor air pollution, FactSheet, მოძიებულია 17 დეკემბერს, 2020 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health 

 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4441562?publication=0
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საქართველოში სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, დასაქმება და გარემო პირობები 

მნიშვნელოვნადაა განსხვავებული სოფელსა თუ ქალაქში. გარდა ამისა, სხვადასხვაგვარ 

დასახლებაში განსხვავებულია გარემოს დაცვის გამოწვევები. მაგალითად, მაღალმთიან 

რეგიონში ეს შეიძლება იყოს მეწყერული უბნები, ხოლო ინდუსტრიულ რეგიონში - 

ჰაერისა თუ წყლის დაბინძურება. ანალოგიურად, სხვადასხვა ტიპის სამუშაოს 

განსხვავებული ზემოქმედება აქვს გარემოსა და ჯანმრთელობაზე. 

 

ვინაიდან ქალები ცალკე ტერიტორიაზე არ ცხოვრობენ და ეკონომიკის სხვადასხვა 

სექტორში არიან განფენილნი, გარემოს დაცვას და გენდერულ თანასწორობას შორის 

კავშირის მოხელთება რთულია. ამისთვის საჭიროა, დავინახოთ ქალების საჭიროებები და 

მდგომარეობა მათი მოცემულობის მიხედვით. დავსვათ კითხვები და დავსახოთ 

ინიციატივები, რაც ქალების კონკრეტული ჯგუფების საჭიროებებსა და ინტერესებს 

პასუხობს. 

 

შემდეგ თავში გარემოსდაცვით საქმიანობაში ქალების როლზე ვისაუბრებთ. როგორც 

გარემოს დაცვის, ისე ქალთა უფლებების მიმართულებით სხვადასხვა დონეზე მიმდინარე 

პოლიტიკური მუშობა პირობითად შეიძლება დავყოთ ოთხ შრედ: ინდივიდუალურ, 

სათემო, სამოქალაქო და სახელმწიფო.  

 

 
ფიგურა 2 განვითარების პროექტების გენდერული ზემოქმედება 
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3. ბრძოლა 

3.1. ინდივიდუალური  

ინდივიდუალურ დონეზე ქალები ყოველდღიურად იყენებენ ტრადიციულ ცოდნას, 

ინოვაციებს, პრაქტიკებს. ბუნების კონსერვაციისთვის აყალიბებენ კოლექტიურ 

ინიციატივებს და ამავდროულად, წინააღმდეგობას უწევენ მოგებაზე ორიენტირებულ 

გაბატონებულ პრაქტიკებს, განსაკუთრებით, სოფლის მეურნეობის დარგში. ეს ბრძოლა 

ხშირად შეუმჩნეველია და ბრძოლად არც კი აღიქმება.  

მაგალითად, რეგიონებში ქალები ძირითადი დასაყრდენი ძალაა საკვების უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად. ამის მაგალითებია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მოყვანა 

(ბოსტანი, ბაღი); აგრეთვე, ტყის არამერქნული პროდუქტების (ხილი, კენკრა, ბალახები) 

ფართო გამოყენება. ქალები აგროვებენ ადგილობრივი ჯიშების თესლებს, ბოლქვებს და ა.შ. 

დღეს სოფლად ცხოვრობს მსოფლიოს ღარიბი მოსახლეობის 70%, ხოლო სოფლის 

მეურნეობაში დასაქმებულთა 40% ქალია. საინტერესოა, რომ სოფლად მცხოვრებ ქალთა 

პრაქტიკულად რუტინული ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია  ადგილობრივი 

ბიომრავლფეროვნების, აგრობიომრავალფეროვნების გადარჩენა და მდგრადი 

განვითარების უზრუნველყოფა. 

3.2. სათემო 

სათემო მუშაობა გულისხმობს კონკრეტული ჯგუფის გასაძლიერებელ ინიციატივებს. 

მაგალითად, ისეთი ინფორმაციის, ცოდნის, უნარების გაცვლა თემში, როგორიცაა 

კომპოსტის გაკეთება, რამე რესურსის მიწოდება. მაგალითად, ზვავით დაზიანებულ 

სოფელს შეიძლება სჭირდებოდეს მატერიალური და ადამიანური რესურსი. სათემო 

მუშაობა ნიშნავს კონკრეტულ ჯგუფში გარკვეულ საკითხზე საუბარს (მაგალითად, 

გარემოს დაცვისა და გენდერული თანასწორობის შესახებ). ჯგუფის კონკრეტული 

საჭიროებებიდან გამომდინარე, მათი გადაჭრის გზები განსხვავებული შეიძლება იყოს. 

