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I. კვლევის მიმოხილვა და მეთოდოლოგია
საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) დაკვეთით და მეთვალყურეობით
ადგილობრივმა კვლევითმა ორგანიზაციამ „სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი“
(ISSA), 2012 წლის 18-დან 21 ივნისამდე საქართველოს მასშტაბით ჩაატარა ფოკუსჯგუფების 8
შეხვედრა. თითოეული ჯგუფის წევრთა რაოდენობა საშუალოდ 7-10 მონაწილით განისაზღვრა.
ჯგუფები შეიქმნა თბილისში, ქუთაისში, ბათუმსა და მარნეულში. ჯგუფის შემადგენლობაში
ზოგ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი ქალი, ზოგში კი მხოლოდ ერთი კაცი შედიოდა.
ფოკუსჯგუფთა არეალი შეირჩა ისე, რომ საქართველოს მოსახლეობის მაქსიმალურად ფართო
სურათი წარმოდგენილიყო. ფოკუსჯგუფებში გაერთიანდნენ საქართველოს ქალაქისა და
სოფლის წარმომადგენლები ქვეყნის აღმოსავლეთ და დასავლეთ ნაწილიდან. ფოკუსჯგუფების
მთავარი ამოცანა იყო საქართველოში ქალის,

როგორც პოლიტიკური კანდიდატისა და

არჩეული თანამდებობის პირის მიმართ საზოგადოების მოსაზრების, დამოკიდებულებისა და
არსებული სირთულეების იდენტიფიცირება.
დასახული მიზნის მისაღწევად, IFES-ის გადაწყვეტილებით შემუშავდა ე.წ. დისკუსიის
სახელმძღვანელო, სადაც მოხდა სხვადასხვა შეკითხვის, დამატებითი ინფორმაციისა თუ
მასალის

თავმოყრა.

სახელმძღვანელო

გამოიყენებოდა

მოდერატორის

მიერ

კურსის

ჩასატარებლად, რომელიც 1.5-2 საათს გრძელდებოდა. კვლევის შედეგად მიღებული შედეგები
გამოყენებული იქნება პოლიტიკაში ქალთა როლის შესახებ წარმოებული

საინფორმაციო

კამპანიის დროს, რომელიც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე განხორციელდება.
ფოკუსჯგუფების წევრთა დასადგენად, ორგანიზატორებმა შემთხვევითობის პრინციპით
შეარჩიეს რესპოდენტები. მათთან ინტერვიუები სპეციალურად მომზადებული კითხვარის
მეშვეობით ჩატარდა (იხ. დანართი 2). მათი პასუხების გაცნობის შემდეგ, ის რესპოდენტები,
რომლებიც

აკმაყოფილებდნენ

IFES-ის

კრიტერიუმებს

მიიწვიეს

ფოკუსჯგუფებში

მონაწილეობის მისაღებად. ჩამოყალიბდა ქალთა და კაცთა ჯგუფები, სადაც სხვადასხვა
ასაკობრივი ჯგუფის და განსხვავებული განათლების (დაწყებითიდან ზემოთ) დონის მქონე
ადამიანები გაერთიანდნენ. ჯგუფში ასევე შევიდნენ სოფლად და ქალაქად მაცხოვრებლები,
რომლებიც მეტ-ნაკლებად დაინტერესებულები არიან პოლიტიკით და არჩევნებით. მარნეულის
ფოკუსჯგუფები

სხვადასხვა

აზერბაიჯანელებით

და

ეთნიკური
ქართველებით

ჯგუფის

წარმომადგნელებით

დაკომპლექტდა.

ბათუმის

_

სომხებით,

ჯგუფში

კი,

მართლმადიდებელ ქრისტიანებთან ერთად, მუსლიმებიც გაერთიანდნენ. ქვემოთ მოცემულია
ფოკუსჯგუფების განლაგების და მათი რაოდენობის შესახებ უფრო დეტალური სურათი.
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დეტალები ფოკუსჯგუფების შესახებ
ჯგუფური დისკუსიის

ფოკუსჯგუფის

ქალთა/კაცთა

მონაწილეთა

თარიღი

დისკუსიის

ჯგუფი

რაოდენობა

მდებარეობა
ივნისი 18, 2012

მარნეული

ქალი

7

ივნისი 18, 2012

მარნეული

მამაკაცი

9

ივნისი 18, 2012

ბათუმი

ქალი

10

ივნისი 18, 2012

ბათუმი

მამაკაცი

8

ივნისი 19, 2012

ქუთაისი

ქალი

9

ივნისი 19, 2012

ქუთაისი

მამაკაცი

8

ივნისი 20, 2012

თბილისი

ქალი

9

ივნისი 21, 2012

თბილისი

მამაკაცი
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II. კვლევის სტრუქტურა
ანგარიში წარმოადგენს რვა ფოკუსჯგუფში

გამოვლენილ მიგნებებს. კვლევის შეჯამებაში

ხაზგასმულია ფოკუსჯგუფთა მთავარი მიგნებები და აღმოჩენები. იმ ნაწილში კი, სადაც
მიგნებები დეტალურად არის აღწერილი, ფოკუსჯგუფთა ყველა დასკვნაა მიმოხილული. მათ
გასამყარებლად, ციტატების
გამოთქმული მოსაზრებები.

სახით არის მოყვანილი კონკრეტული მონაწილის მიერ
დასკვნისა და პროგრამული რეკომენდაციების ნაწილში,

წარმოდგენილია საინფორმაციო კამპანიისათვის რეკომენდებული ქმედებები ფოკუსჯგუფთა
კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით. ანგარიშში ფოკუსჯგუფთა წევრი მოხსენებული იქნება,
როგორც

„მონაწილე“.

ასევე,

წარმოდგენილი

იქნება

მონაწილეთა

ციტატები

მათი

დემოგრაფიული მახასიათებლების გათვალისწინებით:
-სქესი, ფოკუსჯგუფის მდებარეობა, ასაკობრივი ჯგუფი, ქალაქის ან სოფლის მცხოვრები,
განათლების დონე, ეთნიკური ჯგუფი (მხოლოდ მარნეულში) და რელიგია (მხოლოდ ბათუმში);
ციტატები და დემოგრაფიული ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნება შემდეგი თანმიმდევრობით:
„ჩემი აზრით......“
--ქალი, თბილისი, 36-49, სოფელი, საშუალო
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III. კვლევის მოკლე შეჯამება
ფოკუსჯგუფთა კვლევამ აჩვენა, რომ ქართულ პოლიტიკაში ჩართულ ქალთა უმეტესობისთვის
საზოგადოებრივი სტერეოტიპები ქალთა როლის შესახებ დაბრკოლებას წარმოადგენს.
მიუხედავად იმისა, რომ გამოკითხულ ქალთა და მამაკაცთა დიდმა ნაწილმა აღნიშნა, რომ
მზადაა არჩევნებში ხმა მისცეს როგორც კაც, ისე ქალ კანდიდატს, მათი კვალიფიკაციიდან
გამომდინარე, რესპოდენტები

