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ამ ანგარიშისათვის კვლევა და ანალიზი 
ჩაატარა მსოფლიო ბანკის ჯგუფმა და 

ანალიზისა და კონსულტაციების (ACT)  ჯგუფმა. 
ანგარიში მომზადდა გუნდის მიერ, რომელსაც 
ხელმძღვანელობდნენ ჯგუფის ხელმძღვანელი და 
სოციალური განვითარების სპეციალისტი რებეკა 
ლაკრუა და ჯგუფის თანახელმძღვანელი და 
სოციალური განვითარების უფროსი სპეციალისტი 
ჰოლი ბენერი. გუნდის ძირითადი წევრები იყვნენ 
მაქსიმილიან ეშვილი, კონსულტანტი; კიარა 
ბროკოლინი, კონსულტანტი; ცეზარ კანჩო, 
ეკონომისტი; ფილ კრეჰანი, კონსულტანტი; ჯონათან 
კარვერი, კვლევის ანალიტიკოსი; ნორა დადვიკი, 
კონსულტანტი; სოფია გეორგიევა, სოციალური 
განვითარების კონსულტანტი; დიანა ხიმენა არანგო, 
გენდერის უფროსი სპეციალისტი და ჯოსლინ 
კელი, კონსულტანტი. ანგარიშის ავტორები არიან 
მაქსიმილიან ეშვილი და რებეკა ლაკრუა. კვლევაში 
ასევე მონაწილეობდნენ ჯო დე ბერი, სოციალური 
განვითარების უფროსი სპეციალისტი; მარია ბეატრის 
ორლანდო, სოციალური განვითარების წამყვანი 
სპეციალისტი და ჯულია ვეილანტი, ეკონომისტი. ანა 
მარია მუნიოს ბუდესაგან მიღებული იქნა დამატებითი 
რჩევები. ჩვენ  მადლობელი ვართ მხარდაჭერისა 
და დახმარებისათვის მსოფლიო ბანკის ჯგუფის 
ქვეყნის მართვის ერთეულის (CMU)   საქართველოს 
წარმომადგენლობისა, მათ შორის, მსოფლიო ბანკის 
რეგიონული დირექტორის, მერსი მიიანგ ტემბონისა 
და  მსოფლიო ბანკის მდგრადი განვითარების 
პროგრამის ხელმძღვანელის, სარა მაიკლისა. 

ჩვენმა გუნდმა ასევე მიიღო მხარდაჭერა და 
დახმარება სტრატეგიული მიმართულების საკითხებში 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა 

და ლტოლვილთა სამინისტროს, საქართველოს 
პრემიერ-მინისტრის აპარატის, საქართველოს 
სახალხო დამცველის აპარატის, საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და 
ადამიანით ვაჭრობის/ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 
სახელმწიფო ფონდისაგან.

ჩვენს კვლევებში თავისი წვლილი შეიტანა მრავალმა 
ეროვნულმა და საერთაშორისო ორგანიზაციამ, 
მათ შორისაა, ქალთა არასამთავრობო 
ორგანიზაციები, კავშირი „საფარი“, ახალგაზრდების 
ხმები, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, 
მუნიციპალური განვითარების ფონდი, ქალთა 
საინფორმაციო ცენტრი, ძალადობისაგან დაცვის 
ეროვნული ქსელი, იძულებით გადაადგილებულ 
ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“, საქართველოს 
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ქალთა 
ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი, ევროკავშირის 
მონიტორინგის მისია, ეუთო/ევროპის 
უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია 
და გაერთიანებული ერების/ გაეროს სააგენტოები, 
მათ შორის, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, გაეროს 
მოსახლეობის ფონდი და გაეროს განვითარების 
პროგრამა.

გუნდი მადლობას უხდის დუინა რეიეს-ბაკოვიჩს ამ 
ანგარიშის დიზაინისა და ფორმატირებისათვის. და 
ბოლოს, ჩვენი განსაკუთრებული მადლობა ყველა 
ქართველს, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო 
ანგარიშში მოცემულ კვლევებში, ინტერვიუებში, 
ფოკუს ჯგუფების დისკუსიებში და არ დაიშურა დრო 
საკუთარი გამოცდილების გაზიარებისათვის.

 

მადლობა
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ACT ანალიზისა და კონსულტაციის 
ჯგუფი

ALP ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას  მცხოვრები პირი

ATIPFUND ადამიანით ვაჭრობის/ 
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დაცვისა და 
დახმარების სახელმწიფო ფონდი

CEDAW კონვენცია „ქალთა წინააღმდეგ 
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის შესახებ“

CMU ქვეყნის მართვის ერთეული

DHS დემოგრაფიისა და ჯანმრთელობის 
კვლევა

EBRD რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების ევროპული ბანკი

EU ევროკავშირი

FFV ძალადობის ოთხი ფორმა

FGD ფოკუს ჯგუფების დისკუსია

FRA ევროკავშირის ძირითადი 
უფლებების დაცვის სააგენტო

GBV გენდერული ძალადობა

GDP მთლიანი შიდა პროდუქტი

GEOSTAT საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახური

GVBIMS გენდერული ძალადობის შესახებ 
ინფორმაციის მართვის ცენტრი

IASC უწყებათაშორისი მუდმივმოქმედი 
კომისია

IDMC ქვეყნის შიგნით იძულებითი 
გადაადგილების მონიტორინგის 
ცენტრი

IDP იძულებით გადაადგილებული 
პირი

IHS ოჯახური მეურნეობების 
ინტეგრირებული კვლევა

ILGA ლესბოსელთა, გეების, 
ბისექსუალთა, ტრანსგენდერთა და 
ინტერსექსუალთა საერთაშორისო 
ასოციაცია

IMAGES მამაკაცთა და ქალთა 
თანასწორობის საერთაშორისო 
კვლევა

IRB ინსტიტუციური მიმოხილვის საბჭო

KII ინტერვიუ  ინფორმაციის მთავარ 
მომწოდებელთან

LGBT ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და 
ტრანსგენდერი

LGBTI ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, 
ტრანსგენდერი და ინტერსექსუალი

LiTS ცხოვრება გარდამავალ პერიოდში 
კვლევა

MPI სიღარიბის 
მრავალგანზომილებიანი ინდექსი

MRA საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა 
განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტრო

NAP პირი, რომელიც არ 
დაზარალებულა კონფლიქტის 
შედეგად

OHCHR გაეროს ადამიანის უფლებათა 
უმაღლესი კომისრის ოფისი

OSCE ეუთო

PRIO ოსლოს მშვიდობის კვლევის 
საერთაშორისო ინსტიტუტი

SGBV სექსუალური და გენდერული 
ძალადობა

SIDA შვედეთის საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტო

SPF სახელმწიფოსა და მშვიდობის 
მშენებლობის ფონდი

TSA მიზნობრივი სოციალური 
დახმარება

UN გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაცია

UNDP გაეროს განვითარების პროგრამა

UNFPA გაეროს მოსახლეობის ფონდი 

UNHCR გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი 
კომისარიატი

USAID ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტო

WHO ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია

აბრევიატურა
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ეს პროექტი არის კონფლიქტისა და 
გენდერული ძალადობის (GBV) შესახებ  
მსოფლიო ბანკის გლობალური ინიციატივის 
ნაწილი.  გლობალური ინიციატივა, რომელიც 
დაფინანსებულია სახელმწიფოსა და მშვიდობის 
მშენებლობის ფონდის SPF-ის მიერ, მოიცავს 
საპილოტე პროექტებს აღმოსავლეთ აზიასა და 
ოკეანეთში, აფრიკასა და სამხრეთ აზიაში (ჯამურად 
დაახლოებით 10 მილიონია გამოყოფილი 
პროექტების დაფინანსებაზე). ამ ინიციატივის მიზანია 
გაიზარდოს გენდერული ძალადობის განვითარების 
ასპექტებისა და მსოფლიო ბანკისა და განვითარების 
საკითხებში მისი პარტნიორების გაფართოებული 
პროგრამირების სფეროების გაგება. მაშინ, როდესაც 
გლობალური ინიციატივა მხარს უჭერს ოპერატიულ 
პროექტებს სხვა რეგიონებში, საქართველოს 
საპილოტე პროექტი, რომელიც წარმოადგენს 
ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონს 
(ECA), უნიკალურია, რადგანაც განსაკუთრებულ 
ყურადღებას აქცევს ცოდნის გაღრმავებასა და 
შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერას.

საქართველოში ჩატარდა კვლევა, სადაც 
გათვალისწინებულია როგორც ქვეყანაში 
არსებული პრობლემები კონფლიქტებთან 
და ადგილნაცვალ/გადაადგილებულ 
მოსახლეობასთან მიმართებაში, ასევე 
საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმული 
ბოლოდროინდელი ნაბიჯები გენდერულ 
ღონისძიებებთან და გენდერულ ძალადობაზე 
რეაგირებასთან დაკავშირებით. აფხაზეთისა 
და სამხრეთ ოსეთის რეგიონების 1990 და 
2008 წწ კონფლიქტების გათვალისწინებით, 
საქართველოში კონფლიქტის შედეგად 

დაზარალებული მოსახლეობის დიდი რაოდენობაა. 
იგი მოიცავს დაახლოებით 190 000-დან 275 
000-მდე იძულებით გადაადგილებულ პირს, 
რომლებიც კონფლიქტის შედეგად არიან 
გადაადგილებულები და რომლებიც შეადგენენ 
მთელი მოსახლეობის თითქმის 6 პროცენტს, რაც 
მსოფლიოში შედარებითი პროპორციის ერთერთი 
ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. გარდა ამისა, 
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონების 
ყოფილ კონფლიქტის ზონებთან ახლოს მცხოვრები 
ადამიანები კვლავ პერიოდულად დაუცველნი არიან 
და ისევ განიცდიან მათ საცხოვრებელ პირობებსა 
და საარსებო საშუალებებზე ზემოქმედების 
შედეგებს. კვლევის მიზანია შეავსოს მთავრობის, 
საერთაშორისო პარტნიორებისა და არასამთავრობო 
ორგანიზაციების არსებული ინიციატივები 
საქართველოში გენდერულ ძალადობასთან/ GBV 
მიმართებაში და შეისწავლოს შესაძლებლობები ამ 
სფეროში შემდგომი პროგრესისათვის. კერძოდ, 
შეავსოს ხარვეზები პოტენციურ კავშირებზე როგორც 
გენდერულ ძალადობასა/ GBV და კონფლიქტსა და 
იძულებით გადაადგილებას შორის, ასევე ხარვეზები 
ეკონომიკურ შესაძლებლობასა და მომსახურებასთან 
დაკავშირებით. 

კვლევა მოიცავდა თვისობრივი და რაოდენობრივი 
მეთოდების შერწყმას, მათ შორის, დაინტერესებულ 
მხარეთა ანალიზს, ინტერვიუებს ინფორმაციის 
მთავარ მომწოდებლებთან, ფოკუს ჯგუფების საჯარო 
დისკუსიებსა და ეროვნულ-წარმომადგენლობით 
რაოდენობრივ კვლევას. (იხ. ნახ. E.1). კვლევა 
აგრეთვე შეეცადა გაერკვია გენდერული ნორმები, 
რადგანაც მათ შეეძლოთ გავლენა მოეხდინათ 
გამოცდილებასა და შესაძლებლობებზე კვლევის 

შემაჯამებელი მიმოხილვა

ამ ანგარიშში შეჯამებულია კვლევა, რომელიც დაფინანსებულია მსოფლიო ბანკის ფონდის 
(სახელმწიფოსა და მშვიდობის მშენებლობის ფონდი SPF) გრანტით - საქართველოში 
სექსუალური და გენდერული ძალადობის (GBV) თავიდან აცილებისა და რეაგირების 
შესაძლებლობების გაძლიერება. გრანტის მიზანია საქართველოში გენდერული ძალადობის 
თავიდან აცილების/პრევენციის და რეაგირების შესახებ ცოდნისა და შესაძლებლობების 
განვითარება, კერძოდ, ყურადღება გამახვილებულია კონფლიქტისა და იძულებითი 
გადაადგილების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე, ეკონომიკურ შესაძლებლობებსა 
და მომსახურებაზე. 
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თითოეულ სფეროში.  მოცემული კვლევა 
ადარებს შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებული ორი ჯგუფის, ქვეყნის შიგნით 
იძულებითი გადაადგილებული პირებისა/ 
(IDPs) და ადმინისტრაციული საზღვრის პირას 
მცხოვრები პირების/ (ALPs) გამოცდილებას და 
იმ პირების გამოცდილებას, რომლებიც არ არიან 
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულები/ (NAPs) 
და აანალიზებს ძალადობის ოთხ ფორმას/ (FFV), 
კერძოდ, მაკონტროლებელი ქცევა/ემოციური 
შევიწროვება, სექსუალური შევიწროვება/ დევნა, 
სექსუალური ძალადობა და ფიზიკური ძალადობა. 
დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი და ინსტიტუციური 
ასახვა/მეპინგი გამოყენებულ იქნა განვითარების 
სფეროში სამომავლო მოქმედებებისათვის 
სახელმძღვანელო რეკომენდაციების მისაცემად. 

ძირითადი შედეგები

კვლევის დროს დასმული კითხვებიდან 
გამომდინარე, გამოიკვეთა შემდეგი ძირითადი 
შედეგები:

1 თუმცა გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებულ ყველა გამოკითხვაში ჩანს განსხვავება ძალადობის ფაქტის შეტყობინებასა 
და რეალურ ძალადობას შორის, ჩვენი კვლევის ძირითად ამოცანას მაინც იმ კავშირების კვლევა წარმოადგენს, რომელიც არსებობს 
ძალადობას, კონფლიქტს, ეკონომიკურ შესაძლებლობებსა და მომსახურებას  შორის. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მეთოდიკა და 
კითხვარი განსხვავდება იმ გამოკითხვებისაგან, რომელთა მიზანსაც შემთხვევების რაოდენობის შეგროვება წარმოადგენს.

კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების 
მეოთხედზე მეტს აქვს ძალადობის გარკვეული 
ფორმის გამოცდილება. გამოკითხულ ქალთა 
27 პროცენტი აცხადებს, რომ გამოცდილი აქვთ 
ძალადობის არსებული ტიპებიდან - ემოციური ტიპი 
მაინც.  გამოკითხულთა შორის 16.3 პროცენტმა 
განაცხადა, რომ  მსხვერპლია ძალადობის ერთი 
ფორმის მაინც (სექსუალური დევნა/ შევიწროება, 
სექსუალური ძალადობა ან ორივე), ხოლო ქალთა 
8 პროცენტმა განაცხადა, რომ ფიზიკური ძალადობის 
მსხვერპლი იყო. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 
მოცემული პროცენტები არ აღნიშნავს შემთხვევების 
რაოდენობას1 და რომ ქალების მიერ რეალურად 
გამოცდილი ძალადობა და მათ მიერ ამ ძალადობის 
აღრიცხვიანობა/შეტყობინება ხშირად განსხვავდება 
ერთმანეთისაგან. მეტიც, შესაბამისად, ქალთა 
თითქმის 5 პროცენტი აღნიშნავს, რომ მათ ძალა 
დაატანეს, რომ მთელი მათი შემოსავალი ან 
შემოსავლის ნაწილი საკუთარი სურვილის გარეშე 
დაეთმოთ მეუღლისათვის ან თავი დაენებებინათ 
სამსახურისათვის, რადგანაც ეს მათი პარტნიორის 
სურვილი იყო.  

ნახაზი E.1: კვლევის დროს დასმული კითხვები

კონფლიქტი

 � უფრო მეტად ემუქრებათ თუ არა გენდერული ძალადობის 
საშიშროება კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულებს?

 � რამდენად შასაძლებელია, რომ  იძულებითი გადაადგილებით 
გამოწვეულმა სტრესმა გაზარდოს ეს საშიშროება?

საარსებო წყაროები  და ეკონომიკური 
შესაძლებლობები

 � როგორი გავლენა მოახდინა კონფლიქტმა 
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულების 
საარსებო წყაროებზე?

 � ახდენს თუ არა გავლენას ძალადობაზე 
შიდამეურნეობების ეკონომიკა?

 � რა ეკონომიკური შესაძლებლობები და ადაპტაციის 
მექანიზმებია ხელმისაწვდომი გადარჩენილთათვის? 

მომსახურება

 � რა ტიპის მომსახურება სჭირდებათ 
კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებულებს?

 � რა ტიპის მომსახურება სჭირდება 
ზოგადად მოსახლეობას? 

 � როგორია მომსახურების
 � შესახებ ინფორმაციის დონე და 

მომსახურებაზე წვდომა?

ძალადობა
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კონკრეტული ქვეჯგუფები უფრო მოწყვლადები/ 
დაუცველები არიან ძალადობის საკითხში. 
კვლევის პროცესში შეიქმნა „მოწყვლადობის/ 
დაუცველობის მოდელები“ რათა ეჩვენებინათ 
გამოკითხვის მონაწილეთა რომელი ჯგუფები 
ავლენენ ძალადობის ყველაზე მეტ ტიპებს. (იხ. 
ცხრილი E.1). სავარაუდოდ, ქალაქში მცხოვრები 
ქალები უფრო მეტად ძალადობის შემთხვევებზე 
საუბრობენ, მაშინ, როდესაც უარეს საცხოვრებელ 
პირობებში მცხოვრები ქალები უფრო მეტად 
სექსუალურ შევიწროვებასა და სექსუალურ 
ძალადობაზე საუბრობენ. როგორც გამოკითხვამ 
აჩვენა, სხვებთან შედარებით ქალები, რომლებიც 
18 წლამდე ასაკში დაქორწინდნენ უფრო მეტად 
განიცდიან როგორც ემოციურ შეურაცხყოფას, 
ასევე სექსუალურ და ფიზიკურ ძალადობას. 
ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ისეთი პარტნიორების 
რესპონდენტები საუბრობენ ძალადობის უფრო 
მაღალ დონეზე, რომელთა პარტნიორებიც 
იმყოფებიან სტრესის ქვეშ, უმუშევრები არიან ან 
სვამენ და სახლში არ ათევენ ღამეს. ქალები, 
რომელთა პარტნიორებს არასტაბილური 
სამსახური აქვთ ასევე აცხადებენ, რომ ისინი 
განიცდიან უფრო მეტ ფიზიკურ ძალადობასა და 
სექსუალურ შევიწროვებას.2 და ბოლოს, ყოფილი 
მებრძოლები, სავარაუდოდ, დაახლოებით 2,5 
ჯერ უფრო მეტად განიცდიდნენ ძალადობის ამ 
ფორმებს, ვიდრე ისინი, რომელთაც სამხედრო 
გამოცდილება არ გააჩნდათ. სამხედრო სამსახურში 
მყოფი მამაკაცები და ქალები სავარაუდოდ, ორჯერ 
მეტად განიცდიდნენ სექსუალურ ძალადობასა 
და სექსუალურ შევიწროვებას/ დევნას. ანალიზმა 
ასევე ცხადყო, რომ არსებობდნენ ცალკეული 
პირები, რომლებმაც ძალადობის მრავალი ფორმა 
გამოსცადეს. კონკრეტულად, გაანალიზდნენ ის 

2 თუმცა გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებულ ყველა გამოკითხვაში ჩანს განსხვავება ძალადობის ფაქტის შეტყობინებასა 
და რეალურ ძალადობას შორის, ჩვენი კვლევის ძირითად ამოცანას მაინც იმ კავშირების კვლევა წარმოადგენს, რომელიც არსებობს 
ძალადობას, კონფლიქტს, ეკონომიკურ შესაძლებლობებსა და მომსახურებას  შორის. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მეთოდიკა და 
კითხვარი განსხვავდება იმ გამოკითხვებისაგან, რომელთა მიზანსაც შემთხვევების რაოდენობის შეგროვება წარმოადგენს.