ზოგ ადგილას ტრენინგი, ბევრ შემთხვევაში კი რესურსების პირდაპირ მიწოდება ან მათ 

მოძიებაში დახმარება შეიძლება იყოს საჭირო.  

სათემო მუშაობისას აუცილებელია რისკების გათვალისწინება.  ქალის როლის შესახებ 

სტერეოტიპული წარმოდგენები ახშირებს და აღრმავებს ძალადობას. ბუნების 

კონსერვაციის საერთაშორისო გაერთიანების (IUCN) კვლევის თანახმად, მუქარა, დაშინება 

და სექსუალური ძალადობა (გაუპატიურება) ხშირად გამოიყენება გარემოსდამცველი 

ქალების წინააღმდეგ, რათა შეირყეს მათი სტატუსი თემში, გაიზარდოს ოჯახური 

კონფლიქტები და დააშინონ სხვა ქალები. თუმცა, ადგილობრივ ქალთა ბრძოლის 

მაგალითებიც მრავლად გვაქვს. მაგალითად, სვანეთში, მესტიაჭალის ხეობაში, ჰესის 

ასაშენებლად შეყვანილი ტექნიკის შესაჩერებლად ორსული ქალი, მაგდა გულედანი, 

მიწაზე დაწვა და ტექნიკა არ გაატარა. მშენებლობა, რაც ადგილობრივ ბუნებას 

განადგურებას უქადის და სასამართლო დავის საგანია, ადგილობრივმა აქტივისტმა ასეთი 
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რადიკალური ფორმით იმიტომ შეაჩერა, რომ დაპირისპირება ადგილობრივ თემს და 

პოლიციას შორის ძალადობაში არ გადაზრდილიყო18.  

3.3. ბრძოლა სამოქალაქო დონეზე 

სათემო პრობლემა შეიძლება სამოქალაქო მოძრაობად იქცეს. ან ისეთმა პრობლემებმა, რაც 

მთელ საზოგადოებას მეტ-ნაკლებად ეხება, შეიძლება უფრო მასშტაბურ აქტივიზმს 

დაუდოს საფუძველი. გარემოს დაცვასა და ქალებს შორის მჭიდრო ისტორიული კავშირია 

სამოქალაქო აქტივიზმის თვალსაზრისით. გარემოსდაცვითი მოძრაობის წევრი ქალები 

ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ როლს თამაშობენ მთელ მსოფლიოში, მათ შორის, 

საქართველოში. სამოქალაქო დონეზე მუშაობა გულისხმობს იმ საზოგადოებრივი 

ჯგუფების, პირების და ინსტიტუტების ჩართულობას, რომლებიც პრობლემის 

მოგვარებაში დაგვეხმარებიან. ესენი შეიძლება იყვნენ ცნობილი ადამიანები, აქტივისტები, 

მედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასოციაციები, მეწარმეები და ა.შ. მაგალითად, თუ 

თემში წარმოიქმნა გარკვეული ტიპის საფრთხეები (მიწების და ტრადიციული 

პრაქტიკების, მათ შორის სოფლის მეურნეობის) და ამ თემმა სამოქალაქო მობილიზაცია 

შეძლო, ის სამოქალაქო მოძრაობად შეიძლება იქცეს. ამის თვალსაჩინო მაგალითია 

ქალების ბრძოლა ნამახვანჰესის წინააღმდეგ, ტრადიციული მიწათმოქმედებისა და 

ყურძნის ჯიშების შესანარჩუნებლად.  

სოფლის მეურნეობის ინტენსიური განვითარება წინააღმდეგობაშია 

აგრობიომრავალფეროვნების დაცვისა და მიწის დამუშავების ტრადიციული პრაქტიკის 

შენარჩუნებასთან. ამასთან, ის მოითხოვს ქიმიური სასუქების და პესტიციდების დიდ 

დოზებს, რაც უარყოფითად ზემოქმედებს როგორც გარემოზე, ისე ადამიანების 

ჯანმრთელობაზე. ამიტომ, გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში 

სწორედ ფერმერი ქალები აღუდგნენ  წინ  სხვადასხვა დიდ აგროკომპანიას. მაგალითად, 

ევროპაში და სამხრეთ ამერიკაში ქალები ცდილობენ მთავრობები აიძულონ, რომ 

აიკრძალოს კომპანია “მონსატოს” მიერ ჰერბიციდ რაუნდაფის (გლიფოსატის) გაყიდვა. 

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ანგარიშის თანახმად, გლიფოსატი მცირე 

დოზებითაც კი კარცენოგენულია, ზრდის პარკინსონის დავადების რისკს, ძუძუმწოვრებში 

ნაყოფის დეფექტებს იწვევს. გლიფოსატი ცუდად მოქმედებს ფუტკრებზე და ზრდის მათ 

სიკვდილიანობას, რაც თავის მხრივ, ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და საკვების 

უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ერთ ერთი მთავარი პრობლემაა19. 