ქართულ საზოგადოებაში ქალის ძირითად როლს ოჯახის

მოვლაში ხედავენ. ქალის მთავარ ფუნქციაზე საუბრისას, მათი პოლიტიკურ-სოციალური
როლი არც ერთ მონაწილეს არ დაუსახელებია ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციად. მონაწილეთა დიდი
ნაწილი, ქალების არჩევასთან დაკავშირებით, რამდენიმე პრობლემას გამოყოფს, ესენია:
საზოგადოების „ტრადიციული მენტალიტეტი“ ანუ მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც ქალის
მთავარი ფუნქცია ოჯახის მოვლაა; ასევე დამკვიდრებულია მოსაზრება, რომ ქალი პოლიტიკას
თავს სათანადოდ ვერ გაართმევს და ეს კაცის საქმეა; ან მოსაზრება, თითქოს თავად ქალები არ
არიან დაინტერესებულნი ჩაერთონ პოლიტიკაში და არჩევნებზე საკუთარი კანდიდატურა
წამოაყენონ (რამდენიმე მიზეზის გამო, მათ შორის მოსაზრების, რომლის თანახმად, პოლიტიკა
მისი ნებისმიერი მონაწილისთვის ბინძური თამაშია); გარდა ამისა, ზოგი მიიჩნევს, რომ ქალებს
ნაკლებად აქვთ ის თვისებები, რომლებიც საარჩევნო კანდიდატისთვის არის აუცილებელი.
იმისთვის რომ გაიზარდოს
ქალთა პოლიტიკური როლი, აუცილებელია შესაბამისი
საზოგადოებრივი საინფორმაციო კამპანიებისა და სხვა პროგრამების განხორციელება.
მიუხედავად ამისა, ფოკუსჯგუფებმა ქალის, როგორც პოლიტიკური კანდიდატის მიმართ
დამოკიდებულების კვლევისას გარკვეული დადებითი ტენდენციებიც შენიშნეს, რაც, შესაძლოა,
კარგი საფუძველი გახდეს ამ მიმართულებით დაწყებული საინფორმაციო და სამოქალაქო
განათლების კამპანიისთვის. მაშინ როდესაც ჯგუფის მონაწილეთა უმეტესობა პოლიტიკას
განიხილავს როგორც „ბინძურ თამაშს“, ისინი გამოყოფენ ქალის იმ თვისებებს, რომლებიც ამ
პროცესის შემობრუნებისა და სწორი წარმართვისთვის არის აუცილებელი.
მოსახლეობის საინფორმაციო კამპანიის დროს შესაძლოა აქცენტები სწორედ ქალების
პოლიტიკაში მოსვლასთან დაკავშირებულ მოსალოდნელ პოზიტიურ ცვლილებებზე გაკეთდეს.
იმ პიროვნულ თვისებებს შორის, რომლებიც აუცილებელია საარჩევნო კანდიდატისთვის და
რომლებიც, რესპოდენტთა აზრით, ქალებს უფრო აქვთ, ვიდრე მამაკაცებს, შემდეგი
მახასიათებლები მოხვდა: დიპლომატიურობა/კონსენსუსის მიღწევის უნარი, ნაკლები
აგრესიულობა ოპონენტი პოლიტიკოსის ან მოქალაქის მიმართ, როდესაც საკუთარი სურვილის
და მოსაზრების განხორციელებას ცდილობს. რესპოდენტთა აზრით, ქალი არის უფრო სანდო,
გამომდინარე იქიდან, რომ უფრო ხშირად ასრულებს საკუთარ დანაპირებს, არის პატიოსანი და
ნაკლებად კორუმპირებული. ეს არის ის ძირითადი და მნიშვნელოვანი თვისებები, რომლებიც
საარჩევნო პროცესის დროს შესაძლოა ქალის მთავარ უპირატესობად იქნეს მიჩნეული.
პოლიტიკური სტატუს-კვოს გასაუმჯობესებლად, ქალების ხასიათის ამ თვისებების წინ
წამოწევას
ფოკუსჯგუფის მონაწილეთა დიდი ნაწილი ნეგატიურად აფასებს. ნაწილი
საპირისპიროს ადასტურებს. კერძოდ, ქალთა კომპეტენციების ხაზგასმა და დამაჯერებელი
არგუმენტები, რომ პოლიტიკა მარტო კაცების საქმე არ არის, ქართველებს დაარწმუნებს, იმაში,
რომ პოლიტიკურ პროცესებში ქალების მონაწილეობამ შესაძლოა ქვეყნისთვის სასარგებლო
ცვლილები მოიტანოს.
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მონაწილეთა დიდი ნაწილი თვლის, რომ კაცები საზოგადოებაში მეტი პრივილეგიებით
სარგებლობენ, ვიდრე ქალები, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისინი მხარს უჭერენ ქალთა
დისკრიმინაციას ამ მიმართულებით. თითქმის ყველა მონაწილემ დააფიქსირა მხარდაჭერა
საარჩევნო პროცესში ქალ კანდიდატთა რაოდენობის ზრდასთან დაკავშირებით, მაგრამ
გენდერული კვოტას დაწესებასთან მიმართებით მათი დამოკიდებულება არაერთგვაროვანია.
გენდერული კვოტების მოწინააღმდეგეები, კვოტების არსებობას ამომრჩეველთა უფლებების
დარღვევად, მათ არჩევანზე ხელოვნური შეზღუდვის დაწესებად განიხილავენ. ამ საკითხთან
დაკავშირებით, რესპოდენტთა მოსაზრება ცხადყოფს, რომ ქალთა უფლებებისა და სამთავრობო
უწყებებში ქალების რაოდენობის შესახებ იდეალისტური წარმოდგენების პროპაგანდა
ნაკლებად ეფექტური იქნება, ვიდრე მიდგომა, რომელიც საარჩევნო კანდიდატისთვის
აუცილებელი თვისებების წინ წამოწევას ითვალისწინებს. ეს ის თვისებებია, რომლებიც
ქალებში მეტად არის გამოკვეთილი, ვიდრე მამაკაცებში.
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IV. ძირითადი მიგნებები
ინტერესი და მოსაზრება პოლიტიკასა და არჩევნებზე
ფოკუსჯგუფის მონაწილეთა დიდი ნაწილი დაინტერესებულია პოლიტიკით, თუმცა
პოლიტიკურ პროცესებს თვალს ყველა მათგანი აქტიურად არ ადევნებს. მონაწილეთა
უმეტესობა თვლის, რომ პოლიტიკაზე მამაკაცები უფრო ხშირად მსჯელობენ, ვიდრე
ქალები.

“მე როგორც საქართველოს მოქალაქე, გვერდზე ვერ გავდგები, პოლიტიკურ პროცესებში
ყველა აქტიურად უნდა იყოს ჩართული.”
--მამაკაცი, ქუთაისი, 36-49, სოფლიდან, უნივერსიტეტი
“ქალები აქტიურად მონაწილეობენ, თუმცა პოლიტიკურ პროცესებზე მამაკაცები უფრო

ხშირად მსჯელობენ. მათ აღელვებთ ეს პროცესი და შეკრებისას მასზე ხშირად
საუბრობენ.”
--ქალი, ქუთაისი, 18-25, ქალაქი, საშუალო

ის, ვინც თვალს ადევნებს პოლიტიკურ პროცესებს, ინფორმაციას, პირველ რიგში, ტელევიზიის,
ხოლო შემდეგ ინტერნეტის საშუალებით იღებს. ინტერნეტის გამოყენების შესახებ როგორც
ქალაქად, ისე სოფლად მაცხოვრებლებმა ისაუბრეს, თუმცა, უფრო მეტად, ეს ახალგაზრდა
ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენლებს ეხება. რადიოს, როგორც ინფორმაციის წყაროს,
მონაწილეთა ძალიან მცირე ნაწილი იყენებს.
ბევრ მონაწილეს სჯერა, რომ ხმის მიცემა მათი უფლება და სამოქალაქო ვალია და რომ
საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემით მათ საკუთარი პოზიცია უნდა დააფიქსირონ. ბევრმა
მონაწილემ აღნიშნა, რომ მონაწილეობდა გასულ არჩევნებში და რომ ასევე გეგმავს ხმის მიცემას
მომავალ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი
არჩევნებში მონაწილეობას სამოქალაქო მოვალეობად

მიიჩნევენ, მათი დიდი ნაწილი

არჩევნების სამართლიანობას ეჭვის თვალით უყურებს და მათი, როგორც ამომრჩევლების
მნიშვნელობასთან დაკავშირებით სკეპტიკურად არიან განწყობილნი.
ამასთანავე, მონაწილეთა ნაწილმა აღნიშნა, რომ არჩევნებში მონაწილეობა ზოგი
მოქალაქისთვის სამუშაო ადგილის შენარჩუნების ერთ-ერთი გზაა. ეს კი, განსაკუთრებით
სახელმწიფო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს ეხება. მონაწილეთა ნაწილმა ხმის ყიდვის
ფაქტების არსებობის შესახებაც ისაუბრა.
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“პირადად მე არც მთავრობა მომწონს და არც ოპოზიცია. არ ვიცი ვის უნდა მივცე ხმა,

თუმცა არჩევნებში მონაწილეობას მაინც ვაპირებ, რადგან ეს ჩემი სამოქალაქო
მოვალეობაა და მე ჩემი ხმა უნდა დავიცვა.”
--ქალი, თბილისი,18-25, ქალაქი; ტექნიკური
“ჩვენ ყველამ უნდა დავიცვათ ჩვენი ხმა, რათა არ დავუშვათ ფალსიფიკაცია. იმედი მაქვს
ასეთი დრო მოვა..”
--კაცი, ბათუმი, 26-49, სოფელი, ტექნიკური, მუსლიმი

ქალის როლი ქართულ საზოგადოებაში
თითქმის ყველა მონაწილე საქართველოში ქალის მთავარ ფუნქციად შვილების აღზრდასა და
ოჯახის მოვლას მიიჩნევს. ბევრმა მონაწილემ ახსენა ტერმინი „კავკასიური“ და „ქართული
მენტალიტეტი“, რომელიც ქალის მთავარ ფუნქციად ოჯახის მოვლას მიიჩნევს და კაცს ქალთან
შედარებით უპირატესობას ანიჭებს. მონაწილეთა ნაწილისთვის ქალის ასეთი როლი მისაღებია,
ნაწილი კი თვლის, რომ მსგავსი მენტალიტეტი უნდა შეიცვალოს.