პირები, რომლებმაც ისაუბრეს ძალადობის ერთზე 
მეტი შემთხვევის შესახებ. ამ გადარჩენილთა 
უმეტესობა თბილისში ცხოვრობს ან მიეკუთვნება 
ადმინისტრაციულ საზღვრისპირას მცხოვრებთა 
რიცხვს და  არ არის სტაბილურად დასაქმებული.

კვლევამ გამოავლინა, რომ ძალადობის 
თვალსაზრისით არსებობს მცირე განსხვავება 
იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც კონფლიქტის 
შედეგად დაზარალდნენ და მათ შორის, ვინც 
კონფლიქტის შედეგად არ დაზარალებულა, 
თუმცა კონკრეტული ქვეჯგუფებისათვის 
ზემოქმედება უფრო მწვავეა. ზოგადად, 
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული და ქვეყნის 
შიგნით იძულებით გადაადგილებული პირები 
საქართველოში გენდერული ძალადობის უფრო 
მეტ შემთხვევაზე არ საუბრობენ. თუმცა, არსებობენ 
მნიშვნელოვანი გამონაკლისებიც, რომლებიც უფრო 
მეტ კვლევასა და ყურადღებას მოითხოვენ. ქვეყნის 
შიგნით იძულებით გადაადგილებული ქალები, 
რომლებიც დროებითი განსახლების ცენტრებში 
ცხოვრობენ უფრო მეტად განიცდიან სექსუალურ 
შევიწროვებასა და სექსუალურ ძალადობას. 
ადმინისტრაციულ საზღვრისპირას მცხოვრები 
ქალები კი უფრო მეტად ფიზიკურ ძალადობას 
უჩივიან, თუმცა ეს შესაძლოა დასახლების 
ადგილებში პატრიარქალური გენდერული 
ნორმის გამოხატულების ბრალი იყოს. მამაკაცები, 
რომელთაც კონფლიქტის უშუალო გამოცდილება 
გააჩნიათ აცხადებენ, რომ გააჩნიათ უფრო მეტი 
გამოცდილება სექსუალურ შევიწროვების/ დევნის და 
სექსუალური ძალადობისა, ვიდრე იმ  მამაკაცებს, 
რომელთაც კონფლიქტთან პირდაპირი შეხება არ 
ჰქონიათ. ეს გულისხმობს, რომ ცალკეულ პირთა 
გამოცდილებამ კონფლიქტთან და კონფლიქტის 

ცხრილი E.1: ქალთა მოწყვლადობის/დაუცველობის მოდელები და გენდერული  ძალადობა / GBV

მაკონტროლებელი ქცევა/
ემოციური ძალადობა

სექსუალური შევიწროვება/
დევნა სექსუალური ძალადობა ფიზიკური ძალადობა

ახალგაზრდა; 

უმაღლესი განათლების 
გარეშე;

ქალაქში მცხოვრები;

მცხოვრები მცირე ზომის 
ოჯახში

ახალგაზრდა;

დაუოჯახებელი ან 
გაშორებული;

ქალაქში მცხოვრები;

ნაკლებად ადეკვატური 
საცხოვრებელი პირობების 
მქონე

ახალგაზრდა;

უმაღლესი განათლების 
გარეშე;

გაშორებული;

ქალაქში მცხოვრები;

ნაკლებად ადეკვატური 
საცხოვრებელი პირობების 
მქონე

უმაღლესი განათლების 
გარეშე;

გაშორებული;

ქალაქში მცხოვრები;

მცხოვრები მცირე ზომის 
ოჯახში;

ნაკლებად შეძლებული 
ოჯახის მქონე

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016.
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შედეგებთან დაკავშირებით, როგორიცაა მძიმე 
საცხოვრებელი პირობები, შეიძლება გავლენა 
მოახდინოს მათ გამოცდილებაზე გენდერულ 
ძალადობასთან დაკავშირებით, თუმცა, ამავე დროს, 
უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კვლევაში არ მოიძებნა 
პირდაპირი კავშირი კონფლიქტსა და ძალადობის 
ოთხ ფორმას/ FFV შორის. 

თუმცა კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული 
პირები მიიჩნევენ, რომ უფრო მეტი გენდერული 
ძალადობის/ GBV შემთხვევების მიზეზი არის 
კონფლიქტის შედეგად მიღებული ეკონომიკური 
სტრესი. მიუხედავად იმისა, რომ გენდერულ 
ძალადობასთან დაკავშირებული ისტორიული 
მონაცემები ძნელი დასადგენია, გამოკითულთა 
უმეტესობას, როგორც ქვეყნის შიგნით იძულებით 
გადაადგილებულ პირებს/ IDPs, ასევე საზღვრის 
პირას მცხოვრებ პირებს/ ALPs მიაჩნიათ, რომ 
კონფლიქტისა და იძულებითი გადაადგილების 
გამო გენდერული ძალადობის/ GBV შემთხვევების 
რიცხვი გაიზარდა. რესპონდენტებმა აღნიშნეს, რომ 
კონფლიქტის შედეგად  ეკონომიკური პირობების 
გაუარესებამ წამყვანი როლი შეასრულა გენდერული 
ძალადობის რისკების ზრდის საკითხში. მათ 
ასევე აღნიშნეს, რომ მოცემულმა ეკონომიკურმა 
სიძნელეებმა გამოიწვია სირცხვილი და სტრესი, 
რომელმაც თავის მხრივ, გამოხატვა ჰპოვა ოჯახურ 
ძალადობაში. 

ქვეყნის შიგით იძულებით გადაადგილებული 
პირები/ IDPs კვლავ განიცდიან სირთულეებს, 
თუმცა ეკონომიკურად მათი მდგომარეობა 
უკეთესია, ვიდრე სოფლად მცხოვრები ან 
დანარჩენი ეროვნული მოსახლეობისა. კვლევამ 
ცხადყო, რომ დევნილები უმეტეს შემთხვევაში 
ტოვებდნენ ადრინდელი საარსებო წყაროებს 
სოფლის მეურნეობასა და მრეწველობაში 
და გადადიოდნენ საცალო ვაჭრობასა და 
მომსახურებაში, რადგანაც ისინი მასიურად 
სახლდებოდნენ სოფლებიდან ქალაქებში. 
დანარჩენ მოსახლეობასთან შედარებით იძულებით 
გადაადგილებულ პირებში გამოვლინდა როგორც 
უმუშევრობის უფრო მაღალი  დონე, ასევე უფრო 
ნაკლებად უსაფრთხო დასაქმებულობა. ზოგადად, 
დევნილები ყველაზე ვიწროდ ცხოვრობენ. 
მიუხედავად იმისა, რომ ოთხი დევნილიდან 
სამი საკმაოდ ძვირ ქალაქში ცხოვრობს, მათი 
მოხმარების მაჩვენებელი ერთ სულ მოსახლეზე 
საკმაოდ მაღალია, გაცილებით მაღალი, ვიდრე 
მოხმარების ეროვნული საშუალო მაჩვენებელი. ამ 
ანგარიშში გამოყენებული მრავალგანზომილებიანი 
სიღარიბის მაჩვენებლის (MPI) მიხედვით, იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა სიღარიბის დონე ეროვნულ 
საშუალო მაჩვენებელზე დაბლა დაეცა. 

ეკონომიკური რესურსების ნაკლებობა ზღუდავს 
ქალის არჩევანს გენდერული  ძალადობის 
შემთხვევაში. გამოკითხული ქალების ნახევარზე 
მეტმა განაცხადა, რომ მათ პირადი შემოსავალი არ 
გააჩნიათ, შედარებისათვის, მამაკაცების მხოლოდ 
მეოთხედზე ნაკლებმა განაცხადა იგივე. მამაკაცები 
ასევე აკონტროლებენ შიდამეურნეობის აქტივების 
უმეტეს ნაწილს. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც 
ქალები იურიდიულად არიან ძვირფასეულობის ან 
მიწის მფლობელები, ხშირად მაინც ისევ მამაკაცები 
განკარგავენ მათ ქონებას. მიუხედავად იმისა, 
რომ ქალი მამაკაცის თანასწორია, მას მაინც 
ხშირად არ გააჩნია დასაქმებისათვის საჭირო 
უნარ-ჩვევები ან არ იცის ინტერნეტის გამოყენება 
სამსახურის მოსაძიებლად, რომ დაიწყოს მუშაობა 
და მოიპოვოს ეკონომიკური დამოუკიდებლობა. 
ეს კი, თავის მხრივ ნიშნავს, რომ ბევრი ქალი 
არსებობისათვის თითქმის მთლიანად არის 
დამოკიდებული საკუთარ პარტნიორზე ან ოჯახზე. 
გარდა ამისა, ეს ასევე გულისხმობს, რომ ქალებს 
არ შეუძლიათ თავისუფლად განაცხადონ მათ 
მიმართ განხორციელებული შეურაცხმყოფელი 
ქცევის შესახებ, რადგანაც რისკის ქვეშ დგება 
მათი ეკონომიკური არსებობის საკითხი. ეს რისკი 
გარკვულწილად განაპირობებს ქალების მიერ 
ძალადობის შემთხვევების მიჩქმალვას. ისეთი 
გენდერული ძალადობის შემთხვევისას, როდესაც 
ქალები სახლიდან გარბიან, კვლავ ოჯახში 
დაბრუნებული ქალების 36 პროცენტის დაბრუნების 
მიზეზი ფინანსური რესურსების უქონლობა ხდება.

ქალები თავს დაუცველად გრძნობენ, როცა 
გენდერული ძალადობის შესახებ განცხადებას 
აკეთებენ; ამავე დროს, მათ შეზღუდული 
ინფორმაცია და გამოცდილება გააჩნიათ 
არსებული მომსახურების გამოყენების თაობაზე. 
მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში მრავალი კანონი 
და სამსახური არსებობს ქალთა დასაცავად, 
ან მათი განხორციელება და აღსრულება არ 
ხდება ეფექტიანად, ან თავად ქალები ნაკლებად 
ენდობიან მათ. გამოკითხულ ქალთა 70 პროცენტზე 
მეტი აცხადებს, რომ არსებული კანონები ვერ 
უზრუნველყოფენ მათთვის საჭირო შესაბამის 
დაცვას. გარდა პოლიციისა და იურიდიული სისტემის 
მიმართ უნდობლობისა, დაზარალებულებმა 
ხშირად არ იციან რა მოსახურება არის მათთვის 
ხელმისაწვდომი. მაგალითად, გამოკითხულთა 
მხოლოდ 4 პროცენტმა იცის საოჯახო 
თავშესაფრების არსებობა. მეტიც, საზოგადოებაც 
და მათი საკუთარი ოჯახებიც მიიჩნევენ, რომ 
გენდერული ძალადობა პირად საკითხად უნდა 
დარჩეს, აქედან გამომდინარე, ქალები კვლავ 
აგრძელებენ შევიწროებისა და შეურაცხყოფის 
მოთმენას და არ სურთ ან არ შეუძლიათ მასზე 
საუბარი.
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გენდერულ ნორმებს შესაძლოა თავისი წვლილი 
შეაქვთ გენდერული ძალადობის საქმეში, მაგრამ 
ახალგაზრდებში უკვე შეინიშნება ამ მხრივ 
გარკვეული ცვლილებები. საქართველოში 
საკმაოდ მკაფიოდ არის განსაზღვრული ქალისა 
და მამაკაცის ქცევის ნორმები. ქართველთა 
უმეტესობას სწამს, რომ მამაკაცის უპირველესი 
როლი ოჯახში გამოიხატება მის მიერ უპირველესად 
ოჯახის რჩენაში, ხოლო ქალმა კი ოჯახს უნდა 
მიხედოს.  მიუხედავად იმისა, რომ არც ქალები და 
არც მამაკაცები მიესალმებიან ძალადობას, ოჯახურ 
ძალადობაზე მაინც ხშირად არ საუბრობენ და 
ზოგჯერ მას ჩვეულებრივ, ცხოვრებისეულ ფაქტად 
აღიქვამენ, განსაკუთრებით მაშინ, თუ იგი/ ძალადობა 
არარეგულარული ხასიათისაა. სოფლად მცხოვრებ 
მოხუც მამაკაცებს ყველაზე პატრიარქალური 
გენდერული მსოფლმხედველობა აქვთ, მაშინ, 
როცა ახალგაზრდა ქართველებს, განსაკუთრებით 
ქალებს, გენდერთან დაკავშირებით ყველაზე 
თანასწორი ხედვა აქვთ.  მიუხედავად იმისა, რომ 
ქალისა და მამაკაცის როლები ოჯახში მკაცრად არის 
განსაზღვრული, ქართველებს მკაფიოდ მიაჩნიათ, 
რომ ქალს ისევე შეუძლია იტვირთოს ლიდერის 
როლი, როგორც მამაკაცს, იქნება ეს თემში/
საზოგადოებაში, თუ ეროვნულ დონეზე. ეს კი ფრიად 
საინტერესოა, რადგან როგორც საერთაშორისო 
გამოცდილება გვიჩვენებს, გენდერული ძალადობის 
რისკები მცირდება, როცა როლები როგორც ოჯახში, 
ასევე მის გარეთ თანასწორუფლებიანია. (Heise and 
Kotsadam 2015). 

პრაქტიკული დასკვნები და 
რეკომენდაციები

კვლევისათვის ჩატარებული დაინტერესებულ 
მხარეთა ანალიზი და ინსტიტუციური ასახვა/ 
მეპინგი ხაზს უსვამს, რომ საქართველოს 
გააჩნია შედარებით ძლიერი პოლიტიკური და 
ინსტიტუციური ჩარჩო გენდერულ ძალადობასთან 
საბრძოლველად, მაგრამ ამავდროულად,  
დამატებით აუცილებელია შესაძლებლობების 
შემდგომი გაძლიერება, დაფინანსება და 
უფრო ეფექტიანი განხორციელება. 2010 წელს 
საქართველოში მიღებულ იქნა კანონი გენდერული 
თანასწორობის შესახებ, რომელიც გენდერულ 
თანასწორობას განსაზღვრავს, როგორც „ადამიანის 
უფლებათა ნაწილს, რომელიც გულისხმობს ქალისა 
და მამაკაცის თანასწორ უფლება-მოვალეობებს, 
პასუხისმგებლობასა და თანასწორუფლებიან 
მონაწილეობას პირადი და საზოგადოებრივი 
ცხოვრების ყველა სფეროში“. მას მოჰყვა შესაბამისი 
ეროვნული სამოქმედო გეგმა 2011, 2014 და 2016 
წწ. საქართველოს აგრეთვე ხელი აქვს მოწერილი 
ძირითად ევროპულ კონვენციებზე, რომელიც 

გულისხმობს ქალთა დაცვას ძალადობისაგან, 
მათ შორის, ხელი მოეწერა კონვენციას „ქალებისა 
და კონფლიქტის შესახებ“.  1994 საქართველოს 
პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული იყო გაეროს 
კონვენცია „ქალთა წინააღმდეგ დისკრიმინაციის 
ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ (CEDAW). 
2011 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 
პირველი სამოქმედო გეგმა გაროს უშიშროების 
საბჭოს რეზოლუციის N1325 „ქალები, მშვიდობა და 
უსაფრთხოება“, განხორციელების მიზნით. უფრო 
მეტიც, 2014 წელს საქართველომ ხელი მოაწერა 
ევროპის საბჭოს კონვენციას „ქალებთა მიმართ 
ძალადობისა და ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ 
ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ“, რომელიც 
ცნობილია სტამბოლის კონვენციის სახელით. 

საქართველოში გენდერულ ძალადობასთან 
ბრძოლის ძირითადი ეტაპები მოიცავდა  2006 
წლის კანონს ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ 
და 2009 წლის ეროვნულ რეფერალურ მექანიზმს 
ოჯახური ძალადობის შესახებ. ამას მოჰყვა 
ეროვნული სამოქმედო გეგმების სერია ოჯახურ 
ძალადობასთან ბრძოლისა და საქართველოში 
კონფლიქტის ზონის ქალების შესახებ. ეს 
მოიცავდა მთელი მთავრობის მიერ შეთავაზებულ 
საპასუხო ზომებს გენდერულ ძალადობასთან 
დაკავშირებულ გამოწვევებთან საბრძოლველად, 
მათ შორის, სამართალდამცავი ორგანოებისა და 
ჯანმრთელობისა და სოციალური სამსახურების 
დეპარტამენტების მიერ გასატარებელ ღონისძიებებს. 
თუმცა ინტერვიუები ძირითად ინფორმანტებთან 
მიუთითებდნენ სტრატეგიულ ხარვეზებსა და მათი 
განხორციელებისათვის საჭირო გამოყოფილი 
ბიუჯეტის არარსებობაზე. 

საქართველოს მთავრობამ ასევე უზრუნველყო 
ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა 
მომსახურების მთელი სპექტრი. 2009 წელს 
ადამიანით ვაჭრობის/ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 
სახელმწიფო ფონდს (ATIPFUND), დაევალა 
ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთათვის დახმარების 
უზრუნველყოფა. ეს არის ძირითადი ორგანიზაცია, 
რომელიც ეხმარება ოჯახური ძალადობისა 
და ტრეფიკინგის მსხვერპლებს. ორგანიზაციის 
მიერ გაწეული მომსახურების სპექტრი მოიცავს 
სექსუალური ძალადობის მსხვერპლისათვის/ 
დაზარალებულისათვის  თავშესაფრის გამოყოფას, 
სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ დახმარებას, 
იურიდიულ  და სარეაბილიტაციო მომსახურებას 
(საქართველოს მთავრობა 2014). მთელი რიგი 
არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე უწევენ 
მომსახურებას გენდერული ძალადობის შედეგად 
დაზარალებულებს და ეხმარებიან გენდერული 
ძალადობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებაში. 
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თუმცა, როგორც გამოკითხვის შედეგები მიუთითებენ, 
კვლავ შეინიშნება ინფორმაციის ნაკლებობა და 
შეთავაზებული მომსახურების გამოუყენებლობა.

საქართველოში არსებობს დაინტერესებულ 
მხარეთა განვითარებული ქსელი, რომელიც 
მუშაობს გენდერული ძალადობის პრობლემებზე. 
იმის გამო, რომ არც ერთი ცალკე აღებული 
ორგანიზაცია არ არის პასუხისმგებელი მთელი 
მთავრობის მიერ გენდერულ ძალადობასთან 
დაკავშირებულ გასატარებელ ღონიძიებებზე, 
მრავალი ცალკეული დაინტერესებული მხარეე 
მუშაობს გენდერული ძალადობის სხვადასხვა 
ასპექტებზე. მაკოორდინებელ ორგანოსთან 
ყველაზე ახლოს დგას ოჯახური ძალადობის 
პრევენციის უწყებათაშორისი კომისია, თუმცა 
ისინი დაზარალებულებს არ უზრუნველყოფენ 
მომსახურებით - მომსახურებით უზრუნველყოფა 
შედის რვა სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციის 
მოქმედების სფეროში. სწრაფი პოლიტიკური 
რეფორმები გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა 
დაცვის საკითხებში მიუთითებს იმაზე, რომ ბევრ 
ორგანიზაციას კვლავ არ აქვს ამ რეფორმების 
სათანადოდ გატარების რესურსი და შესაძლებლობა.  

გამოკითხვის კვლევისა და დაინტერესებული 
მხარეების ანალიზისა და ინსტიტუციური ასახვის/
მეპინგის შედეგების საფუძველზე ქვემოთ მოცემულია 
გენდერული ძალადობის გამოწვევებზე რეაგირების 
შემდეგი რეკომენდაციები.

რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობისათვის 
(GoG):

ყურადღება მიექცეს დამატებით რესურსებსა 
და  გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებული 
არსებული კანონმდებლობისა და 
სტრატეგიული რეფორმების განხორციელებას. 
ბოლოდროინდელი ეროვნული სამოქმედო გეგმები 
უზრულველყოფენ შესაფერის პოლიტიკურ გარემოს 
გენდერული ძალადობის თავიდან აცილებისა და 
რეაგირების პრობლემების სწრაფი გადაჭრისათვის. 
თუმცა საჭიროა დამატებით განისაზღვროს 
ინდივიდუალური სახელმწიფო სააგენტოების როლი 
და პასუხისმგებლობა, გამოიყოს მათთვის ბიუჯეტი 
და დაკომპლექტდეს კვალიფიცირებული კადრებით. 
უნდა გაფართოვდეს ოჯახური ძალადობის 
პრევენციის უწყებათაშორისი კომისიის მანდატი, რაც 
უზრუნველყოფს  შესაძლებლობების განვითარების  
განხორციელებაზე ზედამხედველობას შესაბამისი 
სააგენტოებისა და დეპარტამენტების მეშვეობით. 
აუცილებელია მონიტორინგის საიმედო გეგმა, 
რომელიც შექმნის განხორციელების ეტაპებს და  
ანგარიშგების მოთხოვნებს და ასევე განახლებულ 
ინფორმაციას მიაწვდის საქართველოს მთავრობასა 
და საზოგადოებას.

გათვალისწინებულ იქნას ქალთა ეკონომიკური 
უსაფრთხოება, რაც თავის მხრივ გენდერულ 
ძალადობასთან დაკავშირებული გამოწვევის 
ძირითადი ასპექტია და ყურადღება გამახვილდეს  
გენდერული ძალადობის თავიდან აცილებისა 
და რეაგირების ძალისხმევაზე. კვლევის შედეგები 
მიუთითებენ, რომ არსებობს პოტენციური კავშირი 
როგორც კონფლიქტს, ეკონომიკურ სტრესსა და 
გენდერული ძალადობის რისკებს შორის, ასევე 
ქალთა ეკონომიკურ უსაფრთხოებასთან და მათ 
მიერ დახმარებისა და გენდერული ძალადობის 
სერვისებთან ხელმისაწვდომობას შორის. 
სამართალდამცავმა და სოციალური მომსახურების 
სააგენტოებმა საკუთარ თავზე აიღეს საქართველოში 
გენდერული ძალადობის პრევენციისა და მასზე 
რეაგირების საკითხების გადაწყვეტა, თუმცა, 
უნდა აღინიშნოს, რომ უფრო კომპლექსური 
მიდგომა, რომელიც ყურადღებას გაამახვილებს 
დასაქმების შესაძლებლობებსა და ეკონომიკურ 
დამოუკიდებლობაზე უფრო მეტად დაეხმარება ამ 
გამოწვევის გადაჭრაში. 

საჭიროა სტრატეგიული კომუნიკაციების 
ინვესტირება, ინფორმირებულობის საკითხებში 
ხარვეზების აღიარება - ეს განსაკუთრებით ეხება 
გენდერული ძალადობასთან დაკავშირებული 
მომსახურების შესახებ ინფორმირებულობას. 
გამიკითხვების შესწავლამ ასევე მიუთითა, რომ 
არსებობს პოტენციური კავშირი ცნობიერების/
ინფორმირებულობის ამაღლებასა და გენდერთან 
დაკავშირებულ უფრო თანასწორუფლებიან 
შეხედულებების შორის. ამასთანავე უნდა აღინიშნოს, 
რომ მოსახლეობის მხოლოდ ნახევარზე ნაკლებს 
აქვს ნანახი გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 
გაწეული კამპანია, მაშინ, როცა ზოგადად ამ 
საკითხთან დაკავშირებული ცნობიერების ამაღლების 
კამპანიას შეუძლია შეცვალოს პოპულარული 
სტერეოტიპები გენდერულ ძალადობის შესახებ, 
უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს გენდერული 
ძალადობის მსხვერპლთათვის ხელმისაწვდომი 
მომსახურების რეკლამირებას, განსაკუთრებით კი 
თავშესაფრებს. საინფორმაციო კამპანიები უნდა 
მორგებული იყოს მიზნობრივ აუდიტორიაზე, 
მათ შორის მოწყვლად ჯგუფებზე, რომლებიც 
ჩვენს კვლევაში გამოიკვეთა - მაგ. ქალაქში 
მცხოვრები ქალები, ყოფილი მებრძოლები, მძიმე 
საცხოვრებელი პირობების მქონე ადამიანები და 
ახალგაზრდები/ ნაადრევად გათხოვილი გოგონები 
(ახალგაზრდა პატარძლები).

რეკომენდაციები საერთაშორისო განვითარების 
პარტნიორებს, მათ შორის, მსოფლიო ბანკს:

უზრუნველყონ იმ დაწესებულებების 
შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერა, 
რომლებიც  ჩართული არიან საქართველოში 
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გენდერული ძალადობის თავიდან აცილების/ 
პრევენციისა და რეაგირების საქმეში.  ეს 
მხარდაჭერა შესაძლოა მოიცავდეს ტრენინგებს, 
მომსახურების სფეროს გაზრდას, დარგობრივ 
სამინისტროებში ყურადღების აქცენტირებას 
და გენდერული ძალადობის ტენდენციების 
ანალიტიკას/ თვალყურის მიდევნებას. 
მაგალითად, ადამიანით ვაჭრობის/ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და 
დახმარების სახელმწიფო ფონდი (ATIPFUND) და 
სოციალური მომსახურების სააგენტო ვალდებული 
არიან უზრუნველყონ ოჯახური ძალადობის 
მსხვერპლთათვის სოციალური მომსახურების 
გაწევა. თუმცა, ამავდროულად, ამ ორგანიზაციებს 
შეზღუდული შესაძლებლობები გააჩნიათ 
ახალი მანდატების განხორციელების საკითხში. 
საერთაშორისო განვითარების პარტნიორებმა უნდა 
ასევე მხარი დაუჭირონ საქართველოს მთავრობას 
სხვა ქვეყნებსა და რეგიონში ძალადობასთან 
დაკავშირებული კანონმდებლობისა და სტრატეგიის 
წარმატებული განხორციელების გაზიარების საქმეში, 
მათ შორის, უწყებათაშორისი სამინისტროების 
კოორდინირებულ რეაგირებაში. პარტნიორებს 
აგრეთვე შეუძლიათ ხელი შეუწყონ არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მხრიდან ზედამხედველობასა 
და მონიტორინგს, რომ საქართველოს 
მთავრობა ანგარიშვალდებული იყოს არსებული 
კანონმდებლობისა და პოლიტიკური რეფორმების 
განხორციელების საქმეში.

ძირითადი ყურადღება დაეთმოს 
ფართომასშტაბიან პროექტებში გენდერული 
ძალადობის საკითხებს,  განსაკუთრებული 
ყურადღება მიექცეს იმ პროექტებს, რომლებიც 
ეხმარებიან სოციალურად დაუცველ/მოწყვლად 
ქალებს ეკონომიკური შესაძლებლობებისა და 
დასაქმების კუთხით. ჩვენი კვლევის შედეგები 
მიუთითებს, რომ არსებობს მოსახლეობის 
სოციალურად დაუცველი ნაწილი, რომელიც უნდა 
გახდეს განვითარების პროგრამების ძირითადი 
სამიზნე. ეს განსაკუთრებით ეხება იმ პროექტებს, 
რომლებიც ყურადღებას ამახვილებენ დასაქმებასა 
და უნარების განვითარებაზე, რომ გენდერული 
ძალადობის მსხვერპლ ქალებს დაეხმარონ 
შესაძლებლობების გაფართოვებაში. უფრო 
მეტი სარგებელი ექნებათ კონფლიქტის გამო 
დაზარალებულ ადამიანებს, რომელთაც აღნიშნეს, 
რომ მათთან უმუშევრობისა და არასტაბილური 
სამუშაოს ყველაზე მაღალი დონე შეიმჩნევა.  ისინი 
ასევე დარწმუნებული იყვნენ, რომ ეს ეკონომიკური 
სტრესები არიან მიზეზი გენდერული ძალადობისა. 
ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულ  და 
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ პირთა 

დასაქმებაზე ფოკუსირებული პროგრამა უნდა 
მოიცავდეს და ყურადღებას ამახვილებდეს 
გენდერული ძალადობის პოტენციურ რისკებსა 
და ეკონომიკის უსაფრთხოების ზრდისათვის 
აუცილებელ ინვესტიციებზე.

უნდა მოხდეს  დევნილთა დროებითი 
განსახლების ცენტრებში დევნილების 
საცხოვრებელი პირობებისა და დევნილთა 
ხელშეწყობის ინვესტირება გენდერული 
ძალადობის რისკების გათვალისწინებით.  
კვლევის შედეგები მიუთითებენ, რომ არსებობს 
პოტენციური კავშირი რთულ საცხოვრებელ 
პირობებსა და გენდერული ძალადობის 
გავრცელების ზრდას შორის,  ეს ასევე ეხებათ 
დევნილებს, რომლებიც ხშირად ცხოვრობენ 
დევნილთა დროებით განსახლების გადატვირთულ 
ცენტრებში. საერთაშორისო განვითარების 
პარტნიორებს შეუძლიათ განიხილონ გენდერული 
ძალადობის თავიდან აცილების და რეაგირების 
სტრატეგიები ამ სოციალურად დაუცველი/
მოწყვლადი ჯგუფებისათვის საბინაო საკითხის 
შემუშავების საშუალებით. 

ცნობიერების გაღრმავება და პროგრესის 
გათვალისწინება გენდერული ძალადობის 
შემცირების საკითხში. ამ გამოკითხვისა და 
მომავალი გამოკითხვების შედეგად მიღებული 
ინფორმაციის გამოყენება შესაძლოა დაეხმაროს 
გენდერული ძალადობის ტენდენციების შეფასებაში. 
ეს ინფორმაცია ასევე დაეხმარება გენდერული 
ძალადობის არარეგისტრირებული შემთხვევების 
უკეთესი გაგებისა და ამ მიმართულებით სიტუაციის 
გაუმჯობესებაში. მომავალი კვლევა უფრო ღრმად 
გამოიკვლევს გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა 
პროფილებს/მოდელებს და საშუალებას მოგვცემს 
გავატაროთ მიზნობრივი სამუშაოები პრევენციული 
ღონისძიებების, საინფორმაციო კამპანიებისა და 
მომსახურების მიმართულებით. მომავალში მასში 
უნდა შევიდეს აქცენტი ძალადობის გამოცდილებაზე 
მამაკაცთა შორის და რისკის ფაქტორებზე, რომელიც 
შემდგომში მომსახურებისა და მხარდაჭერის 
ადაპტაციისთვის იქნება საჭირო. გარდა ამისა, 
ხანგრძლივი კვლევების გამოყენება დროთა 
განმავლობაში დაგვეხმარება იმავე საკითხებთან 
დაკავშირებით დავუკვირდეთ კონფლიქტისა 
და იძულებითი გადაადგილების  გრძელვადიან 
შედეგებს. გენდერული ძალადობის შესახებ 
ცნობიერების ამაღლების მექანიზმების ასეთი 
გაუმჯობესება  საშუალებას მისცემს საერთაშორისო 
ორგანიზაციებს შექმნან შედარებითი ანალიზის 
კრიტერიუმები და მიზნობრივად მიმართონ საკუთარი 
ინვესტიციები.
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ამ კვლევაში გამოყენებულია გენდერული 
ძალადობის ის განსაზღვრება, რომელიც 
მიღებულია მუდმივმოქმედი უწყებათაშორისი 
კომისიის მიერ (IASC). იგი ითვალისწინებს 
ქმედებებს რომლებიც აყენებენ „ფიზიკურ, 
ფსიქოლოგიურ ან სექსუალურ ზიანსა და ტანჯვას, 
ასევე მუქარა ასეთი ქმედებების განხორციელებისა, 
ძალდატანება და თავისუფლების წართმევა საჯაროდ 
ან პირად ცხოვრებაში“ (სრული განმარტება იხილეთ 
ქვემოთ). იმის გათვალისწინებით, რომ ძალაუფლება 
სტრუქტურულად განსხვავებულია ქალებსა და 
მამაკაცებში,   ქალებში უფრო მეტია გენდერული 
ძალადობის რისკი, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, 
რომ მამაკაცებსაც აქვთ გენდერული ძალადობის 
ზოგიერთი ფორმის გამოცდილება (მაგალითად, 
სექსუალური ძალადობა, ან მიზანმიმართული 
ძალადობა ჰომოსექსუალურ და ტრანსსექსუალურ 
მამაკაცებზე მათი გენდერული იდენტობიდან 
გამომდინარე). მუდმივმოქმედი უწყებათაშორისი 
კომისია/IASC შემდეგნაირად განმარტავს გენდერულ 
ძალადობას: 

„ზოგადი ტერმინი, რომლითაც აღინიშნება 
ნებისმიერი ზიანის მომტანი ქმედება, 
ჩადენილი ადამიანის ნების საწინააღმდეგოდ 
და რომელიც ემყარება სოციალურად 

დადგენილ (ე.ი. გენდერულ) განსხვავებას 
ქალებსა და მამაკაცებს შორის. ტერმინი 
‘გენდერული ძალადობა’ უპირველეს 
ყოვლისა გამოიყენება, რათა ხაზი გაესვას 
მთელს მსოფლიოში სტრუქტურულ 
განსხვავებას სქესის მიხედვით ქალებსა და 
მამაკაცებს შორის, რაც ქალებს ძალადობის 
მრავალი ფორმის საფრთხის წინაშე 
აყენებს. როგორც ეს შეთანხმებული იყო 
ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის 
დეკლარაციაში (1993 წელი), იგი მოიცავს 
ქმედებებს, რომლებიც ადამიანს აყენებენ 
ფიზიკურ, ფსიქიურ ან სექსუალურ ზიანს  
ან ტანჯვას, ასეთი ქმედებების მუქარას, 
იძულებას და თავისუფლების შეზღუდვას, 
იქნება ეს საჯარო თუ პირად ცხოვრებაში. ეს 
ტერმინი ასევე გამოიყენება ზოგი სუბიექტის 
მიერ სექსუალური ძალადობის ზოგიერთი 
ფორმის აღსაწერად, რომელიც მიმართულია 
მამაკაცების წინააღმდეგ და/ან წარმოადგენს 
მიზანმიმართულ ძალადობას ლგბტი/ GBTI 
თემის წინააღმდეგ იმ შემთხვევებში, როდესაც 
აღნიშნული ძალადობა დაკავშირებულია 
მასკულინიზმის გენდერულად უსამართლო ან 
გენდერული იდენტობის ნორმებთან“ (IASC 
2015).)

1 შესავალი

ამ ანგარიშში განხილულია კავშირი კონფლიქტს, განვითარებასა და გენდერულ 
ძალადობას (GBV) შორის საქართველოში. კერძოდ, როგორ ზემოქმედებას 
განიცდის სამი სოციალური ჯგუფი - იძულებით გადაადგილებული პირები (IDPs), 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები პირები (ALPs) და პირები, 
რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის შედეგად (NAPs) - გენდერული 
ნორმების, კონფლიქტის გავლენების, მომსახურებაზე წვდომის, ეკონომიკური 
შესაძლებლობებისა და გენდერული ძალადობის ერთობლივი მოქმედების შედეგად. 
იძულებით გადაადგილებული პირები (IDPs) არიან ადამიანები, რომლებსაც 
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში 1990-იან და 2008 წლის მომხდარი 
კონფლიქტების შედეგად მოუწიათ ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილება. 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები პირები (ALPs) არიან ადამიანები, 
რომლებიც ცხოვრობენ ყოფილი კონფლიქტების ზონების პირას. როგორც 
იძულებით გადაადგილებული პირები (IDPs), ასევე ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრები პირები (ALPs) ითვლებიან კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ 
მოსახლეობად, ხოლო საქართველოში მცხოვრები დანარჩენი მოსახლეობა კი არის 
ის მოსახლეობა, რომელიც კონფლიქტის შედეგად არ დაზარალებულა (NAPs). 
მოცემულ კვლევაში გენდერული ძალადობა იზომება ძალადობის ოთხი ფორმის 
(FFV) საშუალებით. ეს ფორმებია მაკონტროლებელი ქცევა/ემოციური შევიწროვება, 
სექსუალური შევიწროვება/დევნა, სექსუალური ძალადობა და ფიზიკური ძალადობა. 
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ეს ანგარიში დაახლოებით ბოლო ორი 
წლის კვლევების შედეგია, რომელიც 
რაოდენობრივი და თვისობრივი მეთოდების 
ჯამს წარმოადგენს. იგი მოიცავს დაინტერესებულ 
მხარეთა ანალიზს, ინტერვიუებს ინფორმაციის 
მთავარ მომწოდებლებთან (KIIs), ფოკუს ჯგუფების 
დისკუსიებს (FGDs) ეროვნული მასშტაბით და 
ეროვნული მასშტაბით წარმოდგენილ რაოდენობრივ 
კვლევას. მასში შესულია საერთაშორისო 
ექსპერტებისა და ქართული საზოგადოების ყველა 
დონის მიერ შეტანილი წვლილი. ჩანართი 1 
განმარტავს ამ ანგარიშში აღწერილი კვლევების 
დასაბუთებას. 

კვლევამ გამოავლინა შემდეგი ძირითადი 
შედეგები. მიუხედავად იმისა, რომ კონფლიქტის 
გამო    დაზარალებული ადამიანები ზოგადად 
დანარჩენ მოსახლეობაზე მეტ ფაქტებს არ 
ასახელებენ გენდერული ძალადობის შესახებ, ისინი 
უფრო მოწყვლადები არიან გენდერული ძალადობის 
მიმართ. ამის მიზეზი ძირითადად კონფლიქტისა და 
იძულებით გადაადგილების შედეგად გამოწვეული 
ეკონომიკური სიდუხჭირეა. რესპონდენტების 
სჯერათ, რომ სტრესით გამოწვეული ფაქტორები/
ეკონომიკური სტრესფაქტორები, როგორიცაა 
უმუშევრობა, სირცხვილი, იმის გამო, რომ არ 
შეუძლიათ ოჯახის რჩენა, ეს ის სტრესფაქტორებია, 

ჩანართი 1: კვლევის დასაბუთება

ეს კვლევა არის ნაწილი მსოფლიო ბანკის გენდერული,  ძალადობის გლობალური პლატფორმისა, რომელიც 
დაფინანსებულია სახელმწიფოსა და მშვიდობის მშენებლობის ფონდის  (SPF)-ის მიერ. ამ პლატფორმის ამოცანაა 
უზრუნველყოს მომსახურებით გენდერული ძალადობით (GBV) დაზარალებულები, ხელი შეუწყოს გენდერული ძალადობის 
პრევენციას, საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებასა და შესაძლებლობების განვითარებას სამხრეთ-სამხრეთის ქვეყნებს 
შორის ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების საშუალებით. საპილოტე პროექტები დამტკიცებულია მსოფლიოს 
სხვადასხვა რეგიონის ზოგიერთი ქვეყნისათვის. ამ ქვეყნებიდან თითოეული მათგანი, მათ შორის, ნეპალი, შრი ლანკა, 
პაპუა ახალი გვინეა და კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა - დგას ისეთი გამოწვევის წინაშე, რომელიც კონფლიქტებსა 
და გენდერულ ძალადობას უკავშირდება.. 