საქართველოში გლიფოსატი თავისუფლად იყიდება. 2013 წელს ევროპის “დედამიწის 

მეგობრების” მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, გლიფოსატი აღმოჩნდა 14 ქვეყნის, მათ 

 
18 ნეტგაზეთი, გაიცანით 8 თვის ორსული ქალი, რომელმაც ჰესის ასაშენებლად მესტიაში ტექნიკა არ 

გაატარა, 2 აპრილი, 2020, მოძიებულია 15 დეკემბერს, 2020 https://netgazeti.ge/life/264390/ 
19WHO (2015,) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and 

herbicideshttps://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/MonographVolume112-1.pdf 
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შორის საქართველოს, მოქალაქეების ორგანიზმში20. ევროკავშირში გლიფოსატის 

მოხმარება 2022 წლის ბოლომდეა დაშვებული, თუმცა თავდაპირველად უკვე 2016 წელს 

უნდა ყოფილიყო სრულად აკრძალული.  

გლიფოსატის საწინააღმდეგო მოძრაობამ ტრადიციული კულტურებისა და 

მიწათმოქმედების პრაქტიკის მნიშვნელობა წამოწია წინ, განსაკუთრებით ქალთა 

ინიციატივებში. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში, სწორედ 

ქალები არიან ის წარმმართველი ძალა, რომელიც მცირე ფერმერული მეურნეობით   

ტრადიციული კულტურებს აღადგენს, მოჰყავს ბიოპროდუქცია და მას ადგილობრივ 

ბაზარს სთავაზობს. სხვადასხვა რეგიონის მკვიდრი ქალები არაფორმალური კავშირებითა 

და სოციალური ქსელებით ერთმანეთს უზიარებენ ცოდნასა და გამოცდილებას ორგანულ 

მეურნეობაში, სხვადასხვა ადგილობრივი ჯიშის სიკეთეებში, ქმნიან კოოპერატივებს. 

მსგავსი ინიციატივები იცავს გარემოს, ინარჩუნებს აგრობიომრავალფეროვნებას და მასთან 

დაკავშირებულ ტრადიციულ ცოდნასა და პრაქტიკას. ქალების ჩართულობა და ამგვარი 

ინიციატივების მნიშვნელობის წინ წამოწევა აუცილებელია მდგრადი განვითარებისათვის.  

მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ხშირად გარემოსდაცვითი მოძრაობების უმრავლესობას 

ქალები უძღვებიან, ამ მოძრაობის სახელით შესაძლებელია კვლავ კაცები ლაპარაკობდნენ, 

მათ შორის საქართველოშიც. ქალებს გარემოსდაცვით სტრუქტურებში დასაქმებისასაც 

შეიძლება შეექმნათ პრობლემები. მაგალითად, დღეს საქართველოში მხოლოდ ხუთი ქალი 

რეინჯერია. პირველი ქალი რეინჯერის, სალომე იდოიძის, თქმით, როდესაც 2012 წელს 

დაცული ტერიტორიების სააგენტოში განაცხადი შეიტანა, ამას არ იჯერებდნენ და 

ხუმრობა ეგონათ21. 

3.4. სახელმწიფო და გენდერული მეინსტრიმინგი 

საკითხის საკანონმდებლო და სახელმწიფო დონეზე გადაჭრა ყველაზე გრძელვადიანი და 

სისტემური გარდაქმნის შესაძლებლობას იძლევა. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი 

პოლიტიკური პრობლემების გადაჭრის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამაშუალებელი 

რგოლია, ვინაიდან თემის ხმას მთავრობაში სწორედ ის აჟღერებს. საკითხის 

საკანონმდებლო დონეზე გადაწყვეტისათვის პირველი ნაბიჯია ამ საკითხის 

მუნიციპალურ დონეზე გატანა და ფორმალურ პოლიტიკაში მოკავშირეების პოვნა.  

სახელმწიფო თუ ადგილობრივ პოლიტიკაში გენდერული კომპონენტის შეტანას 

გენდერული მეინსტრიმინგი ეწოდება და ფემინისტები ამას ბევრ სხვადასხვა პროექტში 

ითხოვენ. 

სამწუხაროდ, საქართველოში საკანონმდებლო პოლიტიკის, კანონების, სტრატეგიებისა და 

პროგრამების შემუშავებისას გენდერული საკითხების ინტეგრაცია ხშირად არ ხდება. 