“რაც არ უნდა თქვათ, ქართველებს ისევ კავკასიური მენტალიტეტი აქვთ. მეც

ვეთანხმები ამ მოსაზრებას და ვთვლი, რომ ქალის მთავარი როლია იყოს დედა და
მოუაროს ოჯახს..”
--კაცი, ქუთაისი, 36-49,სოფელი, ტექნიკური
“პირველ რიგში, ეს არის ოჯახი, თუ მოახერხებს შესაძლოა სხვა საქმიანობითაც

დაკავდეს, თუმცა პირველ ადგილზე ქალისთვის ოჯახი უნდა იდგეს.“
--კაცი, თბილისი, 50-65, ქალაქი,
ტექნიკური
“თუ საზოგადოების შესახებ ვმსჯელობთ, ისინი ოჯახს აუცილებლად პირველ
ადგილზე დააყენებენ..”
--ქალი, მარნეული, 36-49, ქალაქი, საშუალო, აზერბაიჯანელი

ფოკუსჯგუფებში მონაწილე ქალთა ნაწილმა ისაუბრა იმაზე, რომ არ ხდება ქალების ჩართვა
სოციალურ ცხოვრებაში და ისინი გათიშულნი არიან საზოგადოების დანარჩენი ნაწილისგან. ეს
პრობლემა განსაკუთრებით შესამჩნევია მარნეულში, სადაც ყველა მონაწილემ აღნიშნა, რომ
ქალები ფაქტობრივად საერთოდ არ არიან ჩართულნი სოციალურ ცხოვრებაში. ისინი თითქმის
მთელ დროს სახლში, ოჯახისა და შვილების მოვლაში ატარებენ. ამის მიზეზად კი მონაწილეთა
მხრიდან პატრიარქალური მენტალიტეტი და განათლების ნაკლებობა დასახელდა.
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კვლევის თანახმად, სამსახური ქალის მეორეხარისხოვან როლად დასახელდა, თუმცა
დისკუსიებისას გამოითქვა მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ბოლო დროს შრომის ბაზარზე ქალის
როლი მნიშვნელოვნად შეიცვალა. მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ დღეისათვის სულ უფრო მეტი
ქალი

საქმედება სხვადასხვა სამსახურში. გარდა ამისა, ქალები სამუშაოდ სხვა ქვეყნებშიც

მიდიან. მონაწილეთა შეფასებით, დღეს საქართველოში სამსახურის შოვნა ქალისთვის უფრო
მარტივია, ვიდრე კაცისთვის. შესაბამისად, ქალები საზოგადოებაში სულ უფრო აქტიურდებიან.
არსებულ ეკონომიკურ პირობებში ქალები მეტად მოქნილები აღმოჩნდნენ. თითქმის ყველა
მონაწილემ აღიარა, რომ ქალებისთვის ქვეყანაში მეტი სამუშაო ადგილია. ეს ისეთი საქმიანობაა,
რომლის კეთებაც მამაკაცებს არ უნდათ, ან არ აინტერესებთ. მაგალითად, მუშაობა
დამლაგებლად, რესტორანში და ა.შ. ქალის მთავარ როლზე საუბრისას არც ერთ რესპოდენტს არ
უხსენებია მთავრობა და პოლიტიკა ქალის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციად.
მონაწილეთა

თქმით,

ყველასთვის

მისაღებია,

როცა

ქალი

თან

მუშაობს

და

თან

პასუხისმგებელია ოჯახის მოვლაზე. მარნეულსა და ქუთაისში ბევრმა ქალმა აღნიშნა, რომ ქალი
უნდა უვლიდეს ოჯახს, მაგრამ ასევე უნდა მუშაობდეს და ჰქონდეს შესაბამისი განათლება.
რესპოდენტთა ნაწილი თვლის, რომ ქალი ვერ იქნება სრულად რეალიზებული, თუ საოჯახო
საქმეებთან ერთად პროფესიულ კარიერაზეც არ იზრუნებს. მონაწილეთა მცირე ნაწილი,
როგორც ქალი ისე კაცი, მიიჩნევს, რომ ქალისთვის ფუფუნებაა, როცა მას აქვს შესაძლებლობა
იჯდეს სახლში, არ იმუშაოს და ქმარმა არჩინოს. თუმცა, მონაწილეთა დიდი ნაწილი ამ
მოსაზრებას არ ეთანხმება და ფიქრობს, რომ მსგავსი მიდგომის შედეგად, ქალი ეთიშება
საზოგადოებას და საკუთარი პოტენციალის რეალიზებას ვერ ახდენს.
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“ქალი უნდა იყოს დედა და ოჯახის თავი. არსებული ცხოვრების პირობების გამო

ქართველი ქალების ნაწილს ქვეყნის დატოვება მოუწია. ოჯახის სარჩენად მათ სხვა
ქვეყანაში მუშაობა უწევთ, ამ დროს კი მამაკაცები სახლში სხედან, რადგან მათთვის
სამუშაო არ არის. ყველაფერი ქალის შრომის ხარჯზე ხდება. მამაკაცები კი სამსახურს
ვერ შოულობენ..”
--კაცი, ბათუმი 36-49, ქალაქი, ტექნიკური, მართლმადიდებელი
“ჩემი აზრით, ქალს უნდა ჰქონდეს საშუალება იზრუნოს როგორც ოჯახზე, ისე

სამსახურზე. მე ჯერ ჩემი ოჯახი არ მაქვს, მაგრამ ვისურვებდი, რომ ორივე მათგანი
გამეკეთებინა.“
--ქალი, მარნეული, 18-25, ქალაქი, ტექნიკური, სომეხი
“დღესდღეობით ქალი მხოლოდ ოჯახის მარჩენალი აღარ არის. ახლა ქალი ბევრ

მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იღებს... ქალის როლი ბევრად დიდია, ის
შრომისმოყვარე და მოქნილია.“”
--ქალი, თბილისი, 18-25, ქალაქი, ტექნიკური
“პირველ რიგში, ქალის მთავარი ფუნქციაა იყოს დედა, მაგრამ დღესდღეობით

უმუშევრობის დონე იმდენად მაღალია, რომ მუშაობა ყველას სჭირდება-როგორც კაცს,
ისე ქალს.“
--ქალი, ბათუმი, 50-65, სოფელი,
ტექნიკური
“მე შემიძლია ვარჩინო ჩემი ცოლი. რატომ უნდა იმუშაოს მან?”
--კაცი, თბილისი, 50-65, ქალაქი, ტექნიკური
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ქალთა და მამაკაცთა სტატუსი ქართულ საზოგადოებაში
კითხვაზე,სარგებლობენ თუ არა ქალები და მამაკაცები თანასწორი სტატუსით საქართველოში,
მონაწილეთა დიდმა ნაწილმა აღნიშნა, რომ გენდერული თანასწორობა სინამდვილეში არ
არსებობს, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქალთა დისკრიმინაცია ხდება. ბევრი კაცისა და
ქალისათვის, გენდერული თანასწორობაში არსებული დისბალანსი სრულიად მისაღებია.
მონაწილეებმა ისაუბრეს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება შეზღუდოს მამაკაცმა ქალი. მათ
აღნიშნეს, რომ ქალი მამაკაცზე სუსტია და რომ ზოგ საქმეს მამაკაცი ბევრად უკეთ აკეთებს,
ვიდრე ქალი.
მაშინ როდესაც ყველა თანხმდება, რომ საზოგადოებაში მამაკაცები მეტი პრივილეგიებითა და
უპირატესობით სარგებლობენ, მონაწილეები აღიარებენ, რომ ქალს საქართველოში დღეს
დასაქმების მეტი საშუალება აქვს, განსაკუთრებით ისეთ სფეროში, როგორიცაა განათლება.
მონაწილეთა ნაწილი თვლის, რომ საბჭოთა ხანაში ქალები მეტად იყვნენ რეალიზებულნი, რომ
მაშინ ქალთა მიმართ მეტი მხარდაჭერა და თანასწორი დამოკიდებულება იყო. (იმ პერიოდში,
მთავრობა ხელს უწყობდა ქალის წინსვლას და ვალდებული იყო მათთვის სამსახური მიეცა დღეს ქალი იძულებულია, თავად იზრუნოს საკუთარ წინსვლაზე).