საქართველო, როგორც ამ გლობალურ პლატფორმაში ევროპისა და ცენტრალური აზიის წარმომადგენელი 
ასევე დგას კონფლიქტებთან და გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებული გამოწვევების პირისპირ. პაპუა 
აფხაზეთსა და ოსეთის რეგიონებში 1990 და 2008 წლების კონფლიქტებიდან გამომდინარე, საქართველოში კონფლიქტით 
დაზარალებული მრავალი ადამიანი ცხოვრობს, მათ შორის, დაახლოებით 190,000-დან 275,000-მდე ქვეყნის შიგნით 
იძულებით გადაადგილებული პირი (IDPs),a რომლებსაც კონფლიქტის გამო იძულებით გადაადგილება მოუწიათ და 
ამჟამად ქვეყნის მთელი მოსახლეობის თითქმის 6 პროცენტს შეადგენენ - რაც მსოფლიოში შედარებითი პროპორციის 
ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. გარდა ამისა, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონების ყოფილ კონფლიქტის 
ზონებთან ახლოს მცხოვრები ადამიანები კვლავ განიცდიან პერიოდულ დაუცველობასა და მათ საცხოვრებელ პირობებსა 
და საარსებო საშუალებებზე ზემოქმედების შედეგებს. სულ უფრო იზრდება საქართველოში ინფორმირებულობა 
გენდერული ძალადობის შედეგების შესახებ და საქართველოს მთავრობამ უკვე გადადგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები 
ოჯახური ძალადობის არმოსაფხვრელად. ეს ნაბიჯები მოიცავს სამართლებრივი დაცვის გაძლიერებას, ეროვნული 
სამოქმედო გეგმების შემუშავებას, მომსახურების გაწევას და სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომელთა მომზადებას 
(საქართველოს მთავრობა 2014c). მთავრობის ეს მიმდინარე ძალისხმევა დეტალურადაა აღწერილი გენდერულ 
ძალადობაზე ეროვნული კანონმდებლობის შესახებ განყოფილებაში.

სახელმწიფოსა და მშვიდობის მშენებლობის ფონდის (SPF)-ის  ქართული კვლევა უნიკალურია, რადგანაც იგი 
მიმართულია შესაძლებლობების განვითარებასა და ცოდნის გაღრმავებისაკენ. აქედან გამომდინარე, მოცემული 
კვლევა განიხილავს თემების ფართო სპექტრს. მათ შორისაა, გენდერული ნორმები, კონფლიქტები, ჯანმრთელობა, 
კეთილდღეობა, მომსახურებები, ეკონომიკური შესაძლებლობები და ორივე მხარის, როგორც ქალთა, ისე მამაკაცთა 
პერსპექტივები კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული და კონფლიქტის შედეგად არ დაზარალებული სათემოებიდან. 
მკვლევართა ჯგუფი მუშაობდა მთელ რიგ თემატიკაზე, რომელიც აუცილებელია იმ მრაქვალრიცხოვანი ფაქტორების 
გამოსაკვლევად, რომლებსაც შეუძლიათ წვლილი შეიტანონ საქართველოში გენდერულ ძალადობაზე რეაგირებისა 
და თავიდან აცილების საქმეში. არსებობს მრავალი თანამედროვე ნაშრომი გენდერულ ძალადობაზე და კიდევ უფრო 
მეტი კონფლიქტების პრობლემებზე, მაგრამ იშვიათია ისეთი ნაშრომები, სადაც ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან კავშირში 
არის განხილული (Spinelli 2014). დამატებითი თემატიკა, რომელიც ამ კვლევაშია წარმოდგენილი კიდევ უფრო ზღუდავს 
უკვე არსებულ ლიტერატურულ ბაზას. ანგარიში მოწოდებულია, რომ შეავსოს ეს ხარვეზები. გაედა ამისი, მისი შედეგები 
გამოყენებული იქნება სხვა დაინტერესებული მხარეებთან ერთად, რათა საქართველოს მთავრობაში განვითარდეს 
შესაძლებლობები, რომ მოხდეს გენდერულ ძალადობაზე რეაგირება და მისი პრევენცია.

a. ეროვნული აღწერის შედეგად ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულ პირთა რაოდენობა/დევნილი მოსახლეობის 
რაოდენობა 190,000 შეადგენს (საქსტატი, 2017), მაშინ, როდესაც ქვეყნის შიგნით იძულებითი გადაადგილების მონიტორინგის 
ცენტრის (IDMC) გათვლებით საქართველოში 206,000 იძულებით გადაადგილებული პირია (IDMC, 2016). 2017 წლის იანვრიდან  
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა  და ლტოლვილთა  
სამინისტროში 274,,013  პირია  დარეგისტრირებული (MRA, 2017a). ეს რიცხვი გაცილებით მაღალია, რადგანაც მასში შედიან 
იძულებით გადაადგილებულის სტატუსის მქონე პირთა შვილებიც.
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რომლებიც ხელს უწყობენ  გენდერული ძალადობის 
ზრდას.

მთლიანობაში, საქართველოში გენდერული 
ძალადობის დონე მსოფლიო და რეგიონული 
გენდერული ძალადობის საშუალო დონეს 
უტოლდება (მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია 
(WHO 2013), თუმცა მტკიცებულება გვაძლევს 
საშუალებას ვივარაუდოთ, რომ რესპონდენტებმა 
შესაძლოა განგებ შემცირებულად წარმოადგინეს 
გენდერული ძალადობის შემთხვევები. ეს 
შესაძლოა უფრო ხდებოდეს იმ თემებში, სადაც 
ყველაზე ნაკლებად სჯერათ გენდერული 
თანასწორობისა და სადაც ყველაზე მეტად 
უჭერენ მხარს ტრადიციულ გენდერულ როლებს 
- ანუ თემები, რომლებიც ძირითადად სოფლად 
მდებარეობენ. ახალგაზრდები ყველაზე მეტად 
უჭერენ მხარს გენდერულ თანასწორობას, 
რაც მომავლის იმედის საფუძველს იძლევა. 
მომავლის კიდევ ერთი დადებითი მხარე არის 
საქართველოში არსებული კანონმდებლობის 
მყარი იურიდიული და ინსტიტუციური საფუძვლები, 
რომლებიც იცავენ გენდერული ძალადობის 
მსხვერპლს (GBV3 ), თუმცაღა უნდა აღინიშნოს, 
რომ ამ მომსახურებების განხორციელებასთან 

3 მუდმივმოქმედი უწყებათაშორისი კომისიის IASC (2015), მიხედვით „ტერმინები „მსხვერპლი“ და „დაზარალებული“ შესაძლებელია 
გამოყენებული იქნას როგორც ურთიერთშენაცვლებადი. ტერმინი „მსხვერპლი“ ხშირად გამოიყენება იურიდიულ და სამედიცინო 
სექტორებში, მაშინ, როცა ტერმინს „დაზარალებული“ უპირატესად ფსიქოლოგიური და სოციალური მხარდაჭერის სექტორებში იყენებენ, 
რადგანაც იგი გულისხმობს მოქნილობას“. მოცემულ ანგარიშში ორივე ტერმინი თავისუფლად არის გამოყენებული.        

დაკავშირებული პრობლემებიდან ან ინფორმაციის 
ნაკლებობიდან გამომდინარე, ადამიანები ზოგადად 
არ არიან დარწმუნებულები ასეთი სამსახურების 
ეფექტიანობაში, ამიტომაც არსებობს მნიშვნელოვანი 
საჭიროება, რომ ამაღლდეს არსებული 
მომსახურებების შესახებ ინფორმირებულება ამ 
ადამიანებში.

მოცემული ანგარიშის შემდეგი თავი ეთმობა 
კვლევის მეთოდოლოგიას. თავი 3 მოცემულია 
კვლევის   კონტექსტი, სადაც მოკლედ არის 
გადმოცემული კონფლიქტისა და იძულებითი 
გადაადგილების ისტორია და კვლევის ნიმუშის 
ძირითადი ჯგუფები. თავი 4 იკვლევს ქვეყანაში 
გავრცელებულ გენდერულ ნორმებსა და 
ძალადობის ოთხი ფორმის (FFV) რეგისტრირებულ 
დონეებს. ამ ასპექტების გაანალიზების შემდეგ, 
თავი 5 განიხილავს ამ საპექტების კავშირს 
საქართველოში კონფლიქტის ისატორიასა და 
მიმდინარე ეკონომიკურ პირობებს შორის. თავი 
6 განიხილავს ქვეყნის ინფორმირებულობას და 
რწმენას გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებული 
მომსახურების გაწევის ან ასეთი სამსახურების 
არარსებობის გამო. თავი 7 მოცემულია საბოლოო 
დასკვნები და რეკომენდაციები.
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კონცეპტუალური ჩარჩო და  კვლევის ფარგლებში 
დასმული ძირითადი შეკითხვები მოცემულია 
ნახაზზე 2. კვლევის ფარგლებში შესწავლილ 
იქნა  კავშირი გენდერულ საფუძველზე ჩადენილ 
ძალადობასა და კონფლიქტს, ეკონომიკურ 
შესაძლებლობებსა და მომსახურებას შორის.  იგი 
ასევე მიმართული იყო გენდერული ნორმების 
გარკვევაზე, რამდენადაც ისინი შესაძლოა 
გავლენას ახდენდეს გამოცდილებაზე და 
შესაძლებლობებზე თითოეულ აღნიშნულ სფეროში.  
კითხვები დასმულ იქნა კვლევაში მონაწილე 
სამი ძირითადი ჯგუფის (პირები რომლებიც არ 

დაზარალებულან კონფლიქტის შედეგად, იძულებით 
გადაადგილებული პირები, ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრები პირები) 
წარმომადგენელი ქალებისა და მამაკაცებისთვის.  
კვლევის დროს  კითხვები ასევე დაუსვეს ლგბტ 
(ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი) 
თემის წარმომადგენლებს, მაგრამ მხოლოდ ფოკუს- 
ჯგუფების დისკუსიის საშუალებით, რადგან ლგბტ 
პირები არ იყვნენ შეყვანილი კვლევაში.  აღნიშნული 
განხორციელდა ლგბტ პირების პირადი ცხოვრების 
ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფის მიზნით.

2 მეთოდოლოგია

მოცემული მეთოდოლოგია კვლევის თვისობრივი და რაოდენობითი მეთოდების 
კომბინაციას წარმოადგენს. კვლევა გაგრძელდა 22 თვეს, დაწყებული 2015 წლის 
ნოემბრიდან, როცა იგი პირველად შემუშავდა, დამთავრებული 2017 წლის სექტემბერს, 
როდესაც მოხდა საბოლოო ანგარიშის წარდგენა. იგი 5 ფაზისაგან შედგებოდა, როგორც 
ეს აღწერილია ნახაზზე 1. ნახაზზე კვლევის ოფიციალური სახელწოდებაა „მოსახლეობის 
ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016“.  უფრო დეტალური 
მეთოდოლოგია მოცემულია დანართში 1.

ფაზაI 

კვლევის 
შემუშავება და 

დაინტერესებულ 
მხარეთა ანალიზი

ფაზაII 

ფოკუს- ჯგუფების 
საწყისი დისკუსია 
და გასაუბრება 
ინფორმაციის 

მთავარ 
მომწოდებელთან

ფაზაIII 

კვლევის 
განხორციელება

ფაზაIV 

 
ფოკუს- ჯგუფების 
დისკუსიების და 

ინფორმაციის მთავარ 
მომწოდებელთან 

გასაუბრების მეორე 
რაუნდი 

ფაზაV 

მონაცემთა 
ანალიზი და 
ანგარიშის 
მომზადება 

ნოემბერი 2015 სექტემბერი2017

ნახაზი  1: განხორციელების ფაზები
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2.1 კვლევის კომპონენტების 
მიმოხილვა

ეს კვლევა იყენებს სამმხრივი კვლევის მიდგომას. 
კვლევის თითოეული კომპონენტის შედეგი 
შედარებული და დასაბუთებული იყო სხვა 

კომპონენტების ინფორმაციასთან და მონაცემებთან. 
ეს კომპონენტებია: დაინტერესებულ მხარეთა 
ანალიზი, რაოდენობრივი კვლევა, ფოკუს ჯგუფების 
დისკუსიები და ინტერვიუები ინფორმაციის მთავარ 
მომწოდებლებთან. საბაზისო კვლევის კომპონენტები 
მოცემულია ცხრილში 1.

ნახაზი 2: კონცეპტუალური ჩარჩო კვლევისათვის „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა 
საქართველოში, 2016“ 

კონფლიქტი

 � უფრო მეტად ემუქრებათ თუ არა გენდერული ძალადობის საშიშროება 
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულებს?

 � რამდენად შესაძლებელია, რომ იძულებითი გადაადგილებით გამოწვეულმა 
სტრესმა გაზარდოს ეს საშიშროება?

საარსებო წყაროები და ეკონომიკური შესაძლებლობები

 � როგორი გავლენა მოახდინა კონფლიქტმა კონფლიქტის 
შედეგად დაზარალებულების საარსებო წყაროებზე?

 � ახდენს თუ არა გავლენას ძალადობაზე შიდა 
მეურნეობების ეკონომიკა?

 � რა ეკონომიკური შესაძლებლობები და ადაპტაციის 
მექანიზმებია ხელმისაწვდომი გადარჩენილთათვის?

მომსახურება

 � რა ტიპის მომსახურება სჭირდებათ 
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულებს?

 � რა ტიპის მომსახურება სჭირდება ზოგადად 
მოსახლეობას? 

 � როგორია მომსახურების შესახებ 
ინფორმაციის დონე და მასთან წვდომა? 

ძალადობა

ცხრილი 1: საბაზისო კვლევის კომპონენტები

მონაცემთა 
შეგროვების 
მეთოდი

დაინტერესებული 
მხარეების ანალიზი

რაოდენობრივი 
კვლევა ფოკუს- ჯგუფების დისკუსიები ინტერვიუ  ინფორმაციის 

მთავარ მომწოდებლებთან

სამიზნე ჯგუფი

1. გენდერული 
ძალადობის 
კვლევაში 
ჩართული 
ორგანიზაციები

2. გენდერულ 
ძალადობასთან 
დაკავშირებული 
პოლიტიკა

3. საინფორმაციო 
დოკუმენტი ლგბტ 
პირების შესახებ

1. მამაკაციNAPs
2. ქალიNAPs
3. მამაკაციIDPs
4. ქალიIDPs
5. მამაკაცი ALP 

საზღვრისპირა 
რაიონებში 
მცხოვრები პირები

6. ქალი ALP 
საზღვრისპირა 
რაიონებში 
მცხოვრები პირები

1. მამაკაციNAPs
2. ქალიNAPs
3. მამაკაციIDPs
4. ქალიIDPs
5. მამაკაციALP
6. ქალიALP
7. ახალგაზრდაქალები
8. ხნიერიქალები
9. ლგბტ პირები
10. გენდერულ ძალადობასთან 

დაკავშირებული მომსახურების 
განმახორციელებელი პირები

1. სახელმწიფო მოხელეები
2. სამეცნიერო-  

პედაგოგიური პერსონალი
3. სამოქალაქო 

საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციის წევრები

4. საერთაშორისო 
ორგანიზაციების 
თანამშრომლები

5. თემატური და რეგიონული 
სპეციალისტები

ნიმუშის სიდიდე — 3,014ინტერვიუ 35 ფოკუს ჯგუფი(280მონაწილე) 10 სიღრმისეული ინტერვიუ

ნიმუშის შერჩევის 
მეთოდი

კამერალური 
შემოწმება

შემთხვევითობის 
პრინციპით 
სტრატიფიცირებული 
შერჩევა

მიზნობრივი შერჩევა
მიზნობრივი შერჩევა და 
შერჩევა „თოვლის გუნდის „ 
პრინციპით 

წყარო: მსოფლიო ბანკის გუნდი. 
შენიშვნა: ფოკუს ჯგუფებისა და ლგბტ პირებისთვის გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებული მომსახურების მიმწოდებლები 
მოცემულია დახრილი შრიფტით იმის აღსანიშნავად, რომ ეს ჯგუფები არ ყოფილან ჩართულნი რაოდენობრივ კვლევაში.
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2.1.1 რაოდენობრივი კვლევის ნიმუშის შედგენა 
და კითხვარი

კვლევის სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენენ 
18 წელს გადაცილებული მამაკაცები და ქალები 
სამივე სამიზნე ჯგუფში(პირები რომლებიც 
არ დაზარალებულან კონფლიქტის შედეგად 
(NAPs), იძულებით გადაადგილებული პირები 
(IDPs), ადმინისტრაციული საზღვრის პირას 
მცხოვრები პირები (ALPs).  სამი სამიზნე 
ჯგუფის სპეციფიკურობის გათვალისწინებით, 
ჩვენ გამოვიყენეთ სამი განსხვავებული მეთოდი 
აღნიშნული ჯგუფებისთვის ნიმუშების შესადგენად: 

(1) იმ პირებისთვის, რომლებიც არ 
დაზარალებულან კონფლიქტის შედეგად, 
საქსტატის მიერ მოწოდებულ იქნა 
მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის 
შედეგები ასაკის, სქესის, რეგიონის და 
დასახლებული პუნქტის მიხედვით. ჩვენ 
ნიმუშიდან გამოვრიცხეთ ის პირები, რომლებიც 
ადმინისტრაციულ საზღვრისპირას  ცხოვრობენ 
და ის პირები, რომლებიც თავის თავს იძულებით 
გადაადგილებულ პირებს უწოდებენ.  პირები, 
რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის 
შედეგად მთელი საქართველოს მასშტაბით 
ცხოვრობენ. 

(2) იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის 
ჩვენ გამოვიყენეთ საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტროს ოფიციალური 
რეესტრი, რომელშიც რეგისტრირებულია 
ყველა იძულებით გადაადგილებული 
პირი საქართველოში. ამ ინფორმაციის 
კონფიდენციალურობა დაცული იყო 
კვლევის პროცესში და ხელმისაწვდომი 
იყო მხოლოდ მკვლევართა ადგილობრივი 
გუნდისთვის ნიმუშის მოსამზადებლად და 
რესპონდენტების იდენტიფიკაციისთვის. 
იძულებით გადაადგილებული პირები მთელი 
საქართველოს მასშტაბით ცხოვრობენ. 

(3) ადმინისტრაციული საზღვრისპირას 
(ამ ტერიტორიაზე აღმართულია 
მავთულხლართები 2008 წლის კონფლიქტის 
შემდეგ) მცხოვრები პირებისთვის ჩვენ 
გამოვიყენეთ მთავრობის მიერ მოწოდებული 
სია. ჩამონათვალში შესულია 88 დასახლებული 
პუნქტი, რომლიდანაც 86 გადამოწმდა საქსტატის 
მიერ.  ჩვენ შევიმუშავეთ ნიმუში და შევარჩიეთ 
რესპონდენტები აღიშნული 86 დასახლებული 

4  შეწონილი სტრატეგიის დეტალური განხილვისათვის იხილეთ დანართი 1

პუნქტიდან.  ყველა დასახლებული პუნქტი 
ესაზღვრება აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს.

კვლევის მთლიანი ნიმუშების სიდიდე 3,000 
პირისაგან შედგებოდა, რაც  უზრუნველყოფს 
ცდომილების 2-3 პროცენტიან მაჩვენებელს 
მთლიანი ნიმუშის 95 პროცენტიანი სანდოობის 
დონით. მთლიანობაში წარმატებით ჩატარდა 
ინტერვიუ 3,014 ადამიანთან. ინტერვიუების 
რაოდენობა ნაჩვენებია ცხრილში 2. მონაცემთა 
შეწონვის მიზნით სხვადასხვა პოსტსტრატიფიკაციული 
კრიტერიუმები იქნა გამოყენებული თითოეული 
სამიზნე ჯგუფისათვის და თითოეული 
დანაყოფისათვის, ხოლო მოსახლეობის შესახებ 
ინფორმაცია მოწოდებულია საქსტატის4 მიერ. 