 
20 Friends of the Earth 2013, weed killer glyphosate found human urine across Europe. მოძიებულია 17 

დეკემბერს, https://www.foeeurope.org/weed-killer-glyphosate-found-human-urine-across-Europe-130613 
21 ბათუმელები, რეინჯერი ქალები საქართველოდან, 21.12.2018, 

https://batumelebi.netgazeti.ge/news/174735/ 
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თუმცა, სხვადასხვა დონორული დახმარებით როგორც პოლიტიკის/ კანონმდებლობის, ისე 

სხვადასხვა ტიპის პროექტის დაგეგმვისას დოკუმენტები გენდერულ ჭრილში ფასდება.  

მსგავსი ინსტრუმენტების ფართოდ დამკვიდრება მნიშვნელოვანია, რადგან ეს აძლიერებს 

ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობას. მაგალითად, ადგილობრივმა სამოქალაქო ჯგუფებმა 

აქტიურად უნდა მოითხოვონ  ქალების მონაწილეობა სხვადასხვა საქალაქო თუ სასოფლო 

ბიუჯეტის შემუშავებასა თუ დაგეგმვაში. მაგალითად, სასოფლო კრებებზე ქალები ხშირად 

აქტიურობენ, აყენებენ და პრიორიტეტად გააქვთ მათთვის საჭირბოროტო საკითხები - 

ბაღების რემონტი, წყალმომარაგება და ა.შ.  

ქალაქდაგეგმარებაში წარმატებული გენდერული მეინსტრიმინგის თვალნათელი 

მაგალითია ავსტრიის დედაქალაქი ვენა, რომელიც 2000 წლიდან ატარებს 

გადაწყვეტილების მიღების გენდერულად მგრძნობიარე პოლიტიკას და ცდილობს 

მიაღწიოს „პოზიტიურ სოციოპოლიტიკურ ცვლილებას ყველა მოქალაქისთვის22“. ამ მხრივ 

აღსანიშნია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დაგეგმარებისას გენდერული საკითხების 

გათვალისწინება, მათ შორის, სექსუალური შევიწროების და ძალადობის აღკვეთა 

სხვადასხვა საშუალებით (კამერები, მძღოლების ტრენინგი და ა.შ); ასევე ტროტუარების 

მოწყობა ეტლით მოსარგებლე ქალთა გადაადგილებისთვის და სხვა; სასაფლაოებზე 

მოხუცი ქალებისთვის ინფრასტურქტურის მოწყობა; ახალი სახლების გენდერული 

დაგეგმარება (საერთო სათავსოები ბავშვთა ეტლებისთვის, ველოსიპედებისთვის, შიდა 

სათავსოები სარეცხი მანქანისთვის და ა.შ.); საცხოვრებელ კომპლექსებთან ბაგა ბაღების, 

სასურსათო მაღაზიების მოწყობა და სხვ. ყოველი ეს კეთდება საზოგადოებრივი 

განხილვების გზით. ასევე, მოქალაქეები ყოველწლიურად აფასებენ მერიის საჯარო 

სერვისებს გენდერული, სოციალური, ეთნიკური და ჯანდაცვის  კუთხით. 

ამრიგად, ინდივიდუალური, სათემო, სამოქალაქო აქტივიზმი და პრაქტიკა გავლენას 

ახდენს სახელმწიფო პოლიტიკაზე და პირიქით. რეგულაციებთან, კანონებთან და 

განვითარების პროექტთან დაკავშირებული სახელმწიფო გადაწყვეტილებები  პირდაპირ 

თუ ირიბად აისახება სხვადასხვა დასახლებასა და ზოგადად - საზოგადოებაზე. როგორც 

წესი, საქართველოში სახელმწიფო უფრო წინ აყენებს ბიზნესის მოგების ინტერესს, ვიდრე 

საზოგადოების საჭიროებებს. ამის შესაცვლელად კვლევისა და გენდერული შეფასების 

მოთხოვნა, ნებისმიერი ინიციატივის გადაწყვეტილების მიღებაში ქალების და 

ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა  მნიშვნელოვანი გამოწვევა უნდა იყოს 

ადგილობრივი ორგანიზაციებისა და აქტივისტებისთვის.  

სამოქალაქო აქტივიზმს ცნობიერების ამაღლების ფუნქციაც აქვს. ამ ეტაპზე შეიძლება 

განხორციელდეს კამპანიები, შეხვედრები, საპროტესტო აქციები, პერფორმანსები. სათემო 

და სამოქალაქო დონეზე მუშაობისას მნიშვნელოვანია მედიის ჩართულობა და სხვადასხვა 

 
22 Natalya Palit, (2018), Gender mainstreaming in urban planning: What can the UK learn from Vienna with 

regards to adopting a gender mainstreaming approach to shape built outcomes? RTPI GEORGE PEPLER 