“სინამდვილეში თანასწორობა არ არსებობს... ბალანსი ჯერ კიდევ დარღვეულია,

მამაკაცები უფრო მაღალი სტატუსით სარგებლობენ…”
--ქალი, თბილისი, 18-25, ქალაქი, საშუალო
“ჩვენ ჯერ კიდევ პატრიარქალური საზოგადოება ვართ და კაცი მეტ-ნაკლებად უფრო

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ ამით ქალი იჩაგრება... თუმცა
კაცი ჯერ კიდევ დომინანტია.“
--კაცი, თბილისი, 18-25, ქალაქი, საშუალო
“ჩვენი მენტალიტეტიდან გამომდინარე კაცები თვლიან, რომ ქალებს არ აქვთ უფლება

უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართული სხვდასხვა აქტივობებში.“
--კაცი, მარნეული, 50-65, სოფელი,უნივერსიტეტი, ქართველი

“ქალის როლი დაკნინებულია და მათ სუსტ სქესს უწოდებენ“
--ქალი, ბათუმი, 26-35, სოფელი, უნივერსიტეტი
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ქალთა მხარდაჭერა პოლიტიკასა და მთავრობაში
ბევრი მონაწილე პოლიტიკას განიხილავს როგორც კაცის საქმეს. მონაწილეთა ნაწილის
შეფასებით, „საზოგადოება“ ფიქრობს, რომ ქალებს პოლიტიკისთვის საჭირო უნარ-ჩვევები
ნაკლებად აქვთ. ამიტომ მათ პრიორიტეტი სახლს და ოჯახს უნდა მიანიჭონ. დისკუსიების
დროს აღინიშნა, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ქალი პოლიტიკაშია ჩართული, მაინც
ვალდებულია იზრუნოს ოჯახის მოვლაზე.

“დღესდღეობით პოლიტიკაში დომინანტი კვლავ მამაკაცია და ძალიან ცოტა ადამიანი

ფიქრობს, რომ პოლიტიკა ქალის საქმე. მართალია პოლიტიკა ფიზიკურ ძალას არ
მოითხოვს, მაგრამ ის მაინც კაცის საქმედ განიხილება. ხშირად გაიგებს სლოგანს
შინაარსით, რომ „ქალს პოლიტიკაში არაფერი ესაქმება“.
--ქალი, თბილისი, 18-25, ქალაქი, საშუალო
“რა არის უმჯობესი: ის, რომ ქალი ოჯახში იყოს და შვილები აღზარდოს, თუ ის რომ

პოლიტიკაში ჩაერთოს? ვფიქრობ, ჩვენი ქვეყნისთვის უკეთესი იქნება, თუ ქალები სახლში
ბავშვების აღზრდით დაკავდებიან“.
--კაცი, ქუთაისი, 36-49, სოფელი, უნივერსიტეტი
“ნებისმიერ კაცს შეუძლია თქვას, რომ ქალი აქტიურად უნდა იყოს პოლიტიკაში
ჩართული,თუმცა ეს მხოლოდ მათი სიტყვებია. სინამდვილეში, ძალიან ცოტა მამაკაცი
ისურვებდა, რომ საკუთარი დედა ან ცოლი ძალიან აქტიურად იყოს ჩართული
პოლიტიკაში.“
--კაცი, ბათუმი, 36-49, სოფელი, ტექნიკური, მუსლიმი

მონაწილეთა დიდი ნაწილისთვის პოლიტიკა „ბინძური თამაშია, რომელიც მასში ჩართული
ნებისმიერი ადამიანის რეპუტაციას ლახავს. ზოგი ფიქრობს, რომ ეს სარისკო პროფესიაა და
მამაკაცები უფრო ხშირად არიან მზად ასეთი რისკის გასაწევად.

“პოლიტიკა ბინძური საქმეა. საქართველოში პოლიტიკა არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ

იყო პატიოსანი და გააკეთო ის, რასაც გული გიკარნახებს.“
--კაცი, თბილისი, 36-49, ქალაქი, უნივერსიტეტი

14

ფოკუსჯგუფებში წარმოდგენილ მონაწილეთა დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქალი და მამაკაცი
შესაძლოა თანაბრად კვალიფიციური იყოს ამა თუ იმ პოლიტიკური პოზიციის დასაკავებლად,
მათი განათლების დონიდან გამომდინარე და სხვა. თუმცა, ქალებს, კაცებისგან განსხვავებით,
ხშირად არ აქვთ შესაბამისი პროფესიული გამოცდილება. მონაწილეთა ნაწილმა ისიც აღნიშნა,
რომ პოლიტიკაში ძალიან ცოტაა ისეთი ქალი, რომელიც არსებულ სტერეოტიპებს დაარღვევს
და საზოგადოებას ღირსეული პოლიტიკური ლიდერის მაგალითს მისცემს.

“ჩემი აზრით, პრობლემა ის არის, რომ რეალურად არ არსებობს ადამიანი, რომელიც ქალი

დიპლომატის საუკეთესო ნიმუში იქნებოდა და რომელიც არსებული სტერეოტიპების
დამსხვრევას შეძლებდა. ჩვენ ასეთი ადამიანი არასოდეს გვყოლია და, შესაბამისად, არ
ვიცით როგორია ეს.“
--კაცი, ბათუმი, 36-49, ქალაქი, უნივერსიტეტი

მარნეულის ფოკუსჯგუფების მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ მათთან ადგილობრივი ქალი
ლიდერები არ არსებობენ, შესაბამისად, სოფლის ყველა პრობლემასთან დაკავშირებით
გადაწყვეტილებას მამაკაცები იღებენ. მარნეულში მცხოვრები კაცების ნაწილი ფიქრობს, რომ
ადგილობრივი მოსახლეობა არსებული პრობლემის გადასაჭრელად ქალ ლიდერს არასოდეს
მიმართავს. პარალელურად, მარნეულში მცხოვრები ქალები დარწმუნებულნი არიან, რომ
საკუთარი პრობლემების შესახებ საუბარი ქალ ლიდერებთან ბევრად გაუადვილდებათ. კაც
ლიდერებთან ეს საკმაოდ უჭირთ.

“ქალები სოფლის შეკრებებზე არასოდეს ჩნდებიან. ქალს კაცების ყრილობაზე მისვლის

უფლება არ აქვს. ეს რელიგიით იკრძალება.“
--კაცი, მარნეული, 26-35, სოფელი, საშუალო, აზერბაიჯანელი
“ეს სიმართლეა _ ქალები ხშირად ამბობენ, რომ ისინი ვერ მიმართავენ ადგილობრივი

მთავრობის წარმომადგენლებს, რადგან ისინი სულ კაცები არიან. ჩვენი რეგიონისთვის
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივ მთავრობაში ქალები იყვნენ
წარმოდგენილნი“.
--ქალი, მარნეული, 18-25, ქალაქი, ტექნიკური, სომეხი
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რაც შეეხება დისკუსიას ოჯახის წევრი ქალების მხარდაჭერის შესახებ, ზოგმა მონაწილემ
აღნიშნა, რომ მხარს დაუჭერენ მათ ახლობელ ქალებს პოლიტიკაში ჩასართავად, თუმცა
მონაწილეთა დიდი ნაწილი აფიქსირებს რომ, ისინი ან არ წაახალისებენ, ან საერთოდ ხელს
შეუშლიან მათი ახლობელი ქალის პოლიტიკაში ჩართვას. იმ მცირერიცხოვან მონაწილეთა
შორის, ვინც აღნიშნა რომ წაახალისებს და მხარს დაუჭერს ახლობელი ქალის პოლიტიკაში
ჩართვას, განსხვავებული დამოკიდებულება გამოიკვეთა. როგორც გაირკვა, ისინი წაახალისებენ
მათი დის, მეგობრის, ან ქალიშვილის აქტივობას, თუმცა არა ცოლისას, რადგან მიიჩნევენ, რომ
ამით ოჯახს მნიშვნელოვანი ყურადღება და ზრუნვა მოაკლდება. კიდევ ერთი მიზეზი, თუ
რატომ არ დაუჭერენ მხარს მამაკაცები ახლობელი ქალის პოლიტიკაში
მოსაზრება,

რომ

პოლიტიკა

ბინძური

საქმეა,

რომელიც

ჩართვას არის

წამოჭრილი

პრობლემების

მოსაგვარებლად დიდ ძალას მოითხოვს.

“პირადად მე ვფიქრობ, რომ ქართველი ქალის მთავარი საზრუნავი ოჯახი უნდა

იყოს... ოჯახის შემდეგ უნდა დაეთმოს ყურადღება სხვა საქმეებს. ვფიქრობ, ოჯახისა
და პოლიტიკური საქმიანობის შეთავსება შეუძლებელია...“
--კაცი, თბილისი, 18-25, ქალაქი, საშუალო
“მე ხელს შევუწყობდი ქალიშვილს ან ცოლს, ოღონდ არა ჩემსას...“
--კაცი, მარნეული, 36-49, სოფელი, საშუალო, ქართველი
“წარმოიდგინეთ გათხოვილი ქალი, რომელიც მთელ დღეს პარლამენტში ატარებს...