ცხრილი 2: კვლევის ფარგლებში 
განხორციელებული ინტერვიუების რაოდენობა 
და ნიმუშის სიდიდე (ფრჩხილებში)

 ქალები მამაკაცები სულ

NAP 706 (700) 700 (700) 1,406 (1,400)

IDP 506 (500) 502 (500) 1,008 (1,000)

ALP 301 (300) 299 (300) 600 (600)

სულ 1,513 (1,500) 1,501 (1,500) 3,014 (3,000)

წყარო: მსოფლიო ბანკის ჯგუფი 

ჩვენ გავაანალიზეთ გარკვეულ ქვეპოპულაციები, 
რომლებიც ჩაშლილია ასაკის, განათლების, 
კეთილდღეობის დონის, საცხოვრებელი 
პირობების, ქალაქად -  სოფლად ცხოვრების, 
კონფლიქტის გამოცდილების და სხვ. მიხედვით. 
ხშირად ამ ქვეპოპულაციებს არ გაუციათ საკმარისი 
პასუხები კვლევის ფარგლებში აღნიშნული 
სანდოობის დონის მისაღწევად. ასეთ შემთხვევებში 
ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად ვაცხადებთ, რომ ისინი არ 
წარმოადგენენ რეპრეზენტატულ ნიმუშებს. 

2.1.2 ფოკუს ჯგუფების სადისკუსიო ნიმუშების 
შემუშავება 

ფოკუს ჯგუფებში მონაწილეობდნენ მიზნობრივი 
ჯგუფები, მათ შორის, პირები, რომლებიც არ  
დაზარალებულან კონფლიქტის შედეგად (NAPs), 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები 
პირები (ALPs),  იძულებით გადაადგილებული 
პირები (IDPs), ლგბტ (LGBT) პირები და 
გენდერულ ძალადობასთან (GBV) დაკავშირებით 
მომსახურების მიმწოდებლები, მაგალითად, 
როგორიც არიან თავშესაფრის მუშაკები. ფოკუს 
ჯგუფების წევრთა ასაკი მერყეობდა  25-დან 60 
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ჩანართი 2: კვლევაში „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 
2016“ გამოყენებული ძალადობის მაჩვენებლები კატეგორიების მიხედვით

მაკონტროლებელი ქცევა / ემოციური ძალადობა  წარმოადგენს მუქარას ან ქმედებას, რომელსაც ჩადის პირი მეორე პირზე 
კონტროლის განსახორციელებლად ან კონტროლის შესანარჩუნებლად. ისინი ბუნებით ფსიქოლოგიურია და გულისხმობს 
სულიერი ან ემოციური ტკივილის ან ზიანის მიყენებას, როგორებიცაა მაგალითად მუქარა ან დამცირება IASC 2015 - დან).  
კვლევაში შეტანილი კითხვებია:

1. **მოგაყენათ თუ არა შეურაცხყოფა და ცუდად ხომ არ გაგრძნობინათ თავი?

2. ხომ არ დაგაკნინათ ან დაგამცირათ სხვა პირების წინაშე ?

3. ხომ არ დაგემუქრათ თქვენთვის ძვირფასი ადამიანისთვის ზიანის მიყენებით?

4. **ხომ არ გავიწროვებდათ განმეორებითი შეტყობინებებით ან სატელეფონო ზარებით?

სექსუალური  შევიწროვება გულისხმობს  არასასურველ სექსუალურ ინიციატივას და სექსუალური სახის სხვა ვერბალურ ან 
ფიზიკურ ქცევას (IASC 2015, აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი. ).  კვლევაში შეტანილი კითხვებია:

1. შეგეხოთ, მოგეხვიათ ან გაკოცათ თქვენი სურვილის წინააღმდეგ?

2. ხომ არ გიცქერდათ ან გიცინოდათ დაჟინებით ისე რომ თავი დაშინებულად იგრძენით?

3. ხომ არ გააკეთა სექსუალური მნიშვნელობის კომენტარი ან ხომ არ იხუმრა ისე რომ თავი შეურაცხყოფილად იგრძენით? 

4. ხომ არ გამოგიგზავნათ ან გაჩვენათ სექსუალური მინიშნების მქონე ფოტოები ან სურათები, ელექტრონული შეტყობინებები 
ან ტექსტი?   

5. ხომ არ წარმდგარან თქვენს წინაშე არასათანადო ფორმით? 

სექსუალური  ძალადობა ეხება სექსუალურ აქტს, რომელიც ჩადენილია პირის სურვილის საწინააღმდეგოდ (IASC 2015, WHO 
2002).  სექსუალური ძალადობის კონკრეტული ფორმები როგორიცაა იძულებითი ფეხმძიმობა, სექსუალური მონობა, სექსუალური 
ტრეფიკინგი ანდა სექსუალური ექსპლუატაცია ამ კვლევის ნაწილს არ წარმოადგენს.  კვლევაში შეტანილი კითხვებია:

1. გაიძულათ ფიზიკური სექსუალური ურთიერთობა თქვენი სურვილის საწინააღმდეგოდ?

2. დაამყარა თქვენთან სექსუალური ურთიერთობა როცა თქვენ არ შეგეძლოთ უარის თქმა (მაგალითად ზედმეტად ნასვამი 
იყავით)?

3. დაამყარა თქვენთან სექსუალური კავშირი თქვენი სურვილის წინააღმდეგ, რადგან შეგეშინდათ იმის თუ რა შეეძლოთ 
ჩაედინათ?  

4. გაიძულათ ისეთი სექსუალური ქმედებისკენ რომელიც თქვენ მიგაჩნიათ დამაკნინებლად ან დამამცირებლად? 

ფიზიკური ძალადობა  გულისხმობს ფიზიკურ შეურაცხყოფას, რომელიც არაა სექსუალური ხასიათის.  ეს მოიცავს ისეთ 
ქმედებებს, როგორებიცაა დარტყმა, სახეში გარტყმა, გაგუდვა, დაჭრა, დაწვა, ხელის კვრა და პირის მიმართ იარაღის გამოყენება 
(IASC 2015, GBVIMS 2010. ) კვლევაში შეტანილი კითხვებია:

1. გაგარტყათ ან გესროლათ რაიმე საგანი რომელსაც შეეძლო თქვენი დაზიანება?

2. წაგათრიათ, დაგეჯახათ და ხელი გკრათ? 

3. დაგარტყათ მუშტი ან სხვა რამ, რასაც შეეძლო თქვენი დაზიანება?  

4. სცადა თქვენი მოგუდვა ან  განზრახ დაწვა?

5. დაგემუქრათ რომ გამოიყენებდა ან რეალურად გამოიყენა თუ არა ცეცხლსასროლი იარაღი, დანა ან სხვა იარაღი თქვენს 
წინააღმდეგ?

წყარო: მსოფლიო ბანკის ჯგუფი. 
შენიშვნა: ვარსკვლავით* მონიშნული ინდიკატორები მაკონტროლებელი ქცევის/ემოციური ძალადობის ნაწილში არ იქნა შეტანილი 
ძალადობის ინდექსში, რომელიც ემსახურებოდა ძირითად ანალიზს და რეგრესიებს ამ ანგარიშში. ეს იმიტომ რომ ერთერთი 
ინდიკატორის  („შეურაცხყოფა მოგაყენათ ან თავი ცუდად გაგრძნობინათ?“) შედეგები იყო ატიპური, ანუ გაცილებით მაღალი, ვიდრე 
სხვა ინდიკატორები და გამოიწვია ძალადობის შეტყობინების მაჩვენებლის ზევით გადახრა. ასევე იქნა ამოღებული ინდიკატორი „ხომ არ 
გავიწროვებდათ განმეორებითი შეტყობინებებით ან სატელეფონო ზარებით?“, რადგან მისი შედეგები იყო გაცილებით დაბალი, ვიდრე 
სხვა ინდიკატორებისა და შესაბამისად, შეფასებაში მცირე წვლილი შეიტანა. 
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წლამდე, მაგრამ ახალგაზრდობის პერსპექტივების 
უკეთესად გარკვევის მიზნით ფოკუს ჯგუფების 
შერჩეულ ჯგუფებში შედიოდნენ პირები 18-დან 
25 წლამდე.  ფოკუს ჯგუფებიდან, რომლებზეც 
გავლენა იქონია კონფლიქტმა, მხოლოდ 
იძულებით გადაადგილებული პირები (IDPs), და 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები 
პირები (ALPs), მონაწილეობდნენ, რომლებმაც 
გამოსცადეს გასული საუკუნის 90-იანი წლების 
ან 2008 წლის კონფლიქტი. ლგბტ მონაწილეები 
მოწვეულ იქნენ ლგბტ პირებზე ფოკუსირებული 
არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან. აღნიშნული 
განხორციელდა მონაწილეთა უსაფრთხოების 
უზრუნველსაყოფად. ფოკუს ჯგუფებიდან შეირჩა 
პირდაპირი ციტატები და მკაფიო, ნათლად 
გამოხატული მოსაზრებები რომლებსაც ფოკუს 
ჯგუფის მონაწილეები იზიარებდნენ, და რომლებიც 
ხშირად მეორდებოდნენ სხვა ფოკუს ჯგუფებშიაც.

ფოკუს ჯგუფებში დისკუსიები სამ რაუნდად 
განხორციელდა. ფოკუსჯგუფების დისკუსიის 
პირველი რაუნდი ითვალისწინებდა კითხვარზე 
პასუხის გაცემას. მეორე რაუნდმა გააღრმავა 
კვლევის შედეგების ანალიზის პროცესი. მესამე 
რაუნდში განხილულ იქნა ახალი დემოგრაფიული 
მონაცემები, რომლებიც მკვლევართა გუნდმა მიიჩნია 
რომ არ იყო სათანადოდ წარმოდგენილი კვლევაში 
და ფოკუს ჯგუფების დისკუსიების პირველ ორ 
რაუნდში. აღნიშნული დემოგრაფიული მონაცემები 
წარმოდგენილი იყო ახალგაზრდების, ლგბტ პირების 
და გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებული 
მომსახურების პროვაიდერების შესახებ. 

2.1.3 კვლევაში შეტანილი ძალადობის ფორმები 

ამ ანგარიშში ყურადღება მახვილდება 
ძალადობის ოთხ ფორმაზე, რომლებიც შემდეგში 
მოხსენიებული იქნება როგორც ძალადობა ან 
„ძალადობის ოთხი ფორმა“ (FFV). აღნიშნული  

5 კვლევის შემდეგი ტესტირებული კითხვარი  გამოყენებულ იქნა კვლევის რვა მოდულისთვის: ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის 
კვლევა მრავალი ქვეყნისთვის ქალთა ჯანდაცვის და ოჯახური ძალადობის შესახებ (http://www. who. int/reproductivehealth/publica-
tions/violence/24159358X/en/),FRA’- ს კვლევა ევროკავშირის მასშტაბით ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ (http://fra. europa. eu/
en/publication/2014/violence- against- ქალები- eu- wide- survey- main-  results- report), IMAGES (https://www. icrw. org/publications/
international- მამაკაცები- and- gender- equality- survey- images/), USAID’s DHS - ის ოჯახური ძალადობის მოდული (https://dhsprogram. 
com/pubs/pdf/DHSQMP/domestic_violence_module. pdf. pdf), მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული კვლევა თურქეთის დასახლებულ 
პუნქტებზე სირიელი ლტოლვილების  სოციალურ- ეკონომიკური ზემოქმედების შეფასების შესახებ (იგულისხმება თურქეთის ის 
დასახლებული პუნქტები, რომლებმაც უმასპინძლეს დევნილებს),ევროკავშირის და ინვალიდთა საერთაშორისო საარსებო წყაროების 
შეფასების კითხვარი,სოფლად ჯანმრთელობის კვლევის ცენტრის გენდერული ძალადობის ინსტრუმენტი,ლონდონის ჰიგიენის სკოლის 
და ტროპიკული მედიცინის კითხვარი ქალთა ჯანდაცვის,  ომის ტრავმების კინიანდას მოდული, საქსტატის შინამეურნეობების 2015 
წლის კვლევა  და ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტის კითხვართა მონაცემთა ბაზა ქალთა და გოგონების მიმართ ძალადობის შესახებ 
ჰუმანიტარული და საგანგებო კრიზისულ პირობებში.

 
მოიცავს მაკონტროლებელ ქცევას/ ემოციურ 
ძალადობას, სექსუალურ შევიწროვებას, სექსუალურ 
ძალადობას და ფიზიკურ ძალადობას. პოპულაციის 
ჯგუფისთვის ძალადობის ზოგადი გამოცდილების 
ანალიზისთვის, ანგარიში არ განასხვავებს 
პარტნიორის ან არაპარტნიორის მიერ ჩადენილ 
ძალადობას, თუმცა შესაბამისი ინფორმაცია 
პარტნიორის/ არაპარტნიორის მიერ ჩადენილ 
ძალადობასთან დაკავშირებით მითითებულია იქ, 
სადაც ცნობილია ამის შესახებ და ასევე ჩათვლილია 
რელევანტურად. ძალადობის ოთხი ფორმა ტიპურად 
პიროვნებათაშორისი ძალადობაა ან ერთი პირის 
მიერ მეორის მიმართ ჩადენილი ძალადობა, მაგრამ 
ის შეიძლება მოიცავდეს ერთზე მეტ მოძალადეს. 
ძალადობის ოთხი ფორმიდან თითოეული, კვლევაში 
მათი გამოყენების მიხედვით თანმიმდევრულადაა 
განმარტებული და კონკრეტული ინდიკატორები 
ან კითხვები, რომლებიც  გამოყენებულ იქნა 
ძალადობის თითოეული ფორმის შესაფასებლად 
შეტანილია ჩანართში 2.5

კვლევის კითხვარი შემუშავდა კითხვარების 
წინასწარი გამოყენებისა და ტესტირების 
საფუძველზე.  

2.1.4 კვლევის სტრუქტურები და ძალადობის 
მოდული 

ამ კვლევის მიზნის გათვალისწინებით 
რაც გულისხმობს კავშირების შესწავლას 
გენდერულ საფუძველზე ჩადენილ ძალადობას, 
კონფლიქტს, ეკონომიკურ შესაძლებლობებსა და  
მომსახურებებს შორის კითხვარის მოდულებით 
შეგროვდა ინფორმაცია შესაბამის სფეროებში 
ძირითად და არსებით ინფორმაციასთან ერთად. 
მოდულები და თემები დეტალურად აღწერილია 
ცხრილში 3.
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2.2 ეთიკური მოსაზრებები და ეთიკის 
მიმოხილვა

გენდერული ძალადობის შესახებ დასმულ 
კითხვებზე პასუხის გაცემა და კონფლიქტის 
გამოცდილება შეიძლება ტრავმული იყოს. ასეთი 
გამოცდილების გაზიარება უცხო ადამიანებისთვის 
შესაძლოა რთული იყოს და პოტენციურად 
იწვევდეს პრობლემებს პარტნიორებთან, 
რომლებსაც შესაძლოა ურჩევნიათ აღნიშნული 
ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვა. ეს 
კვლევა, როგორც ასეთი, მიჰყვება ჯანდაცვის 
მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) მითითებებს 
(2005) ქალთა მიმართ ძალადობის შესწავლასთან 
დაკავშირებით  რესპონდენტთა და მკვლევართა 
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, და მის 
ფარგლებში განხორციელდა რამდენიმე ღონისძიება 
მონაცემთა შეგროვების მექანიზმების სენსიტიურობის 
გასააქტიურებლად. მეთოდოლოგია მოიცავდა 
გენდერული სენსიტიურობის ტრენინგს საველე 
სამუშაების გუნდის თითოეული წევრისათვის, რათა 
უზრუნველყოფილიყო მკვლევართა და მონაწილეთა 
უსაფრთხოება და კეთილდღეობა. გენდერული 

ძალადობის (GBV) საკითხების სენსიტიურობიდან 
გამომდინარე, განხორციელდა მხოლოდ ერთი 
სქესის (მხოლოდ ქალების ან მამაკაცების) 
წარმომადგენლების გამოკითხვა კვლევის თითოეულ 
უბანზე. კვლევის მეთოდოლოგიამ გაიარა ეთიკის 
თვალსაზრისით დამოუკიდებელი შემოწმება 
ინსტიტუციური მიმოხილვის საბჭოს (IRB) მიერ, 
რომელსაც საქართველოში მართავს ჯანმრთელობის 
კვლევის კავშირი. 

2.3 მეთოდოლოგიის უნიკალურობა 
და შეზღუდვები

კვლევის მეთოდოლოგია შემუშავდა 
გენდერული ძალადობის კვლევაში არსებული 
ნაკლოვანებების შესავსებად. კვლევა აფასებს 
რესპონდენტთა გამოცდილებას ძალადობის 
სხვადასხვა ფორმებთან, მათ შორის 
მაკონტროლებელ ქცევასთან, სექსუალურ 
შევიწროვებასთან, სექსუალურ ძალადობასთან 
და ფიზიკურ ძალადობასთან დაკავშირებით. წინა 
კვლევები იშვიათად მოიცავდა შევიწროვებას, 

ცხრილი 3: კვლევის მოდულები და თემები

მოდული მოდულით მოცული თემები

1. კონფლიქტის სტატუსი იძულებით გადაადგილებულ პირებზე გავლენა იქონია კონფლიქტმა 1990-იან წლებში ან 
2008 წელს;  საზღვრისპირა რეგიონებში მცხოვრებ პირებზე კონფლიქტმა გავლენა იქონია 
1990-იან წლებში ან 2008 წელს;  პირები რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის 
შედეგად 

2. შინამეურნეობის საბაზისო 
მონაცემები

შინამეურნეობის წევრები და ურთიერთობა მათ შორის; განათლების დონე; ოჯახური 
მდგომარეობა; ეთნიკური კუთვნილება; შშმ სტატუსი 

3. სოციალური 
კეთილდღეობა

საცხოვრებელი; მიწა; მსხვილი პირუტყვი; გრძელვადიანი მოხმარების საქონელი; 
შემოსავალი; სოციალური დახმარება

4. დასაქმება, უნარები და 
საარსებო წყაროები

დასაქმების სტატუსი, დარგი და მახასიათებლები (კონფლიქტამდე ან მის შემდეგ); 
უმუშევრობა; ფინანსური ავტონომია; ტრენინგი სამუშაო ადგილზე ,

5. გენდერული ნორმები და 
დამოკიდებულებები

გენდერული ნორმები; ნორმები და ძალადობა; ძალადობა და კანონი

6. ძალადობა მაკონტროლებელი ქცევა/ ფსიქოლოგიური ძალადობა; სექსუალური შევიწროვება; 
სექსუალური ძალადობა; ფიზიკური ძალადობა; ყველაზე სერიოზული ინციდენტი 
პარტნიორთან; ყველაზე სერიოზული ინციდენტი არაპარტნიორთან; შედეგები 
ჯანმრთელობისთვის; ძალადობის შესახებ შეტყობინება

7. კონფლიქტიდა იძულებით 
გადაადგილება

კონფლიქტამდე და კონფლიქტის შემდგომი სიტუაცია; გენდერული ძალადობის და 
კონფლიქტის აღქმა; წვდომა მომსახურებებთან 

8. მომსახურებები ინფორმირებულობა გენდერული ძალადობის შესახებ წარმოებული კამპანიების თაობაზე; 
წვდომა მომსახურებებთან; პოლიციის ქალი ოფიცრები 

წყარო: მსოფლიო ბანკის ჯგუფი. 
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როგორც ძალადობის შეფასების ნაწილს,6 
მაგრამ შევიწროვება შეიძლება იყოს უფრო 
ფართო და შესაფასებლად დიდი მნიშვნელობის 
მქონე.7 ჩვენი კვლევა ასევე ფოკუსირებულია 
ეკონომიკურ შედეგებზე და გამოცდილებაზე 
ქართული კონფლიქტებიდან გამომდინარე. ეს 
მიდგომა ავსებს შეზღუდულ ლიტერატურულ ბაზას, 
რომელიც სწავლობს, თუ რა კავშირშია კონფლიქტი 
ძალადობის სხვადასხვა ფორმებთან. ამჟამინდელ 
ლიტერატურაში ბევრი კვლევა სვამს კითხვას 
კონფლიქტის და ძალადობის გამოცდილების 
შესახებ, მაგრამ უმეტესობა იყენებს მცირე ნიმუშებს 
იდიოსინკრეტული/ სპეციფიური პოპულაციით, 
როგორიცაა მაგალითად, ლტოლვილები (Saile 
et al., 2013; Falb et al. 2013a, 2013b; Gup-
ta et al. 2012). ასევე, წინა კვლევები ხშირად 
ფოკუსირებულია მხოლოდ ქალებზე და ხაზს უსვამს 
ინტიმური პარტნიორის ძალადობას (Saile et al. 
2013; Falb et al. 2013a; Gupta et al.  2012; Vinck 
and Pham 2013) და არა ძალადობის სხვადასხვა 
ფორმებს ამ კვლევის მსგავსად. თუმცა, ზოგიერთი 
კვლევა ასევე განიხილავს ფიზიკურ ძალადობას 
ოჯახის გარეთ (Falb et al. 2013b; Hossain et 
al. 2014). ეს კვლევა წარმოადგენს არსებული 
ლიტერატურის მნიშვნელოვან შევსებას, რომელიც 
ემყარება ეროვნულ რეპრეზენტატულ ნიმუშებს 
როგორც მამაკაცი ისე ქალი რესპონდენტებისთვის 
და ასახავს კონფლიქტებთან და გენდერულ 
ძალადობასთან დაკავშირებულ გამოცდილებას. 