INTERNATIONAL AWARD , მოძიებულია 17 დეკემბერს, 2020, 

https://www.rtpi.org.uk/media/4471/george-pepler-report_200301_final.pdf 
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რგოლთან (სხვა მოძრაობები, აქტივისტები, ცნობილი ადამიანები) თანამშრომლობა. ამ 

ორი საკითხის დაკავშირებისავის ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტია გარემოსდაცვით 

და ქალთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციებსა და აქტივისტებს შორის კავშირების 

დამყარება. გარდა იმისა, რომ “ძალა ერთობაშია” პრინციპით წარმატების შანსი იზრდება, 

მოძრაობებს და ორგანიზაციებს შორის რესურსების, ცოდნის და გამოცდილების გაცვლა 

ხდება. ბევრ ორგანიზაციას შეიძლება ეს ზედმეტ შრომად მიაჩნდეს. კოალიციური მუშაობა 

მართლაც გულისხმობს მეტი ძალისხმევას, მაგრამ ჩადებულ რესურსს უფრო 

გრძელვადიანი შედეგების მოტანა შეუძლია.  

აქტივისტების დასაშინებლად  ხშირად იყენებენ სხვადასხვა საშუალებას. ამ სექციაში რამდენიმე 

გავრცელებულ მითს და მათ საწინააღმდეგო არგუმენტს შემოგთავაზებთ.  

რამდენიმე მითი: 

“საჭირო არაა” - გარემოს დაცვისა და ქალთა ორგანიზაციები შეიძლება ვერ ხედავდნენ, რატომაა 

მნიშვნელოვანი გენდერული უთანასწორობისა და გარემოსდაცვითი სამართლიანობის 

ურთიერთდაკავშირება. მათ შეიძლება ჩათვალონ, რომ ეს  ან ზედმეტი ტვირთია, ან ეს ძალისხმევა 

სხვა საქმეში უფრო მნიშვნელოვანია. 

“ძალიან გვიანია” - გენდერულ თანასწორობის ან გარემოსდაცვითი პროექტები შეიძლება თავიდან 

არ ითვალისწინებდნენ ურთიერთკავშირს. ორგანიზაციები და აქტივისტები შეიძლება ნებისმიერ 

ეტაპზე დაკავშირდნენ. სანამ გარემოსათვის არაა დაგვიანებული, მანამ ვერ იქნება დაგვიანებული 

გარემოს დაცვის საკითხებში გენდერული თანასწორობის გათვალისწინება.  

“რა დროს ეგაა” - წარმოდგენა, თითქოს გარემოს დაცვის საკითხების შეტანა ქალების უფლებათა 

ინიციატივებში ან ქალების საკითხის გამოყოფა გარემოსდაცვით პროექტებში საქმეს ართულებს. 

რესურსების ნაკლებობის გამო შეიძლება ეს კავშირი ვერც გაჩნდეს. ამიტომ, ამ 

ურთიერთკავშირისთვის რესურსების გამოყოფა იმთავითვე საჭირო და მნიშვნელოვანია. ეს 

შეიძლება გულისხმობდეს დამატებითი პროექტებისთვის, აქტივობებისთვის თანხების მოძიებას, 

ახალი თანამშრომლების აყვანას, თუმცა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სხვა ორგანიზაციებთან, 

აქტივისტებთან, აქტორებთან დაკავშირება. 

“პირადი პასუხისმგებლობაა” - გარემოს დაცვის ფემინისტური პროექტი არ უნდა გახდეს ქალების 

პირადი და ზედმეტი პასუხისმგებლობა. მაგალითად, ნარჩენების დანაწილება, ძირითადად, ქალებს 

ეხებათ. როცა მათ ნარჩენების დანაწილებას ვასწავლით ან გარემოსთვის ნაკლები ზიანის მომტან 

დანაწილებაზე ვსაუბრობთ, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ქალების არცოდნით არაა გამოწვეული 

და არც მათი ქცევის უბრალო შეცვლით მოგვარდება. თუ უახლოესი სანაგვე ურნა კილომეტრების 

დაშორებითაა, ჯერ ამ საკითხის მუნიციპალურ დონეზე მოგვარება შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი 

იყოს. 