და ვინ უნდა გააკეთოს საოჯახო საქმეები? ქმარმა? ანუ ეს ოჯახზეა დამოკიდებული.
ოჯახმა უნდა შეუწყოს ხელი ქალს და უნდა გაიზიაროს მისი მოვალეობები.“
--ქალი, მარნეული, 50-65, სოფელი, ტექნიკური, აზერბაიჯანელი
“ვფიქრობ, მხარს დავუჭერდი ნათესავ ან მეგობარ ქალს, თუ დავინახავდი, რომ

მზადაა ასეთი ტვირთი იკისროს და პოლიტიკაში ჩაერთოს, თუმცა არც ერთ
შემთხვევაში არ მინდა, რომ ჩემი ცოლი ჩაერთოს პოლიტიკაში.“
--კაცი, თბილისი, 18-25, ქალაქი, საშუალო
“ჩემთვის რთული იქნებოდა, რომ ოჯახის წევრის პოლიტიკაში ჩართვა

წამეხალისებინა... განსაკუთრებით ასეთ დროს. ოცი წელი გავიდა და ვხედავ, რომ ეს
ძალიან ბინძური საქმეა. ის შესაძლოა პატიოსანი პოლიტიკოსიც ყოფილიყო, მაგრამ
ასეთ დროში პოლიტიკაში ჩართვაში ახლობელს ნამდვილად არ დავეხმარებოდი...“.
--კაცი, თბილისი, 36-49, ქალაქი, უნივერსიტეტი
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ყველაფრის მიუხედავად, ფოკუსჯგუფებში აღმოჩნდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებმაც თქვეს,
რომ თუ მათი ცოლი ან ქალიშვილი პოლიტიკაში ჩართვას მოინდომებდა, ისინი მას ამაში მხარს
დაუჭერდნენ. მხოლოდ ერთმა კანდიდატმა გამოხატა სურვილი, რომ თავად ჩართულიყო
პოლიტიკაში, თუმცა იქვე აღნიშნა, რომ მისი ოჯახი მის ამ სურვილს არ იზიარებდა და არც
მხარს უჭერდა.

“თუ მას ენდომება და მეც დამარწმუნებს გადაწყვეტილების სისწორეში, რატომაც არა?

მხარს დავუჭერ...“
--კაცი, თბილისი, 26-35, ქალაქი, უნივერსიტეტი
“თუ დავინახავდი, რომ მას აქვს ამისი უნარი და შეუძლია გააკეთოს საქმე, რომელიც
ხალხს მოეწონება, რატომაც არა? მხარს დავუჭერ...“
--კაცი, თბილისი, 26-35, ქალაქი, საშუალო
“ჩემი აზრით, მშობლები ბიჭებს ბევრად მეტი აქტიურობის საშუალებას აძლევენ ვიდრე
გოგოებს. ისინი ფიქრობენ, რომ ბიჭი პოლიტიკაში უნდა წავიდეს. როდესაც მე ვუთხარი
ჩემს მშობლებს, რომ პოლიტიკაში მინდოდა წასვლა, კინაღამ გაგიჟდნენ. მათ მითხრეს „შენ ხომ ბიჭი არ ხარ?“
-- ქალი, ბათუმი, 18-25,ქალაქი, საშუალო, მუსლიმი
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ამჟამინდელი და ყოფილი არჩეული ქალი პოლიტიკოსადმი დამოკიდებულება
საქართველოში მხოლოდ რამდენიმე ყოფილი და ამჟამინდელი ქალი პოლიტიკოსის მიმართ
არის პოზიტიური დამოკიდებულება. ბევრი ქალი პოლიტიკოსის მიმართ როგორც ქალების, ისე
კაცების მხრიდან, საკმაოდ კრიტიკული დამოკიდებულება შეიმჩნევა. როგორც ზემოთ
აღვნიშნეთ, ეს ნაწილობრივ განპირობებულია პოლიტიკაში მამაკაცთა დომინირების გამო,
თუმცა ხანდახან ამის მიზეზი საქართველოს პოლიტიკური სისტემის არაეფექტიანობა ხდება.

“როდესაც ქალ პოლიტიკოსებს ვუყურებ, ვხვდები, რომ ისინი კარგად არიან

მომზადებულნი. ჩვენი ქალი პოლიტიკოსები მამაკაცებთან შედარებით უკეთესები
არიან, თუმცა, ვფიქრობ, მათ საერთოც ბევრი აქვთ.”
--კაცი, მარნეული, 50-65, სოფელი, ტექნიკური, ქართველი
“რაც არ უნდა კარგი მაგალითები გვახსოვდეს ქალ პოლიტიკოსთა ცხოვრებიდან,

ვფიქრობ, კაცებს ეს საქმე უკეთ გამოსდით.“
--ქალი, თბილისი, 26-49, ქალაქი, უნივერსიტეტი
“ზოგადად, ძალიან ცოტა ქალი პოლიტიკოსი არსებობს.“
--ქალი, თბილისი, 18-25, ქალაქი, საშუალო

საინტერესოა, რომ თითოეული ფოკუსჯგუფის მინიმუმ ერთმა წევრმა მაინც აღნიშნა მე-12
საუკუნის ქართველი დედოფლის „თამარ მეფის“ მაგალითი, როგორც წარმატებული ქალი
ლიდერის. თუმცა, მონაწილეთა ნაწილი თვლის, რომ ეს თანამედროვე ეპოქაში აქტუალური არ
არის.

“თუ გავითვალისწინებთ ისტორიას, ჩვენ გვყავდა თამარ მეფე. მას უდიდეს პატივს

სცემდნენ. წარსულში საქართველოს ბევრი წარმატებული ქალი პოლიტიკოსი
ჰყავდა.“
--ქალი, მარნეული, 36-49, სოფელი, საშუალო, ქართველი
“მაშინ საქართველოში სამეფო იყო და მას თამარ მეფე მართავდა. მაგრამ

საპარლამენტო წყობა სრულიად განსხვავებულია.“
--ქალი, მარნეული, 50-65, სოფელი, ტექნიკური, აზერბაიჯანელი;
“დედოფალი თამარი ქვეყნის მეფე იყო. მას დღემდე დიდ პატივს სცემენ.“
--კაცი, ბათუმი, 50-65, სოფელი, ტექნიკური, მუსლიმი
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როდესაც მონაწილეებს თანამედროვე ქალ პოლიტიკოსთა შეფასება ვთხოვეთ, მათმა დიდმა
ნაწილმა ნინო ბურჯანაძე ნეგატიურ კონტექსტში ახსენა, თუმცა ბევრი ფიქრობს, რომ
ბურჯანაძე ნამდვილად ძლიერი და გავლენიანი პოლიტიკოსი იყო. ზოგი ადამიანის
შეფასებით, სალომე ზურაბიშვილმა და მაგდა ანიკაშვილმა პოლიტიკურ კარიერაში დადებით
შედეგებს მიაღწიეს. მიუხედავად იმისა, რომ ფოკუსჯგუფების წევრთა ნაწილმა ზოგი ქალი
პოლიტიკოსის მიმართ სიმპათია გამოხატა, მთლიანობაში საზოგადოების დიდი ნაწილი
ქართველი ქალი პოლიტიკოსების მოღვაწეობით უკმაყოფილოა. ჯგუფის წევრთა ნაწილმა
მსოფლიოში ცნობილ ქალ ლიდერთა მაგალითი არჩია. მათ მარგარეტ ტეთჩერი და ანგელა
მერკელი თანამედროვე ქალ პოლიტიკოსთა ერთ-ერთ წარმატებულ მაგალითებად დაასახელეს,
რომლებსაც სათანადო ძალა და გავლენა გააჩნიათ.