ეს კვლევა იყენებს ძალადობასთან 
დაკავშირებული სხვა კვლევების კითხვებს, 
მაგრამ შესაძლოა უშუალოდ მათი მსგავსი არ 
იყოს. გარკვეული მსგავსება არსებობს, რადგან 
კითხვები ეხება რესპონდენტთა გამოცდილებას 
კონკრეტული ქცევის ტიპებთან დაკავშირებით 
და ეყრდნობა უკვე შემოწმებულ/ტესტირებულ 
კითხვარებს. იგი განსხვავდება სხვა მნიშვნელოვან 
საკითხებთან მიმართებაში. ამ კვლევის ფართო 
სპექტრიდან გამომდინარე და რესპონდენტთა 
დროის გათვალისწინებით, საჭირო გახდა 
გენდერული ძალადობის შესახებ კითხვების შეკვეცა 
(იხილეთ ცხრილი 3). აქედან გამომდინარე, კვლევამ 
ვერ შეძლო შეეგროვებინა ძალადობის თითოეულ 
ფაქტზე  

იმდენი ინფორმაცია, როგორც ეს გაკეთდა 
სტანდარტული კვლევებით საშუალებით, 
როგორიცაა, დემოგრაფიული და ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის კვლევა (DHS) ან მსოფლიო 

6 ეს ზოგადად ასეა, თუმცა ზოგიერთი მნიშვნელოვანი კვლევა შეიცავდა შევიწროვებას და მაკონტროლებელ  ქცევას გენდერული 
ძალადობის შეფასებაში. იხ. FRA(2014).
7  როგორც მკვლევართა გუნდისათვის გახდა ცნობილი, ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (ეუთო/OSCE) 
გეგმავს ჩაატაროს ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ კვლევა მრავალ ქვეყანაში, რომელიც შეაგროვებს საერთაშორისო შესადარებელ 
მონაცემებს.

ჯანდაცვის ორგანიზაციის (WHO) კვლევა 
ქალთა ჯანმრთელობისა და ქალთა მიმართ 
ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ. ინფორმაცია 
დამნაშავე პირებზე ძალადობის თითოეულ ტიპზე 
სისტემატურად არ ყოფილა შეგროვებული, 
რადგან ეს გამოიწვევდა ძალადობის მოდულის 
მნიშვნელოვან ზრდას, თუმცა განსხვავება 
პარტნიორისა და არაპარტნიორის მიერ ჩადენილი 
ძალადობის შესახებ შეტანილ იქნა ერთ ყველაზე 
უფრო სერიოზულ ინციდენტში (ამ ინციდენტის 
ადგილისა შედეგების შესახებ ინფორმაციასთან 
ერთად). სამწუხაროდ, პასუხები ამ კითხვაზე 
წარმომადგენლობითი არ არის და არ იძლევა ამ 
ასპექტის უფრო ღრმა ანალიზის საშუალებას. და 
ბოლოს, მიმდინარე კვლევა ამ კითხვებს უსვამდა 
ყველა რესპონდენტს - ქალებსაც და მამაკაცებსაც - 
და არ ზღუდავდა ძალადობის მოდულებს მხოლოდ 
მუდმივ პარტნიორ ქალებზე ან ინტიმურ პარტნიორზე 
ძალადობით - რაც გავრცელებული მიდგომაა 
ძალადობაზე ორიენტირებულ ზოგიერთ კვლევაში.  
თუმცა მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ მიმდინარე 
კვლევის ფარგლებში აღნიშნული კითხვები დასმულ 
იქნა ყველა რესპონდენტისთვის (ქალებისა და 
მამაკაცებისთვის) და ძალადობის მოდულები 
არ შეზღუდულა მუდმივი პარტნიორი ქალებით, 
რაც გავრცელებული მიდგომაა ძალადობაზე 
ფოკუსირებულ ზოგიერთ კვლევაში. ამგვარად, 
ეს  შედეგები შესაძლოა უშუალოდ შესადარებელი 
არ იყოს სხვა ეროვნული წარმომადგენლობითი/
რეპრეზენტატული კვლევების შედეგებთან.

კვლევა ასევე ხასიათდება რამდენიმე შეზღუდვით. 
პირველი, გარკვეული კითხვების სენსიტიურობას 
შესაძლოა მოჰყვეს გარკვეული გამოცდილებების 
შეუტყობინებლობა. ზოგიერთი უსამართლო 
გენდერული დამოკიდებულება შეიძლება არ 
იქნეს შეტყობინებული, რამდენადაც ისინი 
სოციალურად არასასურველია. ზოგიერთი 
ჯგუფები, როგორებიცაა მაგალითად მამაკაცები, 
ან შორეულ სოფლებში მცხოვრები ჯგუფები, 
შეიძლება ნაკლებად ახდენდნენ თავიანთი 
გამოცდილების შეტყობინებას სექსუალური 
ძალადობის შესახებ ასეთი გამოცდილების 
ძლიერი სტიგმის გამო. აღნიშნულის მსგავსად, 
ქალები, რომლებიც ამჟამად გარკვეულ 
ურთიერთობებში იმყოფებიან, ინფორმაციის 
კონფიდენციალურობის დაცვის მიუხედავად 
შესაძლოა ამჯობინებდნენ არ გაუმჟღავნონ 
მკვლევარებს თავიანთი გამოცდილება,  
რომელსაც ადგილი ჰქონდა აღნიშნული 
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ურთიერთობის ფარგლებში. მეორე, ეს კვლევა 
წარმოადგენს ერთგვარ სურათს, რომელიც 
გარკვეული პერიოდისთვის მზადდება და არ 
აძლევს მკვლევარებს ძალადობის ამჟამინდელი 
მონაცემების ისტორიულ მონაცემებთან შედარების 
შესაძლებლობას. ჩვენ უბრალოდ ვსვამთ კითხვას 
ძალადობის და კეთილდღეობის წარსული დონის 
შესახებ მაგრამ ეს კვლავაც რესპონდენტის 
ამჟამინდელი მოსაზრებაა, რაც წარსულის 

შესახებ მიკერძოებული იყოს. მომავალში 
გახანგრძლივებული/ლონგიტუდინალური კვლევა 
შესაძლებელს გახდის თვალის მიდევნებას 
დროში თუ როგორ უკავშირდება ეკონომიკური 
მდგომარეობის, სერვისების ხელმისაწვდომობის 
და გენდერული ძალადობის შესახებ წარმოებული 
კამპანიების შესახებ ინფორმირებულობის ცვლილება 
ძალადობის შეტყობინების მაჩვენებლის ცვლილებას



31

3.1 კონფლიქტების და იძულებითი 
გადაადგილების ისტორია

საქართველომ განიცადა კონფლიქტების ორი 
ძირითადი ტალღა, რომლებსაც შედეგად 
მოჰყვა დიდი რაოდენობის ადამიანების 
იძულებითი გადაადგილება. პირველი იყო 
სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის კონფლიქტები 
1991-1993 წლებში, ხოლო მეორე შედარებით 
მოკლე შეიარაღებული კონფლიქტი რუსეთთან, 
სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიაზე, 2008 წელს 
თანმხლები ეფექტით აფხაზეთში. აღნიშნულ 
კონფლიქტებს შედეგად მოჰყვა 190,000-275,000 
ადამიანის მუდმივი იძულებითი გადაადგილება. 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა უმრავლესობამ 
საცხოვრებელი ადგილი შეიცვალა 1990-იან 
წლებში, ხოლო უფრო ნაკლებმა - 2008 წლის 
კონფლიქტის შემდეგ. 1990-იანი წლების შემდეგ 
იძულებით გადაადგილდა თითქმის 300,000 
ადამიანი, რომელთაგან 220,000 დღემდე იმავე 
მდგომარეობაშია. 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ 
კიდევ 138,000 ადამიანი გახდა იძულებული, 
გადასახლებულიყო, რომელთაგან 30,000 ამჟამადაც 
იმავე მდგომარეობაშია (გაერო-ს ლტოლვილთა 
უმაღლესი კომისარიატი, 2009). ქვეყნის შიგნით 
იძულებითი გადაადგილების მონიტორინგის 
ცენტრის მონაცემების თანახმად, მთლიანობაში 
იძულებით გადაადგილებულია საქართველოს 
206,000 მოქალაქე (ქვეყნის შიგნით იძულებითი 
გადაადგილების მონიტორინგის ცენტრი, 2016). 2017 
წლის 30 იანვრის მდგომარეობით, საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტროს მონაცემებით, ქვეყანაში 
274,013 იძულებით გადაადგილებული პირია 
(საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტრო, 2017ა). უფრო 
მაღალი რაოდენობა განპირობებულია იმ ბავშვების 
ხარჯზე, რომელთა ერთ-ერთი მშობელი იძულებით 
გადაადგილებული პირია და რომელთაც ასევე 
ეკუთვნით სტატუსი. გარდა ამისა, საქართველოს 
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 
ლტოლვილთა სამინისტროს მონაცემებით, 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა 54%-ს 
წარმოადგენენ ქალები, 27%-ს არ შესრულებია 
18 წელი, ხოლო 13%-ის ასაკი 65 წელზე მეტია 
(საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტრო, 2017ბ). ქვეყანაში 
ჩატარებული მოსახლეობის აღწერა იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა განსხვავებულ 
რაოდენობას იძლევა - 190,000-ს (საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2017). 
საქართველოს იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
უდიდეს უმრავლესობას წარმოადგენენ ეთნიკური 
ქართველები, როგორც ეს ნაჩვენებია # 4 ცხრილში.

იძულებით გადაადგილებულ  პირთა 
უმრავლესობა ცხოვრობს თბილისში და 
კონფლიქტის ზონის მომიჯნავე ტერიტორიებზე. 

3 ქართული სინამდვილე და 
რესპონდენტების  დახასიათება 

წინამდებარე თავი გვაწვდის კონტექსტუალურ ინფორმაციას შემდგომი ანალიზისთვის. 
იმისათვის, რომ ჩავწვდეთ საქართველოში კონფლიქტებსა და გენდერულ ძალადობასთან 
დაკავშირებულ დისკუსიებს, უნდა ვიცოდეთ საქართველოში კონფლიქტების 
ისტორია, კონფლიქტების შემდგომ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და ნიმუშების 
თითოეული ჯგუფის სოციალურ-დემოგრაფიული მახასიათებლები, რომლებიც მოიცავს 
კონფლიქტებთან დაკავშირებით დადგენილი მოსახლეობის სამ ტიპს (პირები, რომლებიც 
არ დაზარალებულან კონფლიქტის შედეგად, იძულებით გადაადგილებული პირები და 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები პირები) და სახელმწიფოში არსებული 
მამაკაცებისა და ქალების მოსახლეობის აღწერით ინდიკატორებს..
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იძულებით გადაადგილებულ პირთა 75%, საერთო 
მოსახლეობის 57%-თან შედარებით, ცხოვრობს 
დიდ ქალაქებში. აფხაზეთიდან იძულებით 
გადაადგილებული მრავალი პირი დასახლდა 
იმერეთსა და სამეგრელოში, ხოლო სამხრეთი 
ოსეთიდან წამოსული იძულებით გადაადგილებული 
პირები დასახლდნენ შიდა ქართლის რეგიონში. 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტროს მონაცემებით 
(2011), იძულებით გადაადგილებულ პირთა 44% 
ცხოვრობს თბილისში, ხოლო 26% - სამეგრელო-
ზემო სვანეთის რეგიონში (სურ. 3). უფრო 
ადრეული კონფლიქტის შედეგად იძულებით 
გადაადგილებული პირები განთავსებულნი იქნენ 
კოლექტიურად ისეთ ცენტრებში, როგორიც იყო 
სახელმწიფოს მფლობელობაში მყოფი სასტუმროები 
და უფუნქციოდ დარჩენილი სახელმწიფო შენობები, 

8  გაერო-ს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მონაცემების თანახმად (2015), იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა 16,7% ცხოვრობს კოლექტიურ ცენტრებში, რომელთაც ჩაუტარდათ რეაბილიტაცია, ხოლო 21,5% რჩება ცენტრებში, სადაც 
რეაბილიტაცია არ ჩატარებულა.

სადაც კვლავაც ცხოვრობს ამ ადამიანების 40%.8 

საქართველოს მთავრობამ მნიშვნელოვანი 
ნაბიჯები გადადგა იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის 
გასაუმჯობესებლად. ახლად რეგისტრირებულ 
იძულებით გადაადგილებულ პირებს ეძლევათ 
ერთჯერადი ფულადი დახმარება ახლად 
გადაადგილებული პირებისთვის, რასაც ემატება 
ყოველთვიური ფულადი დახმარება. იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა დაუცველი ოჯახების 
უმრავლესობისთვის ასევე არსებობს ერთჯერადი 
დახმარებაც საცხოვრებლის დაქირავებისთვის. 
იძულებით გადაადგილებულ პირებს მიზნობრივი 
სოციალური დახმარების პროგრამით სარგებლობაც 
შეუძლიათ, თუმცა ამისათვის მათგან მოითხოვება 
უარის განცხადება იძულებით გადაადგილებული 
პირის სტატუსზე, რადგან შეუძლებელია დახმარების 
ამ სისტემების კომბინირება (მსოფლიო ბანკი, 2016). 

ნახაზი 3: იძულებით გადაადგილებულ პირთა განაწილება, 2016

წყარო: მსოფლიო ბანკი, გამოყენებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 2016 წლის მონაცემები იძულებით გადაადგილებულ პირთა განაწილების შესახებ 
რეგიონების მიხედვით. ქვეყნის შიგნით იძულებითი გადაადგილების მონიტორინგის ცენტრის კონცეფციაზე დაყრდნობით - http://www.
internal-displaceმამაკაცებიt.org/europe-the-caucasus-and-central-asia/georgia/2011/internal-displaceმამაკაცებიt-in-georgia-2011.
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3.2 საქართველოს ეკონომიკა

2010  წლის შემდეგ საქართველოს ეკონომიკა 
გაიზარდა, ხოლო სიღარიბის დონე შემცირდა. 
2008 წელს საქართველომ ეკონომიკის ვარდნა 
განიცადა, რაც დაკავშირებული იყო გლობალურ 
ეკონომიკურ კრიზისთან და სამხრეთ ოსეთში 
კონფლიქტთან. მაგრამ 2010 წელს, როცა იკლო 
აღნიშნული მოვლენების ზეგავლენამ, საქართველომ 
სტაბილურად დაიწყო წინსვლა. # 4 სურათზე 
ნაჩვენებია, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი 
ერთ სულ მოსახლეზე წელიწადში ბოლო ექვსი 
წლის განმავლობაში 1000 აშშ დოლარზე მეტად 
გაიზარდა.9 სურათი # 5 გვიჩვენებს, რომ მოხმარების 
ქვედა მედიანური ხაზის 60%-ზე მყოფი მოსახლეობის 
რაოდენობამ თითქმის 2.5%-ით იკლო. გარდა ამისა, 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 
მონაცემებით (2017), აბსოლუტურ სიღარიბეში 
მცხოვრები ადამიანების რაოდენობამ 36%-დან 
(2010) 21%-მდე (2016) დაიკლო.

3.3 ნიმუშების ჯგუფის დახასიათება

საქართველო წარმოადგენს სამხრეთ 
კავკასიაში განლაგებულ პატარა ქვეყანას, 
რომლის მოსახლეობა 3,7 მილიონი ადამიანია. 
მოსახლეობის 57% ცხოვრობს ქალაქებში, ხოლო 
43% - სოფლებში (საქართველოს სტატისტიკის 

9 დოლარით გამოსახული ყველა თანხა გულისხმობს აშშ დოლარს, ქართული ვალუტით გამოსახული კი ქართულ ლარს.
10 ამ კვლევისთვის გამოყენებულმა ნიმუშმა გვიჩვენა ქალაქში მაცხოვრებელთა 55% და სოფლად მაცხოვრებელთა 45%. ეს ციფრები 
შეესაბამება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებს, ცდომილებების გათვალისწინებით.

ეროვნული სამსახური, 2017).10 ცნობილია, რომ 
საქართველოში ცხოვრობს 80-მდე ეთნიკური ჯგუფი 
(კორნელი, 2001). კვლევის ნიმუში გვიჩვენებს, 
რომ მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას 
წარმოადგენენ ეთნიკური ქართველები (ცხრილი 
#4). ქვეყანაში ასევე დიდი რაოდენობით ცხოვრობენ 
სომხები და აზერბაიჯანელები, რომლებიც ერთად 
შეადგენენ საქართველოს მოსახლეობის 10%-ს. 

ნიმუშების ჯგუფს აქვს მკაფიოდ გამოხატული 
სოციალურ-ეკონომიკური ნიშნები, რომლებიც 
გათვალისწინებული უნდა იქნეს მონაცემების 
ანალიზისას.  თითოეული ჯგუფი - იქნებიან 
ეს პირები, რომლებიც არ დაზარალებულან 
კონფლიქტების შედეგად, იძულებით 
გადაადგილებული პირები თუ ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრები პირები - არ ხასიათდება 
მხოლოდ კონფლიქტის ზემოქმედების დონით. 
მაგალითად, იძულებით გადაადგილებული 
პირების ორი მესამედი ქალაქის მკვიდრია, 
მაშინ, როცა ადმინისტრაციული საზღვრის პირას 
მცხოვრები პირები სოფლის მოსახლეები არიან. 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები 
პირები ყველაზე ღარიბებიც არიან. მათ ყველაზე 
ცუდი საცხოვრებელი პირობები აქვთ და დიდი 
რაოდენობით არიან მოქცეული მოხმარების ყველაზე 
დაბალ კატეგორიაში. იძულებით გადაადგილებულ 
პირებს შორის ყველაზე მეტია პროფესიული და 
უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები. ამგვარად, 
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ნახაზი 4: მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ 
მოსახლეზე (მიმდინარე ფასებით), აშშ დოლარი. 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2017.
შენიშვნა:* 2016 წლის მონაცემები წინასწარია; კორექტირებულ 
მონაცემებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 
2017 წლის ნოემბერში გამოაქვეყნებს. 