 

ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, კონკრეტულ თემის ზოგადი კულტურული და სოციალური 

მახასიათებლები. მაგ. წყლის გაყვანილობის პრობლემა ქალებს უფრო მძიმედ აწვებათ, ვინაიდან 

საშინაო შრომის დიდ ნაწილს სწორედ ისინი ასრულებენ. თუმცა, შეიძლება წყლის პრობლემის 

მოგვარებამ დამოუკიდებლად არანაირი შედეგი არ გამოიღოს, თუ შრომის გადანაწილების საკითხიც 

არ დადგა პრობლემად. 
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ფიგურა 3 ბრძოლის დონეები 

კითხვები, რაც   მიზნის დასახვისას საკუთარ თავს უნდა დავუსვათ: 
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გარემოსდაცვით სამართლიანობისთვის ბრძოლა არ უნდა გახდეს ზედმეტი ტვირთი და 

პასუხისმგებლობა ქალებისთვის ისე, რომ მათი უფლებრივი მდგომარეობა და შრომა არ 

შეამსუბუქოს. ამისთვის აუცილებელია ადგილობრივი საჭიროებების კარგად შესწავლა და 

შესაბამისი გამოსავლის მოძიება.  

 

როცა თქვენს თემში გარკვეული ინფრასტრუქტურული თუ განვითარების პროექტები 

ხორციელდება, ან როცა ადგილობრივი თუ ცენტრალური მთავრობები იღებენ სხვადასხვა 

გადაწყვეტილებას, რამაც შესაძლებელია ზემოქმედება იქონიოს თქვენს თემზე ან ქალებზე, 

კარგი იქნება პრობლემისა და მიზნის იდენტიფიცირებისთვის სხვადასხვა კითხვის დასმა: 

 

1. რა ტიპის ზემოქმედება შეუძლია კონკრეტულ პრობლემას (მაგ. 

ჰიდროელექტროსადგურს) ქალებსა და კაცებზე? 

2. როგორია რესურსებზე (მიწაზე, წყალზე, ტყეზე და ა.შ.) ხელმისაწვდომობა და ვის 

ეკუთვნის ეს რესურსები? 

3. მონაწილეობენ თუ არა ქალები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, როგორც 

ფორმალურად, ასევე არაფორმალურად? 

4. უარესდება თუ არა ადგილობრივ ქალთა უფლებები და სიტუაცია გარემოს 

დეგრადაციის/კლიმატის ცვლილების შედეგად? მაგალითად, როგორ შეიცვლება 

ქალთა ხელმისაწვდომობა მიწაზე და სხვა რესურსებზე, საჯარო სერვისებზე? 

გაიზრდება თუ არა ოჯახური ძალადობა, სექსუალური შევიწროება თუ ძალადობა?  

5. ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის დაგეგმილი საქმიანობა უწყობს თუ არა 

ხელს გარემოს დეგრადაციისა თუ კლიმატის ცვლილების შედეგების აღმოფხვრას? 

6. ის წინააღმდეგობები, რომელთაც ქალები განიცდიან, ხომ არ არის გარემოს 

დეგრადაციისა თუ კლიმატის ცვლილების შედეგი (მაგ. წყლისა თუ მიწის 

რესურსების შემცირება)? როგორ ზემოქმედებს ის გენდერულ როლებზე? 

7. ახმოვანებენ თუ არა ამ პრობლემებს ქალები ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე? 

თუ არა, რატომ? 

8. როგორი პოლიტიკური გადაწყვეტა შეიძლება ჰქონდეს ამ პრობლემებს? ასახულია 

თუ არა გადაწყვეტის გზები შესაბამის პოლიტიკის დოკუმენტებში? 

9. ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს და რამდენადაა ქალების პერსპექტივა 

გათვალისწინებული?  

10. რამდენად უწყობს ხელს მიღებული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა ქალთა 

უფლებების განმტკიცებას - იღებენ თუ არა ქალები სარგებელს? 

11. ვინ არიან პასუხისმგებელნი ამ პრობლემის გადაჭრაზე? მუნიციპალიტეტი, მერია, 

სახელმწიფო, ადგილობრივი თემი, კონკრეტული ადამიანები, სამინისტროები? - 

როგორც წესი, პრობლემების გადაჭრა მხოლოდ ერთ ადამიანზე ან უწყებაზე არაა 

დამოკიდებული. 



20 

დასკვნა 

ამ სახელმძღვანელოში შევეცადეთ, გარემოს დაცვისა და გენდერული თანასწორობისთვის 

ბრძოლის ურთიერთკავშირი გვეჩვენებინა და სხვადასხვაგვარ ჩაგვრასთან 

დაგვეკავშირებინა. ვინაიდან თემა ძალიან მასშტაბურია, მხოლოდ ძირითად ასპექტებზე 

და საქართველოსთვის მნიშვნელოვან გამოცდილებებზე შევჯერდით. აქ მოყვანილი 

არგუმენტები დაგეხმარებათ დასახოთ ადგილობრივ კონტექსტზე მორგებული მიზნები 

და, გარკვეულ შემთხვევებში, სხვადასხვა აქტორი (თემი, პოლიტიკოსები, მედია, 

დონორები და ა.შ.) დაარწმუნოთ გარემოს დაცვისა და ქალთა უფლებების თანაკვეთაში.  