“ზოგი ამბობს, რომ ბურჯანაძე კაცური ტიპის პოლიტიკოსია, თუმცა მე ამ მოსაზრებას

არ ვეთანხმები. მე მასში ქალური თვისებები მომწონს, თუმცა მთლიანობაში როგორც
პოლიტიკოსი არ მომწონს.“
--ქალი, ბათუმი, 36-49, ქალაქი, უნივერსიტეტი, მართლმადიდებელი

ვერ ვიტყვი, რომ ქართველი ქალი პოლიტიკოსები მომწონს. არის სალომე
ზურაბიშვილი, რომელმაც პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი და წარმატებული
გადაწყვეტილებები მიიღო. ვფიქრობ, ზურაბიშვილის ადგილზე კაცი რომ ყოფილიყო
ასეთ შედეგს ვერ მიაღწევდა. სალომე კარგი დიპლომატია, რომელსაც სათანადო
განათლება აქვს.“
--ქალი, ბათუმი, 36-49, ქალაქი, უნივერსიტეტი, მართლმადიდებელი

„ვფიქრობ, მაგდა ანიკაშვილმა უნარშეზღუდულ ბავშვებთან დაკავშირებით
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებას შეუწყო ხელი, რის შედეგადაც 5-დან 13
წლამდე ბავშვებისთვის უზრუნველყოფილი იქნა დაზღვევა, რაც მანამდე არ
არსებობდა“.
--ქალი, ბათუმი, 18-25, ქალაქი, საშუალო, მუსლიმი
“Margaret Thatcher, the iron lady, was the best woman. She was exemplary.”
--Female, Tbilisi, 18-25, urban, technical

რაც შეეხება იმას, თუ რა საკითხებს ანიჭებენ ქალი პოლიტიკოსები პრიორიტეტს და
განსხვავდება თუ არა ის კაცების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებისგან, გამოკითხულ
ადამიანთა მცირე ნაწილმა გაიხსენა ელენე თევდორაძე (რომელიც პატიმარი ქალების
პირობების გასაუმჯობესებლად მუშაობს) და გუგული მაღრაძე, როგორც პოლიტიკოსი
რომელიც ორიენტირებულია ქალთა პრობლემებზე.
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ქალ პოლიტიკოსთა იდეალური თვისებები კაცი პოლიტიკოსების თვისებებთან მიმართებით
შეკითხვაზე, თუ რა იქნებოდა იდეალური თვისება პოლიტიკური კანდიდატისთვის,
მონაწილეთა ნაწილმა შემდეგი თვისებები დაასახელა: ჭკვიანი, ქარიზმატული, სანდო,
ადამიანი

რომელიც

დაპირებებს

ასრულებს,

არაკორუმპირებული,

პატივსაცემი,

დაბალანსებული, კარგ ოჯახში აღზრდილი ქალი ან კაცი. რესპოდენტთა ნაწილს სურს
კანდიდატი, რომელიც საკუთარ მიზნებს ნათლად აყალიბებს, არ მიმართავს დემაგოგიას, არის
მართლმადიდებელი ქრისტიანი და კარგად გამოიყურება.
თავდაპირველად, ფოკუსჯგუფის მონაწილეთა უმეტესობამ აღნიშნა, რომ ქალი და კაცი
თანაბარ განათლებას იღებენ. შესაბამისად, ეს თვისებები ორივე მათგანში თანაბრად შეიძლება
იყოს იდენტიფიცირებული.

“ვფიქრობ, ზემოთ ჩამოთვლილი თვისებები შესაძლოა თანაბრად ჰქონდეს როგორც კაცს,

ისე ქალს. ყველა ადამიანს თანაბარი შესაძლებლობები გააჩნია. უბრალოდ, ადამიანებმა ეს
თვისებები უნდა დაინახონ. საქართველოში კაცები უფრო ხშირად გამოხატავენ სურვილს,
რომ ჩაერთონ პოლიტიკაში და ჰქონდეთ საკუთარი თავის გამოხატვის საშუალება.”
--ქალი, ბათუმი, 18-25, ქალაქი, საშუალო

დამატებითი კითხვების შედეგად, მონაწილეებმა მოახდინეს იმ თვისებების იდენტიფიცირება,
რომლებიც კონკრეტულად ქალებისთვის ან კაცებისთვის არის დამახასიათებელი. მონაწილეთა
დიდი ნაწილის შეფასებით, ქალები მეტად დიპლომატიურები არიან და კონსენსუსის მიღწევა
უფრო ადვილად შეუძლიათ. ეს იყო ის ძირითადი თვისებები, რომლებიც რესპოდენტებმა
აღნიშნეს. მათი აზრით, ქართულ პოლიტიკაში ამ თვისებების დეფიციტია. ბევრ რესპოდენტს
სჯერა, რომ ქალი პოლიტიკოსები ნაკლებად აგრესიულები არიან, შესაბამისად, ისინი არ
ცდილობენ საკუთარი მოსაზრება მოწინააღმდეგე მხარეს ხისტად მოახვიონ თავზე. ზოგი
მონაწილის შეფასებით, ქალები ზოგადად მშვიდობის მოყვარენი არიან. ზოგი კი თვლის, რომ
ქალები უფრო ნაზები არიან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანთა გასაჭირი გულთან ახლოს
მიაქვთ. ბევრმა მონაწილემ გამოთქვა მოსაზრება, რომ ქალები დანაპირებს უფრო ასრულებენ
და მეტად გულწრფელები არიან. ამასთან ფოკუსჯგუფის წევრთა დიდი ნაწილი თვლის, რომ
ქალი პოლიტიკოსები კაცებთან შედარებით ნაკლებად კორუმპირებულები და მეტად
პატიოსნები იქნებიან.
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“ქალი სხვადასხვა ვითარებაში უფრო მოქნილია. მას კაცზე მეტის ატანა შეუძლია.

ამასთან კაცზე მეტად დიპლომატიურია.“
--ქალი, ქუთაისი, 26-35, ქალაქი, უნივერსიტეტი
“პირადად მე ვფიქრობ, რომ ქალი უფრო დემოკრატიულია, ვიდრე კაცი. ამასთან, ქალი

არ იქნება კორუმპირებული“.
--კაცი, მარნეული, 50-65, სოფელი, უნივერსიტეტი, ქართველი
“ვფიქრობ, სიტყვით გამოსვლისას ქალი პოლიტიკოსები ბევრად გულწრფელები არიან,
ამიტომ ხალხს მათი უფრო სჯერა.”
--ქალი, ბათუმი. 36-49, ქალაქი, უნივერსიტეტი, მართლმადიდებელი
“ვფიქრობ, ქალები კაცებზე მეტად გულწრფელები და ნაკლებად კორუმპირებულები

არიან.“
--კაცი, მარნეული, 50-65, სოფელი, უმაღლესი, ქართველი
“საზოგადოება ქალებს მეტად ენდობა”
--კაცი, მარნეული, 36-49, სოფელი, საშუალო, ქართველი
“ვფიქრობ, ქალებს საქმის ორგანიზება უკეთ შეუძლიათ, უბრალოდ, ქართულ

პოლიტიკაში ჯერ არ გამოჩენილა ძლიერი ქალი, რომელიც საქმეს სათანადოდ
გაართმევდა თავს. როდესაც ქალ და მამაკაც პოლიტიკოსებს, სათანადო თვისებები
აქვთ, მაშინ ქალი საქმეს უკეთ აკეთებს. ის ფაქტი, რომ პოლიტიკაში ძლიერი ქალი ჯერ
არ გამოჩენილა იმას არ ნიშნავს, რომ ასეთები არ არსებობენ.“
--ქალი, ბათუმი, 18-25, ქალაქი, საშუალო, მართლმადიდებელი
“ქალი მეტად ემოციურია. ამიტომ სხვების პრობლემები გულთან ახლოს მიაქვს და
მათი დახმარების სურვილიც უჩნდება…”
--კაცი, თბილისი, 18-25, ქალაქი, უნივერსიტეტი

ბევრი ფიქრობს, რომ ქალი სუსტი არსებაა, თუმცა საკუთარი სიძლიერის
დასამტკიცებლად ქალი ხშირად კაცებზე მეტ საქმეს აკეთებს.“
--კაცი, მარნეული, 18-25, ქალაქი, საშუალო, აზერბაიჯანელი

21

ბევრი ფიქრობს, რომ მამაკაცი პოლიტიკოსები კომუნიკაციას უკეთ ამყარებენ, მეტად
ქარიზმატულები და ძლიერები არიან და პოლიტიკაშიც მეტი გამოცდილება აქვთ. მამაკაცები
უფრო ასერტიულებად არიან მიჩნეულნი და მონაწილეთა ნაწილი ამას დადებით თვისებად
აფასებს. ამავდროულად, ზოგი მონაწილე კაცების მიდრეკილებას აგრესიულობისკენ ნეგატიურ
თვისებად მიიჩნევს. ფოკუსჯგუფების წევრები ტერმინებს „ასერტიულსა“ და „აგრესიულს“
შორის მკვეთრ განსხვავებას ვერ ხედავენ.
რესპოდენტთა ნაწილი ფიქრობს, რომ კაცები მეტად რისკიანები არიან და უფრო დიდი შანსი
აქვთ, რომ პოლიტიკაში ჩაერთონ. ზოგი მონაწილისთვის პოლიტიკაში წასვლა რეპუტაციის
საფრთხის ქვეშ დაყენებას ნიშნავს. ის ფაქტი, რომ ქალები ზოგადად უფრო ფრთხილები არიან,
ქალ პოლიტიკოსთათვის დადებით თვისებად არის მიჩნეული.