ნახაზი 5: მედიანური მოხმარების 60%-ზე ქვემოთ 
მყოფი მოსახლეობის წილი (შედარებითი სიღარიბე)(%)

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2017.
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ცხრილი 4: ნიმუშების ჯგუფების ეთნიკური შემადგენლობა საქართველოში

 

პირები, რომლებიც 
არ დაზარალებულან 

კონფლიქტის შედეგად (%)

იძულებით 
გადაადგილებული 

პირები (%)

ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას 

მცხოვრები პირები (%)

ქალები 
(%)

მამაკაცები 
(%)

მთლიანი 
მოსახლეობა 

(%)

ქართველი 87.8 98.8 94.8 90.6 85.9 88.4

სომეხი 6.4 0.1 0.2 4.7 7.5 6.0

აზერბაიჯანელი 4.5 0.8 4.7 3.1 5.4 4.2

ოსი 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2

რუსი 0.6 — — 0.8 0.2 0.5

იეზიდი/ქურთი 0.2 — — 0.1 0.3 0.2

ბერძენი 0.1 — — 0.1 0.1 0.1

სხვა 0.4 0.2 — 0.3 0.4 0.4

წყარო: საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების დონის კვლევა, 2016.
შენიშვნა: N = 3,014. 

მონაცემების შემოწმებისას გათვალისწინებული 
უნდა იქნეს, რომ, მაგალითად, ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრები პირები არა მხოლოდ 
ცხოვრებენ კონფლიქტის ზონებთან ახლოს, არამედ 
ისინი არიან ღარიბები და სოფლად მცხოვრებნი. 
იძულებით გადაადგილებულ პირებს კი, მათგან 
განსხვავებით, მართალია, მოუხდათ თავიანთი 
მშობლიური ადგილების მიტოვება, მაგრამ ახლა 
ცხოვრობენ თბილისში ან სხვა ქალაქებში. ეს ის 
ფაქტორებია, რომლებსაც შეუძლია ზემოქმედება 
მათ გენდერულ შეხედულებებზე, გენდერული 
ძალადობის წინაშე მოწყვლადობაზე ან 
მომსახურებათა ხელმისაწვდომობაზე ისევე ან უფრო 
მეტად, ვიდრე ეს გააკეთა კონფლიქტმა. ცხრილი # 
5 კვლევის მონაცემებს იყენებს კვლევის თითოეული 
მონაწილე მოსახლეობის ადგილმდებარეობასთან 
(ქალაქი/სოფელი), კეთილდღეობასთან და 
საცხოვრებელ ადგილთან დაკავშირებული შეჯამების 
გასაკეთებლად. უფრო დეტალური მახასიათებლები 

11 კერძოდ, დანართ 5-ში მოცემულია ინფორმაცია ნიმუშის ქალაქად-სოფლად მცხოვრებლებად დაყოფის, ასაკობრივი დემოგრაფიის, 
განათლების დონეების, ერთ სულ მოსახლეზე სოციალური კეთილდღეობის დონეების და საცხოვრებელი პირობების შესახებ 
მოსახლეობის ჯგუფების და ქალი და მამაკაცი რესპონდენტების მიხედვით.
12 სოციალური კეთილდღეობა ოჯახური მეურნეობის დონეზე წარმოდგენილი იქნა საანგარიშო ოჯახური მეურნეობის მახასიათებლების 
გამოყენებით. სოციალური კეთილდღეობის საანგარიშოდ აღებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება დამყარებული იქნა მონაცემთა 
შეგროვების დროს დროის გათვალისწინებაზე, რადგან მოხმარების მოდული (ცვლადი, რომელიც გამოიყენება სოციალური 
კეთილდღეობის გაზომვისას საქართველოში) ბევრ დროს მოითხოვს.  კომბინირებული იქნა მანქანური სწავლების ტექნოლოგია 
და ექსპერტის დასკვნა ისეთი მოდელის გენერირებისთვის, რომელიც ივარაუდებდა მოხმარებას ერთ სულ მოსახლეზე ოჯახური 
მეურნეობის ეროვნული ინტეგრირებული კვლევის გამოყენებით, ფოკუსირებას მოახდენდა იმ გეოგრაფიულ ტერიტორიებზე, რომლებიც 
წარმოადგენდა ინტერესის საგანს, და გამოიყენებდა ნიმუშიდან გამომდინარე პროგნოზირებას ჯვარედინი ვალიდაციის მეშვეობით. 
როდესაც მოხდა მოდელის დაანგარიშება, იგი გამოყენებული იქნა ოჯახური მეურნეობის დონეზე ერთ სულ მოსახლეზე მოხმარების 
პროგნოზირებისთვის პროექტის კვლევის მონაცემებში.  პროცესის განმავლობაში საანგარიშო მონაცემთა არაერთგვაროვნებისთვის 
თვალყურის მისადევნებლად გამოყენებული იქნა მრავლობითი აღდგენის მეთოდი.
13  საცხოვრებლის ინდექსი შეიქმნა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც მოიცავენ ცხოვრების პირობებს საცხოვრებელში: (ა) 
გადატვირთულობა, როცა საცხოვრებლის თითო ოთახში ცხოვრობს ორზე მეტი ადამიანი (სამზარეულოს, დერეფნების, საკუჭნაოების 
გამოკლებით); (ბ) აბაზანა, აქვს თუ არა საცხოვრებელს აბაზანა, თუნდაც საერთო; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების 
ქსელების ხელმისაწვდომობაზე; და (გ)  გათბობა, აქვს თუ არა საცხოვრებელს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს, რომ გათბობისთვის 
გამოიყენება საწვავი. იმის მიხედვით, თუ რამდენ ქულას მიანიჭებდნენ ადამიანები თავის საცხოვრებელს, იგი განისაზღვრებოდა 
ადეკვატურად, მარგინალურად ან არაადეკვატურად (დაღმავალი რიგით).

იხ. # 5 დანართში.11 სოციალური კეთილდღეობა 
და საცხოვრებელი ის მაჩვენებლებია, რომლებიც 
დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორზე. 
სოციალური კეთილდღეობა12 არის ერთ სულზე 
მოხმარების გაზომვა ოჯახური მეურნეობის 
თვალსაჩინო მახასიათებლებზე დაყრდნობით. 
საცხოვრებელი პირობები13 ემყარება იმას, არის 
თუ არა ოჯახური მეურნეობა გადატვირთული, 
აქვს თუ არა გათბობის საკუთარი სისტემა, აქვს 
თუ არა კანალიზაცია, რაც მიუთითებს ძირითად 
მომსახურებებზე წვდომაზე.  

სოციალური კეთილდღეობის მოხმარებაზე 
დაფუძნებული გაზომვის მიხედვით, რომელიც 
ჩატარდა მონაცემთა ანალიზის ფარგლებში, 
იძულებით გადაადგილებული პირები უკეთეს 
მდგომარეობაში არიან იმ მოსახლეობასთან 
შედარებით, რომელიც არ დაზარალებულა 
კონფლიქტის შედეგად. მე-5 ცხრილის 
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ცხრილი 5: ნიმუშების ჯგუფის სოციალურ-ეკონომიკური მახასიათებლები

Sწყარო: საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების დონის კვლევა, 2016.
შენიშვნა: სქემის მონაცემები აწონილია ნიმუშების წონის მიხედვით.

 პირები, რომლებიც კონფლიქტით არ 
დაზარალებულან 

 � ნებისმიერი პირი, რომელიც არ არის 
იძულებით გადაადგილებული ან 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას 
მცხოვრები

 � ქვეყნის მოსახლეობის 93.8%

 � საქართველოს ყველა რეგიონიდან 

იძულებით გადაადგილებული პირები

 � პირი რომელიც იძულებულია 
დატოვოს საკუთარი სახლი, მაგრამ 
თავისი ქვეყნის საზღვრებში რჩება

 � ქვეყნის მოსახლეობის 5.1%

 � აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან 
იძულებით გადაადგილებული 
პირები 90-იანი წლების დროს და 
2008 წელს; ახლა საქართველოს 
სხვადასხვა კუთხეებში ცხოვრობენ 

ადმინისტრაციული საზღვრის პირას                   
მცხოვრები პირები

 � პირი რომელიც ცხოვრობს 
ამჟამინდელი ან ყოფილი 
კონფლიქტის ზონების საზღვართან

 � ქვეყნის მოსახლეობის 1.1 პროცენტი

 � განისაზღვრება როგორც ტერიტორია 
სადაც მავთულხლართები იქნა 
აღმართული 2008 წელს მთავრობის 
მიერ კონფლიქტის ყოფილი ზონების 
გასწვრივ 
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გრაფიკებთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, 
რომ იძულებით გადაადგილებულ პირებს შორის 
უფრო ცოტა ცხოვრობს ერთ სულ მოსახლეზე 
მოხმარების ქვედა 40%-ის დონეზე, ვიდრე 
მოსახლეობის ნებისმიერ სხვა ჯგუფში. მათ შორის 
ასევე ყველაზე მეტია უმაღლესი განათლების 
მქონე ადამიანი. თუ მოსალოდნელი იყო, რომ 
იძულებით გადაადგილებულები, რომლებიც 
ძირითადად ქალაქებში ცხოვრობდნენ, უკეთესად 
იცხოვრებდნენ, ვიდრე ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრები პირები, მოულოდნელი იყო, 
რომ მათ შეეძლოთ ეროვნულ ნიმუშზე უკეთ 
ცხოვრება. ამ შედეგის უკეთ გასაგებად მოხდა 
იძულებით გადაადგილებული პირების შედარება 
ეროვნულ ნიმუშთან და ანალიზი შემოიფარგლა იმ 
რესპონდენტებით, რომლებიც ცხოვრობენ ქალაქის 
ტიპის ადგილებში: მაშინ, როცა ეროვნულ ნიმუშს 
გააჩნია უმაღლესდამთავრებულთა ყველაზე მაღალი 
მაჩვენებელი (38% იმ პირებს შორის, რომლებიც 
არ დაზარალებულან კონფლიქტების შედეგად, 
შედარებით 36%-თან იძულებით გადაადგილებულ 
პირებს შორის), იძულებით გადაადგილებულ 
პირებს შორის დღესაც ნაკლებია მოხმარების 
ქვედა 40%-იან დონეზე მყოფი ადამიანები (17% 
იძულებით გადაადგილებულ პირებს შორის 
შედარებით 29%-თან იმ პირებს შორის, რომლებიც 
არ დაზარალებულან კონფლიქტების შედეგად). 
კვლევის თანახმად, იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა მხოლოდ 26%-ია მოხმარების ქვედა 40%-
იან დონეზე. ეს მდგომარეობა განსხვავდება წინა 
გაზომვებიდან, განსაკუთრებით საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2017 წლის 
ოჯახური მეურნეობების ინტეგრირებული კვლევის 
გაზომვებიდან, რომლებიც გვიჩვენებს იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა 42%-ს მოხმარების ქვედა 
40%-იან დონეზე.14 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფრო 
მაღალ კეთილდღეობას სამი ახსნა აქვს. 
პირველი, ოჯახური მეურნეობების ინტეგრირებული 
კვლევა და წინამდებარე კვლევის ნიმუში 
განსხვავებულად განსაზღვრავენ იძულებით 
გადაადგილებულ პირებს. ოჯახური მეურნეობების 
ინტეგრირებული კვლევა იღებს ოჯახურ მეურნეობებს 
ქვეყნის მოსახლეობის აღწერის მონაცემების 
გამოყენებით და ეკითხება რესპონდენტებს, არიან 
თუ არა ისინი იძულებით გადაადგილებული 
პირები. თუ მათი პასუხი დადებითია, მათ ჩართავენ 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა ნიმუშში. 

14 სხვა კვლევები, რომლებიც უფრო აკვირდებოდა შემოსავლებს და არა მოხმარებას, იძლევა უფრო მკაფიო განსხვავებებს იძულებით 
გადაადგილებულ პირებსა და იმ პირებს შორის, რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტების შედეგად. მაგალითად, დოკუმენტში 
„გრძელვადიან გადაწყვეტილებათა შესახებ განზრახვების კვლევა: საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა ხმები“ (გაერო-ს 
ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისი, 2015) აღნიშნულია, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახური მეურნეობის 
4-5 წევრის საშუალო თვიური შემოსავალი შეადგენს 453 ლარს, როცა იმ პირების საშუალო თვიური შემოსავალი, რომლებიც არ 
დაზარალებულან კონფლიქტების შედეგად, შეადგენს 887 ლარს.

ამისგან განსხვავებით, წინამდებარე კვლევა იღებს 
ოჯახურ მეურნეობებს იძულებით გადაადგილებული 
პირების ოფიციალური სამთავრობო რეესტრიდან, 
რომელიც კონფიდენციალურია და მოიცავს ყველა 
ადამიანს, რომელიც კი ოდესმე დარეგისტრირებულა 
როგორც იძულებით გადაადგილებული პირი. ამის 
შედეგად ოჯახური მეურნეობების ინტეგრირებულ 
კვლევაში უფრო შეძლებეული ოჯახები, რომლებიც 
საკუთარ თავს აღარ განიხილავენ იძულებით 
გადაადგილებულ პირებად ან არ იღებენ სოციალურ 
დახმარებას როგორც იძულებით გადაადგილებული 
პირები, ხშირად აღარ აცხადებენ თავს იძულებით 
გადაადგილებულად. წინამდებარე კვლევის ნიმუშში 
ეს უფრო შეძლებული ოჯახებიც ჩართულები 
არიან. მეორე, მოხმარების მაჩვენებელ სისტემას, 
როგორიც ჩვენ გამოვიყენეთ ჩვენს კვლევაში, 
გააჩნია ბუნებრივი ურბანული გადახრა ზრდისკენ. 
სხვა სოციალურ-ეკონომიკური მახასიათებლების 
გაკონტროლების შემდეგაც კი ქალაქის პირობებში 
სიღარიბეში ცხოვრებასაც კი მივყავართ უფრო 
მაღალ სავარაუდო მოხმარებამდე. მიუხედავად 
იმისა, თუ რით არის ეს გამოწვეული - საკვების 
უფრო მაღალი ფასებით თუ უფრო მაღალი 
კომუნალური გადასახადებით, ქალაქში ცხოვრებისას 
მოხმარება უფრო მაღალია, ვიდრე სოფლად 
ცხოვრებისას. მე-5 ცხრილის გრაფიკიდან ვხედავთ, 
რომ იძულებით გადაადგილებულ პირებს ამ 
დრომდე ქალაქში ცხოვრების ყელაზე მაღალი 
მაჩვენებელი აქვთ ნიმუშების ყველა ჯგუფს შორის. 
გარდა ამისა, წინა კვლევებმა დაგვანახა, რომ თუმცა 
შემოსავლების წილი დაქირავებული შრომიდან 
ერთნაირია იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და 
იმ პირებს შორის, რომლებიც არ დაზარალებულან 
კონფლიქტების შედეგად, შემოსავლის წყაროები 
მიუთითებს, რომ იძულებით გადაადგილებული 
პირები უფრო მეტად არიან დამოკიდებულები  
შესაბამის სოციალურ დახმარებებზე, როგორიცაა 
პენსია, დოტაცია და სოციალური შემწეობა ან 
ფულადი გზავნილები (მსოფლიო ბანკი, 2016). 
შესაბამისად, რომ შევაჯამოთ, კვლევა გვიჩვენებს, 
რომ იძულებით გადაადგილებული პირები უფრო 
კარგად ცხოვრობენ, ვიდრე ეს მოცემულია წინა 
კვლევებში, რადგან მათი უდიდესი ნაწილი  
ცხოვრობს ქალაქში, სოციალური დახმარებები 
წარმოადგენს მათი შემოსავლების უფრო 
მნიშვნელოვან ნაწილს და რადგან კვლევაში 
ჩართულნი არიან უფრო მაღალ დონეზე 
მაცხოვრებელი იძულებით გადაადგილებული 
პირები.
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ეს არ ნიშნავს, რომ იძულებით გადაადგილებული 
პირები ყოველმხრივ უკეთეს მდგომარეობაში 
არიან. ამ განცხადების შესამოწმებლად ანალიზში 
ჩართული იქნა  სიღარიბის მრავალგანზომილებიანი 
ინდექსი. ეს ინდექსი ზომავს სიღარიბეს ოთხი 
ისეთი განზომილებით, რომლებიც არ ეფუძნება 
მოხმარებას და მოიცავს დემოგრაფიას, განათლების 
დონეს, დასაქმების სტატუსს და ინფრასტრუქტურის 
ხელმისაწვდომობას.15 აღნიშნული გაზომვის 
მიხედვით, ეროვნული ნიმუში გაცილებით 
უკეთეს მდგომარეობაშია, ვიდრე  იძულებით 
გადაადგილებულ და ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრებ პირებს შორის.16 ამგვარი გაზომვა 
ასევე გვაჩვენებს, რომ იძულებით გადაადგილებული 
პირები საკუთარ საცხოვრებლებში უკეთეს 
მდგომარეობაში არიან ერთ სულზე მოხმარებით, 
ვიდრე კოლექტიურ ცენტრებში მცხოვრები 
იძულებით გადაადგილებული პირები. ეს ამტკიცებს, 
რომ ნიმუშების აღების სტრატეგია იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა მონაცემთა ბაზის 
გამოყენებით, აღწერის მონაცემების ნაცვლად, 
მოიცავს იძულებით გადაადგილებული ისეთი 
პირების უფრო დიდ რაოდენობას, რომლებიც არ 
ცხოვრობენ კოლექტიურ ცენტრებში და ალბათ 
არ ასახელებენ თავს იძულებით გადაადგილებულ 
პირებად ოჯახური მეურნეობის ინტეგრირებული 
კვლევის დროს. ანალიზი ასევე გვიჩვენებს, რომ 
1990-იან წლებში იძულებით გადაადგილებული 
პირები, რომლებსაც 20 წელზე მეტი დრო ჰქონდათ 
გადაადგილებასთან მოსარგებად, უკეთ ცხოვრობენ, 
ვიდრე 2008 წელს იძულებით გადაადგილებული 
პირები. კერძოდ, 1990-იან წლებში იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა 22%-ია ერთ სულზე 
მოხმარების ქვედა 40%-იან დონეზე, განსხვავებით 
2008 წელს იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
47%-ისგან. მეორე მხრივ, იმ რესპონდენტების წილი, 
რომლებიც სიღარიბის მრავალგანზომილებიანი 
ინდექსის მიხედვით შეიძლება განხილულები იყვნენ 
როგორც „მრავალგანზომილებიანი ღარიბები“, 
ძალიან მსგავსია ორი ჯგუფისთვის (23% 1990-იან 

15  სიღარიბის ინდიკატორების ოთხი შემადგენელი ნაწილი, რომლებიც გამოიყენება სიღარიბის მრავალგანზომილებიანი ინდექსის 
მისაღებად, განისაზღვრება შემდეგნაირად: (ა) დემოგრაფია - რესპონდენტი ღარიბია, თუ შეფარდება დამოკიდებულ წევრებს (15 
წელზე ნაკლები და 64 წელზე მეტი ასაკის) და სამუშაო ასაკის მქონე ზრდასრულებს (15-64 წელი) შორის ოჯახურ მეურნეობაში 1-ზე 
მეტია; (ბ) განათლება: (i) რესპონდენტი ღარიბია, თუ ოჯახური მეურნეობის ერთ ზრდასრულ წევრს მაინც არა აქვს დამთავრებული 
საშუალო განათლების დაბალი საფეხური; (ii) რესპონდენტი ღარიბია, თუ ოჯახური მეურნეობის არცერთ ზრდასრულ წევრს არა 
აქვს დამთავრებული კოლეჯი; (გ) შრომა: რესპონდენტი ღარიბია, თუ იგი (და მისი მშობლები) უმუშევარია; და (დ) მომსახურებები 
და ინფრასტრუქტურა: (i) წყალზე წვდომა - რესპონდენტი ღარიბია, თუ რესპონდენტის საცხოვრებელში არ არის ხელმისაწვდომი 
წყალი - ცენტრალურად თუ ინდივიდუალურად; (ii) გაზზე წვდომა - რესპონდენტი ღარიბია, თუ რესპონდენტის საცხოვრებელში არ 
არის ხელმისაწვდომი გაზი - ცენტრალურად თუ თხევადი სახით; (iii) გათბობაზე წვდომა - რესპონდენტი ღარიბია, თუ რესპონდენტის 
საცხოვრებელში არ არის ხელმისაწვდომი გათბობის სისტემა; (iv) აბაზანის ხელმისაწვდომობა - რესპონდენტი ღარიბია, თუ 
რესპონდენტის საცხოვრებელში არ არის ხელმისაწვდომი აბაზანა - ინდივიდუალური თუ საერთო. თითოეული მაჩვენებელი 
თანაბრადაა აწონილი და თითოეულ განზომილებაში ყოველი ინდიკატორი ასევე თანაბრადაა აწონილი. რესპონდენტი განისაზღვრება 
როგორც „მრავალგანზომილებიანი ღარიბი“, როდესაც მას არა აქვს შეწონილი ინდიკატორების 33% ან მეტი ინდექსში. რესპონდენტი 
განისაზღვრება როგორც „მრავალგანზომილებიანი მოწყვლადი“, როცა მას არა აქვს შეწონილი ინდიკატორების 20-დან 30-მდე 
პროცენტი ინდექსში.
16 ეროვნული ნიმუშის მხოლოდ 18%-ია „მრავალგანზომილბიანი ღარიბი“ იძულებით გადაადგილებულ პირებს შორის 23%-თან და 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრებ პირებს შორის 31%-თან შედარებით.