 

ბუნებრივია, ბევრი სხვა კუთხითაც შეიძლება ამ საკითხის გაშლა, მაგალითად, თაობებს 

შორის უთანასწორობისა ან ეკონომიკური უთანასწორობის ანალიზი. თუმცა სანამ ქალებს 

უწევთ საშინაო შრომის შესრულება, ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი მიწაზე, თავიანთი 

როლიდან გამომდინარე სჭირდებათ მეტი წყალი და გამორიცხულნი არიან 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესებიდან, მანამდე იარსებებს საჭიროება, რომ გარემოს 

დაცვას ქალების პერსპექტივიდან შევხედოთ. 
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დანართი #1 

სპეციფიკური პრობლემები და მათი ზემოქმედება გარემოზე გენდერულ ჭრილში, 

რამდენიმე შემოთავაზებული რეკომენდაციით. 

ნავთობის, გაზის და ქვანახშირის მოპოვების პროექტები, სამთომომპოვებელი ინდუსტრია, 

ხაზობრივი ინფრასტრუქტურა (მილსადენები, ჩქაროსნული გზები და სხვ.), 

ჰიდროენერგეტიკული პროექტები, სამშენებლო მასალების წარმოება 

გარემოსდაცვითი 

ზემოქმედება 

გენდერული ზემოქმედება რა შეიძლება გავაკეთოთ? 

სასოფლო-სამეურნეო 

მიწების მიტაცება; 

 

ზემოქმედება 

ეკოსისტემებზე: 

ტყეების გამეჩხერება, 

წყლის, ჰაერის და 

ნიადაგის 

დაბინძურება; 

 

ხმაურით 

დაბინძურება. 

  

  

ქალებისთვის მიწაზე და 

ტყის პროდუქტებზე 

ხელმისაწვდომობის 

შემცირება; 

 

ფიზიკური და 

ეკონომიკური იძულებითი 

განსახლება, 

საცხოვრებელი გარემოს 

დაკარგვა; 

 

წყალზე 

ხელმისაწვდომობის 

შემცირება; 

 

დიდი ოდენობით მამაკაცი 

მუშახელის მოდინების 

შედეგად სექსუალური 

ძალადობის, 

პროსტიტუციისა და 

ტრეფიკინგის ზრდა; 

 

ოჯახური დინამიკის 

ცვლილება, ეკონომიკური 

და გენდერული 

ძალადობის ზრდა; 

 

დაბინძურების 

ზემოქმედება 

ჯანმრთელობაზე. 

ქალების ფართო ჩართულობა 

გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში; 

 

გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასებისას სოციალური თუ 

გენდერული სიტუაციისა და 

რისკების შეფასება, 

შემამსუბუქებელი ღონისძიებების 

განსაზღვრა; 

 

მიწის შესყიდვისა და 

საცხოვრებელი გარემოს აღდგენის 

სამოქმედო გეგმების მომზადება; 

 

ადექვატური საცხოვრისის 

უფლების შესახებ გაეროს 

სპეციალური მომხსენებლის მიერ 

შემუშავებული სახელმძღვანელო 

დოკუმენტების საფუძველზე 

სექსუალური ძალადობის და 

ტრეფიკინგის საწინააღმდეგო 

ღონისძიებების გატარება. 
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მძიმე მრეწველობა/ენერგეტიკა, ნავთობისა და გაზის გადამუშავება 

გარემოსდაცვითი 

ზემოქმედება 

გენდერული ზემოქმედება რა შეიძლება გავაკეთოთ? 

ჰაერის, წყალისა და 

ნიადაგის 

დაბინძურება; 

 

ეკოსისტემებზე 

ზემოქმედება: 

სათბური გაზების 

გამოყოფა და 

კლიმატის ცვლილების 

ხელშეწყობა. 

  

სხვადასხვა 

დამაბინძურებლის 

ზემოქმედება 

ჯანმრთელობაზე. 

  

გენდერული სიტუაციის, არსებული 

და მომავალი რისკების შეფასება; 

 

ჯანდაცვის რისკების შეფასება 

ქალებისთვის, კაცებისა და 

ბავშვებისთვის; 

 

ქალების მონაწილეობა 

დაბინძურების შემცირების 

სამოქმედო გეგმების შემუშავებაში. 

ფართომასშტაბიანი მონოკულტურული პლანტაციური მეურნეობები (ბამბის პლანტაციები, 

პალმის ხის პლანტაციები და სხვ), ინტენსიური სოფლის მეურნეობა 

გარემოსდაცვითი 

ზემოქმედება 

გენდერული ზემოქმედება რა შეიძლება გავაკეთოთ? 