“ხანდახან კაცები მეტად ასერტიულები და უკეთესი ორატორები არიან..”
--ქალი, თბილისი, 18-25, ქალაქი, საშუალო
“კაცი მეტად ქარიზმატულია.”
--კაცი, ქუთაისი, 36-49, სოფელი, ტექნიკური

ქალისთვის ხმის მიცემის უპირატესობა კაც კანდიდატთა წინააღმდეგ
გამომდინარე მოსაზრებიდან, რომ ქალსა და კაც კანდიდატებს შესაძლოა ანალოგიური
თვისებები ჰქონდეთ, მონაწილეთა დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ ხმას მისცემს როგორც ქალ, ისე
კაც კანდიდატს მათი ინდივიდუალური თვისებებისა და კვალიფიკაციის გათვალისწინებით.

“ვფიქრობ, ხმის მიცემისას გადაწყვეტილებას სქესის მიხედვით არ მივიღებ.“
--კაცი, თილისი, 26-35, ქალაქი, უნივერსიტეტი

„თუ კანდიდატები სხვადასხვა პროგრამას წარმოადგენენ, ხმას იმ სუბიექტს მივცემ,
რომლის პროგრამაც მეტად მომეწონება.’
--კაცი, თბლისი, 18-25, ქალაქი, უნივერსიტეტი

რესპოდენტთა ნაწილმა აღნიშნა, რომ ისინი ხმის მიცემისას უპირატესობას ამა თუ იმ სქესს
ანიჭებენ. რამდენიმე რესპოდენტმა აღნიშნა, რომ ისინი ხმას აუცილებლად კაც კანდიდატს
მისცემენ. არგუმენტის გასამყარებლად კი იმ ცნობილ სტერეოტიპს ასახელებენ, რომლის
მიხედვითაც, კაცებს პოლიტიკა ზოგადად უკეთესად გამოსდით, უკეთესი ორატორები არიან
და საკუთარ თავზე მეტ პასუხისმგებლობას იღებენ. მათ არგუმენტს კაცების სასარგებლოდ
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ისიც ამყარებს, რომ პოლიტიკაში ამ დრომდე გამოკვეთილი ქალი ლიდერი არ არსებობს.

„მე კვლავ ჩემს მოსაზრებას ვიზიარებ, რომ არჩევნებში ხმას კაც კანდიდატს მივცემ.
პოლიტიკოსი მამაკაცები ჩემთვის ბევრად მისაღებია. როდესაც ქალ და მამაკაც
პოლიტიკოსთა სიტყვით გამოსვლას ვუსმენ, მამაკაცთა გამოსვლა ყოველთვის
მეტად მომწონს.“
--კაცი, მარნეული, 36-49, სოფელი, საშუალო, სომეხი
“ვფიქრობ, მეც კაცს მივცემდი ხმას, რადგან მათ საკუთარ თავზე მეტი

პასუხისმგებლობის აღება შეუძლიათ.“
--კაცი, მარნეული, 36-49, ქალაქი, ტექნიკური, აზერბაიჯანელი
“რას აკეთებს ქალი პარლამენტში? ვფიქრობ, განსაკუთრებულს არაფერს. ამიტომ

ხმას კაცი კანდიდატის სასარგებლოდ მივცემ.“
--ქალი, თბილისი, 18-25, ქალაქი, ტექნიკური

ძირითადად, ფოკუსჯგუფების მონაწილე ქალები უფრო იხრებიან ქალ კანდიდატთა
სასარგებლოდ, თუმცა არიან ისეთი კაცი მონაწილეებიც, რომლებმაც აღნიშნეს, რომ ისინიც
მხარს ქალ კანდიდატს დაუჭერდნენ. გამოკითხვაში მონაწილე

კაცების განმარტებით,

პოლიტიკოს ქალებთან საუბარი ბევრად ადვილია. ეს კატეგორია თვლის, რომ პოლიტიკაში რაც
შეიძლება მეტი ქალი უნდა იყოს.
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“მე ხმას მივცემ ქალ კანდიდატს. როგორც უკვე აღინიშნა ქალებთან ლაპარაკი ბევრად

ადვილია.“
--ქალი, მარნეული, 36-49, ქალაქი, საშუალო, აზერბაიჯანელი
“მეც ხმას მივცემდი ქალს, რადგან ვთვლი, რომ ქალი უფრო ჭკვიანი, ფრთხილი და

ამავდროულად თბილია. ვფიქრობ, პოლიტიკაში ქალები ნამდვილად უნდა იყვნენ.“
--ქალი, მარნეული, 18-25, ქალაქი, ტექნიკური, სომეხი
“სამწუხაროდ, ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკა კვლავ კაცების საქმედ ითვლება. მე ასე არ

ვფიქრობ. ვფიქრობ, ქალებს და კაცებს თანაბარი უფლებები უნდა ჰქონდეთ. ამიტომ მე
ჩემს ხმას ქალ კანდიდატს მივცემ.“
--ქალი, თბილის, 18-25,ქალაქი, საშუალო

„მე ხმას ქალი კანდიდატის სასარგებლოდ მივცემდი როგორც ადგილობრივი
თვითმმართველობის, ისე საპარლამენტო არჩევნებში და გეტყვით რატომ. მარნეულის
ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში ორი ქალი კანდიდატი იყო არჩეული.
ერთ-ერთი მათგანი ისეთი აქტიური იყო, რომ ბევრ კაცს ჯობნიდა. ყველა შეხვედრა
მისი სიტყვით გამოსვლით იწყებოდა და მთავრდებოდა. მიზნის მისაღწევად
ყოველთვის იბრძოდა. ის გაბედული და ძლიერი ქალი იყო. ახლა მის ადგილზე კაცი
მუშაობს, რომელიც საკმაოდ მორიდებულია და გადაწყვეტილებებისთვის არასოდეს
იბრძვის“.
--კაცი, 36-49, სოფელი, საშუალო, სომეხი

ქალთა არჩევასთან დაკავშირებით არსებული დაბრკოლებები
იმისთვის, რომ გაგრძელდეს მუშაობა პოლიტიკაში ქალთა რაოდენობის გასაზრდელად,
აუცილებელია მოხდეს ამ კუთხით არსებული
პოტენციური დაბრკოლებების
იდენტიფიცირება. ამგვარ დაბრკოლებებად ითვლება ოჯახური მოვალეობები
საზოგადოების

ტრადიციული

მენტალიტეტი.

ოჯახურ

და

მოვალეობებთან

დაკავშირებული პრობლემები ფოკუსირებულია იმაზე, რომ ქალებმა მაინც უნდა
იზრუნონ ოჯახის მოვლაზე, მიუხედავად იმისა, არიან თუ არა ისინი დასაქმებულნი.
ეს ქალებს პოლიტიკაში ჩასართველად მნიშვნელოვან პრობლემებს უქმნის. მეორე
მთავარ

დაბრკოლებას

კი

ტრადიციული

მენტალიტეტი

წარმოადგენს,

რომლის

მიხედვით, ქალი სუსტი სქესის წარმომადგენელია და გარკვეულ სფეროებში მამაკაცთა
ჩანაცვლება არ შეუძლია,

პოლიტიკა

ერთ-ერთ ასეთ სფეროს განეკუთვნება. ანუ,

პასუხებმა აჩვენა, რომ მთავარი პრობლემა, რის გამოც საზოგადოების ნაწილი ქალთა
პოლიტიკაში ჩართვის წინააღმდეგია, არის ოჯახის მიმართ ქალის მოვალეობები და
საზოგადოებაში არსებული „ტრადიციული მენტალიტეტი“.
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“ოჯახი მთავარი ბარიერია. მინდა ჩემი თავის რეალიზება მოვახდინო, რათა ჩემს

შვილებს უეთესი მომავალი შევუქმნა. ასევე მინდა ვაჩვენო საზოგადოებას, რისი
გაკეთება შემიძლია“.
--ქალი. ქუთაისი, 26-35, სოფელი, საშუალო
“თუ ჩვენი მენტალიტეტი და აზროვნება არ შეიცვლება, ქალთა პოლიტიკაში

ჩართულობის სტიმულირება შეუძლებელი იქნება. ქალთა შესაძლებლობები სწორად
უნდა იქნას შეფასებული და არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ერთადერთი რაც ქალებს
კარგად გამოსდით, ოჯახის მოვლაა.“
--კაცი, ბათუმი, 18-25, ქალაქი, საშუალო, მართლმადიდებელი
“ქალს დიდი ენერგია სჭირდება. ის ფაქტი, რომ კაცები ქალებს მათ რეალურ

ოპონენტებად არ აღიარებენ, ქალებისთვის სერიოზულ პრობლემას ქმნის. ეს მათ
აშინებს, კაცებს კი მეტ გამბედაობას მატებს.“
--ქალი, ბათუმი, 18-25, ქალაქი, საშუალო
“თუ ჩვენ ევროპული ქვეყნების მაგალითს გადავხედავთ, ისტორიის მანძილზე, ბევრი