ხელმისაწვდომობის 

შემცირება მიწაზე; 

 

ხელმისაწვდომობის 

შემცირება ბუნებრივ 

რესურსებზე, პირველ 

რიგში, ტყის 

არამერქნულ და 

მერქნულ 

პროდუქტებზე; 

 

წყლის, ჰაერის და 

ნიადაგის 

დაბინძურება 

პესტიციდებითა და 

ქალებს უწევთ მეტი 

შრომის და დროის 

დახარჯვა ბუნებრივ 

რესურსების შეგროვებაზე; 

 

შესაძლებელი 

ზემოქმედება საკვების 

უსაფრთხოებაზე; 

ქიმიური დაბინძურება 

ნეგატიურად მოქმედებს 

ქალებისა და ბავშვების 

ჯანმრთელობაზე; 

 

ქალების ფართო ჩართულობა 

გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში - მიწის საკითხებთან, მათ 

შორის სათემო მიწებთან, 

დაკავშირებით; 

 

ქალების და ბავშვების რისკების 

სრული შეფასება; 

ბავშვებისთვის განათლების 

სისტემის ხელმისაწვდომობა და 

ამის გარანტირება; 

 

გარემოს დაბინძურების 

მონიტორინგი და მისი შემცირების 
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სხვა ქიმიური 

ნივთიერებებით; 

 

ფიზიკური და 

ეკონომიკური 

იძულებითი 

განსახლება. 

ბავშვების 

ხელმისაწვდომობა 

განათლებაზე იკლებს; 

 

იზრდება ძალადობის 

შემთხვევები; 

 

ხშირად ქალები და 

ბავშვები უფასოდ 

მუშაობენ პლანტაციებზე, 

ეხმარებიან მამაკაცებს. 

გეგმები, გამოსწორების 

მექანიზმების ჩათვლით. 

 

გაეროს ადექვატური საცხოვრისის 

უფლების შესახებ სპეციალური 

მომხსენებლის მიერ შემუშავებული 

სახელმძღვანელო დოკუმენტების 

საფუძველზე, მიწის შესყიდვის და 

საცხოვრებელი გარემოს აღდგენის 

სამოქმედო გეგმის მომზადება.  

კლიმატის ცვლილება 

 გარემოსდაცვითი 

ზემოქმედება 

გენდერული ზემოქმედება რა შეიძლება გავაკეთოთ? 

სხვადასხვა 

კლიმატური 

მოვლენები 

(გახშირებული  

ხანძრები, 

წყალდიდობები, 

გვალვები, 

ღვარცოფები, რაც 

უარყოფითად 

მოქმედებს 

ეკოსისტემაზე; 

 

ზემოქმედება 

ბიომრავალფეროვნება

ზე, წყლის 

რესურსებზე, 

ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხზე. 

  

მეტი ქალი იღუპება 

ბუნებრივი 

კატასტროფების დროს; 

  

ქალებს ექმნებათ 

განსხვავებული 

საჭიროებები ბუნებრივი 

კატასტროფის შემდეგ 

(სანიტარია, უსაფრთხოება, 

ბავშვებთან 

დაკავშირებული 

საჭიროებები);  

  

ძირითადად, იზრდება 

კაცთა მიგრაცია, რაც 

ზრდის ქალების შრომას 

ადგილზე. 

 

  

გენდერული ასპექტების 

ინტეგრირება კლიმატის 

ცვლილების შერბილებისა და 

ადაპტაციის, ბუნებრივი 

კატასტროფების სამოქმედო 

გეგმებში. 

 

ქალების მონაწილეობის გაზრდა 

ადაპტაციისა და პრობლემის 

შემსუბუქების ღონისძიებებში, მათ 

შორის სამეცნიერო პროექტებში. 

 

ქალებისთვის ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა კლიმატის ცვლილების 

ფონდებსა და ტექნოლოგიებისადმი. 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სექტორი, რომელიც უგულებელყოფს გენდერულ 

საჭიროებებს 
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გარემოსდაცვითი 

ზემოქმედება 

გენდერული ზემოქმედება რა შეიძლება გავაკეთოთ? 

ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურება. 

  

შესაძლებელია გაიზარდოს 

სექსუალური შევიწროება 

საზოგადოებრივ 

ტრანსპორტში. 

საზოგადოების ფართომასშტაბიანი 

ჩართულობა საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის კონცეფციისაა და 

სქემების შემუშავებისას;  

 

ციფრული ტექნოლოგიების 

გამოყენება (კამერების, სახის 

გამოცნობის ტექნიკის); 

 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

თანამშრომლების ტრენინგი 

უსაფრთხოებასა და გენდერულ 

საკითხებზე; 

 

საზოგადოებრივი ცნობიერების 

ამაღლების კამპანია. 
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