ქალი პრეზიდენტი და პარლამენტის ლიდერი იყო. ვფიქრობ, მთავარ პრობლემას
ქართველ კაცთა ტრადიციული მენტალიტეტი წარმოადგენს. ბევრი კაცი ამბობს, რომ
მისთვის ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობა მისაღებია, თუმცა როგორც კი საქმე მათ
ცოლს ან დედას შეეხება, მოსაზრებას მაშინვე უარყოფენ.
--კაცი, ბათუმი, 36-49, სოფელი, ტექნიკური, მუსლიმი
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როგორც აღინიშნა, ქალთა პოლიტიკაში ჩართვის ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი გარემოებაა
დამკვიდრებული

სტერეოტიპი, თითქოს პოლიტიკა ბინძური საქმეა. მონაწილეთა ნაწილი

თვლის, რომ კაცებს უფრო მარტივად შეუძლიათ, პოლიტიკაში ჩართვის სანაცვლოდ, საკუთარი
რეპუტაცია რისკის ქვეშ დააყენონ. ფოკუსჯგუფების წევრთა ნაწილი თვლის, რომ თავად
ქალები არ არიან დაინტერესებულნი, ჩაერთონ პოლიტიკურ პროცესებში და კენჭი იყარონ
არჩევნებში. სხვები ფიქრობენ, რომ ქალებს პოლიტიკურ პროცესებში ჩასართველად საკმარისი
გამოცდილება არ აქვთ. რესპოდენტთა ნაწილი კი ყურადღებას იმ ფაქტზე ამახვილებს, რომ ამ
დრომდე არ არსებობს პოლიტიკოსი ლიდერი ქალი, რომელიც დაამსხვრევდა დამკვიდრებულ
სტერეოტიპს იმის შესახებ, რომ ქალებს პოლიტიკური მოღვაწეობა არც ისე კარგად გამოსდით.
მონაწილეთა ნაწილს კი აქვს მოსაზრება, რომ ზოგი კაცი პოლიტიკაში ქალებს ბლოკავს და
პრიორიტეტს საკუთარ თავს ანიჭებს.

„ხშირად ამბობენ, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა და სწორედ ამიტომ ქალთა დიდი
ნაწილი პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვისგან თავს იკავებს. ქალები ფულის
საშოვნელად იმხელა რისკზე არ წავლენ, რაზეც კაცები მიდიან. ქალები ამას ვერ იზამენ,
რადგან მათ უკან შვილები და ოჯახია, რომლებზეც ისინი პასუხს აგებენ. ქალებს ასეთი
საკითხები კაცებზე ბევრად მეტად აღელვებთ. ქალები,ზოგადად ძალიან ფრთხილები
არიან და ეს თვისება პოლიტიკაში ხშირად ძალიან სასარგებლოა.“
--ქალი, ბათუმი, 36-49, სოფელი, ტექნიკური, მართლმადიდებელი
“ვფიქრობ, ქალები კაცებთან კონკურენციას ვერ გაუძლებენ. გარდა ამისა, კაცები

პოლიტიკით მეტად არიან დაინტერესებულნი“.
--კაცი, ბათუმი, 18-25, ქალაქი, საშუალო
“როგორც წესი, ქალები ტელესერიალებს უყურებენ. კაცები კი ამ დროს პოლიტიკით

არიან დაკავებულნი.“
--კაცი, ბათუმი, 36-49, სოფელი, უნივერსიტეტი
“პრობლემა ის არის, რომ ამ ეტაპზე არ ჩანს ლიდერი ქალი, რომელიც არსებულ

სტერეოტიპებს დაარღვევდა.“
--კაცი, ბათუმი, 36-49, ქალაქი, უნივერსიტეტი, მართლმადიდებელი;
“ქვეყნის პოლიტიკური სტრუქტურა ისეა მოწყობილი, რომ რაც არ უნდა ძალიან

უნდოდეს ქალს პოლიტიკაში მოსვლა, ყველაფერი მაინც კაცის ხელშია. პოლიტიკაში
თავის დასამკვიდრებლად ქალს ძალიან დიდი ძალისხმევა სჭირდება. მამაკაცები კი
მოსაზრება
ქალძალიან
პოლიტიკოსთა
რაოდენობის
შესახებ
საკუთარ თავს
ძლიერებადმცირე
თვლიან,
რაც სინამდვილეში
მათ მნიშვნელოვნად
ასუსტებს. .. .”
მიუხედავად ქალის როლის
შესახებ
გამოთქმული
მოსაზრებებისა,
თითქმის
ყველა მონაწილე
--ქალი,
ბათუმი.
36-49, სოფელი,
ტექნიკური,
მართლმადიდებელი
თანხმდება, რომ დღევანდელ პარლამენტში დეპუტატი ქალების ძალიან მცირე რაოდენობაა,
მხოლოდ 6% და ეს რიცხვი აუცილებლად უნდა გაიზარდოს.
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„ჩვენ ბევრი ნიჭიერი ქალი გვყავს, თუმცა პოლიტიკაში ქალთა რაოდენობა არც ისე
დიდია და იმედია, ეს რიცხვი გაიზრდება“.
--კაცი, თბილისი, 26-35, ქალაქი, საშუალო
“მიუხედავად იმისა რომ, ჩემი აზრით, პოლიტიკა კაცის საქმეა, ქალთა რაოდენობა

პოლიტიკაში ზედმეტად მცირეა და ვფიქრობ, ის უნდა გაიზარდოს“.
- ქალი, მარნეული, 26,35,
სოფელი, ივერსიტეტო
საქართველოში

გენდერულ

კვოტებთან

დაკავშირებით

საზოგადოების

განწყობა

არაერთგვაროვანია. სტატისტიკურად, ამ მოსაზრებას მხარს მეტი ქალი უჭერს, ვიდრე კაცი.
ვინც მხარს უჭერს კვოტების შემოღებას, ფიქრობს, რომ მსგავსი ქმედება ხელს შეუწყობს ქალთა
ინტერესის ზრდას პოლიტიკაში ჩართვის მიმართულებით.

“თუ ამ საკითხს კანონი დაარეგულირებს, საზოგადოების ინტერესიც აუცილებლად

გაიზრდება.“
--ქალი, ქუთაისი, 36-49, ქალაქი, ტექნიკური

„თუ გავიგებ, რომ პარლამენტში 75 ქალი იქნება, ვფიქრობ იქ შესვლის სურვილი
აუცილებლად გამიჩნდება. ეს დიდი სტიმული იქნება“.
--ქალი, ქუთაისი, 18-25, ქალაქი, საშუალო

ადამიანები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან გენდერული კვოტების დაწესებას, მიიჩნევენ, რომ
კვოტების დაწესება
ამომრჩეველი

ამომრჩეველთა თავისუფლების შეზღუდვას გულისხმობს, რადგან

იძულებულია

გადაწყვეტილება

რომელიმე

სქესის

წარმომადგენლის

სასარგებლოდ მიიღოს. რესპოდენტების შეფასებით, კანდიდატებს არჩევნებში მონაწილეობის
საშუალება თანაბარ პირობებში უნდა მიეცეთ. მონაწილეთა ნაწილი კვოტების დაწესებას იმის
გამო ეწინააღმდეგება, რომ, მათი აზრით, პოლიტიკით დაინტერესებულ ქალთა რაოდენობა
ძალიან მცირეა. ასევე მცირეა კვალიფიციურ ქალ კანდიდატთა რაოდენობა,

რომლებიც

არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას.
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“თუ გენდერული კვოტები პარლამენტში სავალდებულო გახდება. ვფიქრობ მანდატებს
ბევრი არა-კვალიფიციური კანდიდატი დაიკავებს.“”
--ქალი, თილისი, 18-25,ქალაქი, ტექნიკური
“მე არ ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი კანონმდებლობით უნდა დარეგულირდეს, რადგან ბევრი

კვალიფიციური კაცი კანდიდატი ამ შემთხვევაში პარლამენტს მიღმა აღმოჩნდება.“
--კაცი, ბათუმი, 18-25, სოფელი. საშუალო, მუსლიმი

ვფიქრობ ამ საკითხის მიმართ ლიბერალური დამოკიდებულება უნდა არსებობდეს.
ქალთა ჩართულობა პოლიტიკაში ბუნებრივი პროცესი უნდა იყოს. ეს ქალის
პრობლემაცაა, რადგან თუ თავად ქალები შექმნიან დისბალანსს, ეს თავადვე უნდა
გამოასწორონ და არა კაცებმა“.
--კაცი, ბათუმი 26-35, ქალაქი, უნივერსიტეტი, მართლმადიდებელი
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