წლებში იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის 
და 21% მათთვის, ვისი იძულებითი გადაადგილებაც 
2008 წელს მოხდა).

იძულებით გადაადგილებული პირები უარეს 
მდგომარეობაში არიან ეროვნულ ნიმუშთან 
შედარებით ისეთი მაჩვენებლებით, რომლებიც 
არ არის მოხმარებასთან კავშირში. ისინი 
ცხოვრობენ პატარა საცხოვრებლებში (59 მ2 
შედარებით ეროვნული ნიმუშის 104 მ2-სთან), 
აქვთ უარესი საცხოვრებელი პირობები, ვიდრე 
ეროვნული ნიმუშის წარმომადგენლებს (58% 
შედარებით 61%-თან), უფრო იშვიათად ფლობენ 
საკუთარ საცხოვრებელს (66% შედარებით 90%-
თან) და უფრო დამოკიდებულნი არიან სოციალურ 
დახმარებაზე (იძულებით გადაადგილებული პირების 
ოჯახების 45% შედარებით ეროვნული ნიმუშის 
33%-თან). აღნიშნულ მაჩვენებელთა სისტემაში 
არ შედის კონფლიქტთან ან გადაადგილებასთან 
დაკავშირებული ფსიქოლოგიური თუ სხვა 
სირთულეები. იძულებით გადაადგილებული პირები 
შემდეგნაირად აღწერენ ამგვარ სირთულეებს:  

„ჩემი ოჯახის ათი წევრი, ჩემი ჩათვლით, ერთ 
ჭერქვეშ ვცხოვრობთ. გვაქვს მხოლოდ ორი 
საძინებელი ოთახი და ერთი საერთო ოთახი. 
ჩემი ძმა, მისი ცოლ-შვილი, დედაჩემი, 
მამაჩემი და ჩვენი ბებია და ბაბუა, ყველანი 
ვცხოვრობთ ერთ კოტეჯში“ (იძულებით 
გადაადგილებული ქალი, გორი) 

„რა გასაკვირია, რომ ჩვენი ხალხი 
ნერვიულია. ჩვენი უმრავლესობა ნერვული 
დაავადებების მსხვერპლი ხდება, რადგან 
სახლში ყველაფერი გვქონდა, აქ კი 
ყველაფერი სანატრელი გაგვიხდა...“ 
(იძულებით გადაადგილებული მამაკაცი, 
თბილისი) 
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ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები 
პირები, რომლებიც ყოფილი კონფლიქტის 
საზღვრისპირა ზონებში სოფლებში ცხოვრობენ, 
წარმოადგენენ ნიმუშების უღარიბეს ჯგუფს 
ამ კვლევაში გამოყენებული სოციალური 
კეთილდღეობის მოხმარებაზე დაფუძნებული 
გაზომვის თანახმად. ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრები პირების თითქმის 84% ცხოვრობს 
ერთ სულზე მოხმარების ქვედა 40%-იან დონეზე. 
ისინი არაადეკვატურ საცხოვრებლებში ცხოვრობენ 
და აქვთ უმაღლესი განათლების ყველაზე დაბალი 
მაჩვენებელი. ადმინისტრაციული საზღვრის პირას 
მცხოვრები პირების უფრო დიდი პროცენტი იღებს 
სამთავრობო დახმარებას (14%), ვიდრე  იძულებით 
გადაადგილებული პირების (10%) და იმ პირებისა, 
რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტების 
შედეგად (5%). ძირითად მომსახურებებზე 
წვდომა ზოგადად გაუმჯობესდა ნიმუშების ყველა 
ჯგუფისთვის, გარდა ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრები ადამიანებისთვის. გარდა ამისა, 
სიღარიბის მრავალგანზომილებიანი ინდექსის 
მიხედვით, ისინი წარმოადგენენ ნიმუშების უღარიბეს 
ჯგუფს.17

ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები 
პირების თქმით, ისინი კონფლიქტის რეალობას 
სულ სხვაგვარად განიცდიან, ვიდრე სხვა 
სანიმუშო ჯგუფები. უმუშევრობა ყველაზე 
გავრცელებული თემაა ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრები პირებისგან შემდგარი ფოკუს 
ჯგუფების ყველა დისკუსიაზე, სადაც მონაწილეები 
აღნიშნავენ იმ პრობლემებს, რომლებიც 
მათ ხელს უშლის იმ სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობის განხორციელებაში, რომელსაც ისინი 
კონფლიქტამდე ეწეოდნენ. ამ დისკუსიების დროს 
ქალებისა და მამაკაცების უმრავლესობა ჩივის მიწის, 
საძოვრის, სარწყავი არხის ხელმისაწვდომობის 
დაკარგვაზე და განადგურებულ ინფრასტრუქტურაზე. 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები 
მამაკაცები, რომლებიც გორის მახლობლად 
სახლობენ, აცხადებენ, რომ ადამიანები 
ყოველ წელს კარგავენ საბაღე მიწებს, რადგან 
ადმინისტრაციული საზღვარი სულ წინ იწევს. ისინი 
ამბობენ, რომ უკვე აღარ შეუძლიათ მათი ოჯახის 
წევრების საფლავების მონახულება აღდგომაზე, 
როგორც ამას ყოველთვის აკეთებდნენ. ადამიანები 
შეიძლება დააჯარიმონ, დაიჭირონ და დააკავონ 

17 ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრებ პირებს შორის ასევე ყველაზე მაღალია „მრავალგანზომილებიანი მოწყვლადი“ 
ადამიანების წილი - 44% (ეს წილი 26%-ია იმ პირებს შორის, რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტების შედეგად, და 23% - 
იძულებით გადაადგილებულ პირებს შორის).

სამი დღით ადმინისტრაციული საზღვრის მიდამოში 
სიარულისთვის. გორსა და წილკანში მცხოვრები 
ქალები ყვებიან ყოველდღიურ ფსიქოლოგიურ 
ზეწოლაზე, რომელიც გამოწვეულია ადამიანების 
თავზე ვერტმფრენების გაუთავებელი ხმაურით 
და „საზღვარზე“ მყოფი რუსი ჯარიკაცების 
მოძრაობით. ადმინისტრაციული საზღვრის პირას 
მცხოვრები პირები აცხადებენ, რომ კონფლიქტის 
შემდეგ სრულიად განადგურდა მუნიციპალური 
მომსახურებები - წყლის წყაროები დაბინძურებულია 
ადამიანების მიერ, რომლებიც ამჟამად ნაგავს ყრიან 
იმავე მდინარეში, რომელშიც ბავშვები ცურავენ და 
ადამიანები თევზაობენ. როგორც ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრებმა ერთ-ერთმა ქალმა 
აღწერა:

„ისინი გადმოდიან საზღვარზე, მიჰყავთ 
ადამიანები, საქონელი … ჩვენ ბაღი გვაქვს 
საზღვრის მახლობლად, რუსები დგანან 
და მოგვშტერებიან, უკვე შევეჩვიეთ კიდეც 
ამას, თუმცა მაინც შიშის მომგვრელია. მათ 
შეუძლიათ საზღვრის გადმოკვეთა და…“ 

კვლევაში მონაწილე ქალ და მამაკაც 
რესპონდენტებს ანალოგიური მაჩვენებლები 
აქვთ ასაკის, განათლების, ადგილსამყოფელის, 
სოციალური კეთილდღეობის და საცხოვრებელი 
ადგილის თვალსაზრისით, თუმცა არსებობს 
გარკვეული განსხვავებები წინამდებარე 
ანგარიშში შესწავლილ სოციალურ ჯგუფებს 
შორის. მაგალითად, ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრებ პირებს შორის ნაკლები 
რაოდენობით არიან უმაღლესი განათლების 
მქონე ქალები (18%), ვიდრე ეროვნული ნიმუშის 
ან იძულებით გადაადგილებული პირებს შორის 
(35% და 45% შესაბამისად). ნაკლები იძულებით 
გადაადგილებული ქალია დაქორწინებული (52%), 
ვიდრე მამაკაცი (61%); ასეთივეა მაჩვენებელი იმ 
ქალებს შორის, რომლებიც არ დაზარალებულან 
კონფლიქტების შედეგად, და ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრებ ქალებს შორის (63% 
და 65% შესაბამისად). სხვა უთანასწორობა ეხება 
გენდერულ როლებს, რესურსებზე წვდომას, 
ძალადობის წინაშე მოწყვლადობას და ეკონომიკურ 
შესაძლებლობებს. ეს თემები წინამდებარე 
ანგარიშშია განხილული. 
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ტექსტის მიმდინარე ნაწილი განიხილავს გენდერულ 
საკითხებთან დაკავშირებულ გავრცელებულ 
შეხედულებებსა თუ ნორმებს18 და ძალადობის 
ფაქტების შეტყობინების/ აღრიცხვის დონეებს. აქ 
ნაჩვენებია, რომ ყველაზე უთანასწორო გენდერული 
შეხედულებების მქონე საზოგადოებებში ამ ტიპის 
ძალადობის,  ასევე, ყველაზე დაბალი დონე 
აღინიშნება. სავარაუდოდ, ამის მიზეზი ის გახლავთ, 
რომ ქალები უფრო იშვიათად განაცხადებენ 
გენდერული ძალადობის ფაქტების შესახებ  მეტად 
პატრიარქარული19 გენდერული ნორმების მქონე 
საზოგადოებაში, სადაც, როგორც ასეთი, ძალადობის 
აღიარება, დაშვებული არ არის; შესაბამისად 
ძალადობის შესახებ შეტყობინებაც თავისუფლად 
ვერ ხდება. როგორც წესი, უფრო ახალგაზრდა 
ქალაქელები ყველაზე თანასწორ შეხედულებებს 
გამოხატავენ გენდერთან დაკავშირებით. ხოლო 
ხანდაზმული, სოფლად მცხოვრები ადამიანები 
მსგავს დამოკიდებულებას ყველაზე ნაკლებად 
იზიარებენ. გენდერული ძალადობის შესახებ 

18  სოციალური ნორმები ეხება ქცევის იმ ნიმუშებს, რომლებიც გამომდინარეობს საზოგადოდ გაზიარებული შეხედულებებისგან და 
მათი აღსრულება არაფორმალური სოციალური სანქციებით ხდება (მსოფლიო განვითარების ანგარიში, 2012 წ.) შეხედულებები ან 
დამოკიდებულებები, ამგვარად, წინ უსწრებენ და ხელს უწყობენ სოციალური ნორმების განსაზღვრას. 
19  ეგალიტარული/თანასწორი გენდერული შეხედულებები ეხება იმ პერსპექტივებს, რომლებიც ემხრობა კაცებისა და ქალებისათვის 
თანაბარი უფლებების, როლების და რესურსებთან წვდომის არსებობას. ეს შეხედულებები, ასევე, მოიხსენიება, როგორც ‘პროგრესული’ 
ან ‘ფემინისტური’. შედარებისთვის, პატრიარქალური გენდერული შეხედულებები არაეგალიტარული/არათანასწორია და ხშირად 
მოიხსენიება, როგორც ‘ტრადიციული’ ან ‘ქალთმოძულე’. ასეთი შეხედულებების შემთხვევაში, მკაცრად არის განსაზღვრული გენდერული 
როლები, როგორც წესი, მამაკაცის სასარგებლოდ. 
20  ხელთ არსებული მონაცემებით, შეუძლებელია, გამონთავისუფლდეს ანგარიშგების შედეგები ნორმების წინააღმდეგ. იქიდან 
გამომდინარე, რომ ახალგაზრდები უფრო ხშირად იტყობინებიან ძალადობის შესახებ, ვინაიდან ისინი ცნობენ ძალადობის ფაქტებს, 
ასეთი შემთხვევების შეტყობინების/აღრიცხვის უფრო მაღალი დონე იქნება მოსალოდნელი. თუმცა, შედარებით ეგალიტარული ნორმები 
უნდა ნიშნავდეს გენდერული ძალადობის დაბალ დონეს, იმ ვარაუდით, რომ ახალგაზრდების მიერ ძალადობის გამოცდილება სხვა 
ახალგაზრდებითაა გამოწვეული.  
21  მიმდინარე ანგარიშში გამოყენებული გენდერული ძალადობის განმარტების თანახმად: ტერმინი - ‘გენდერული ძალადობა’, 
პირველ რიგში, ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არსებული სტრუქტურული, გენდერული ძალაუფლების 
დიფერენციალი მამაკაცებსა და ქალებს შორის, ამ უკანასკნელთ ძალადობის მრავალი ფორმის რისკის ქვეშ აყენებს. [...] აღნიშნული 
ტერმინი, ასევე, გამოიყენება მოსარჩლეების მიერ, რათა აღწერონ  მამაკაცების წინააღმდეგ განხორციელებული სექსუალური 
ძალადობის გარკვეული ფორმები და/ან ლგბტი მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართული 

აღრიცხული/შეტყობინებინებული  ფაქტების 
რაოდენობის თვალსაზრისით, ახალგაზრდები უფრო 
მეტად ახდენენ ანგარიშგებას ვიდრე სოფლად 
მცხოვრები ხადაზმული პირები.20 

გარდა ამისა, მიმდინარე კვლევაში, გენდერული 
ძალადობის შესახებ აღრიცხული/შეტყობინებინებული  
ფაქტები, 2010 წლის ბოლო ეროვნული გენდერული 
კვლევის მსგავსია (ჩიტაშვილი და სხვები, 2010 
წ.) ოჯახის ფარგლებში, გენდერული ძალადობა, 
ყველაზე მეტად, ქალებზე ვრცედება, სექსუალური 
ძალადობის, სექსუალური შევიწროების/დევნის 
და ფიზიკური ძალადობის ჩათვლით. ძალადობის 
გამოცდილება, მამაკაცების შემთხვევაში, 
ძალზედ განსხვავებულია და უმეტესწილად, 
გენდერული ძალადობის გამოხატულება არ 
გააჩნია.21 მიუხედავად იმისა, რომ მამაკაცები 
ინტერპერსონალური ფიზიკური ძალადობის 
მაღალ დონეს აფიქსირებენ სახლის გარეთ, ასეთი 
შემთხვევები, უფრო ხშირად, პარტნიორის მხრიდან 

4 გენდერული ნორმები და ძალადობის 
შეტყობინებული/აღრიცხული ფაქტები

„დამოკიდებულებას საკმაო მნიშვნელობა  გააჩნია... რადგანაც ის წარმოადგენს ხალხის 
პოტენციური ქცევის ბარომეტრს... იგი განსაზღვრავს, თუ როგორ ექცევა საზოგადოება 
აღნიშნულ ჯგუფებს, როგორია მათი ჩართულობა საზოგადოებაში და როგორ 
ხორციელდება მათი სტატუსის გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული პოლიტიკა“. 

(მსოფლიო ბანკი, 2013 წ.)
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არ არის გამოწვეული. ემოციური შეურაცხყოფის 
შესახებ, როგორც კაცები, ისე ქალები იტყობინებიან, 
თუმცა იგი სხვადასხვა ფორმითაა წარმოდგენილი.

საერთო ჯამში, მიმდინარე კვლევა ასახავს, თუ 
როგორ მიმდინარეობს ბრძოლა ქვეყანაში, 
რათა ერთმანეთს შეუთანხმდეს უაღრესად 
პატრიარქალური გენდერული ნორმები და  
გენდერული თანასწორობისადმი არსებული ახალი 
რეალობა. მდედრობითი სქესის წარმომადგენლები, 
განსაკუთრებით კი ქალაქში მცხოვრები ძალზედ 
განათლებული ქალბატონები, როგორც 
ჩანს, ცვლილებების წინა ფრონტზე დგანან. 
მამაკაცებს, მათ შორის ახალგაზრდა თაობის 
წარმომადგენლებსაც, საკმაოდ უჭირთ გენდერული 
თანასწორობის მოსაზრების გაზიარება, თუმცა 
შეინიშნება გარკვეული ცვლილებები. 

4.1 საქართველოში ამჟამად 
არსებული გენდერული ნორმები

გენდერული ნორმები დინამიურია და იცვლება 
ახალ თაობასთან ერთად. ზოგადად, უფროსი 
თაობა ცვლილებებს ეწინააღმდეგება, ხოლო 
უმცროსი თაობა, რომელსაც აქტიური შეხება აქვს 
მოგზაურობასთან, ინტერნეტთან და სოციალურ 
მედიასთან, მეტად მიესალმება ცვლილებას.   

მიუხედავად იმისა, რომ კვლევამ წარმოადგინა 
გენდერული საკითხებისადმი დამოკიდებულების 
გარკვეული სპექტრი, პირველ რიგში, მაინც 
გამოკვლეულ იქნება, თუ რამდენად ფართოდ 
არის გავრცელებული გენდერული თანასწორობა 
საქართველოში, ქალბატონებისა და მამაკაცების 
აღქმით. ნახაზი 6 გვიჩვენებს, რომ ხანდაზმულ ასაკში 
მყოფი ქალებისა და მამაკაცების 50%-ის აზრით, 
გენდერული თანასწორობა საკმაოდ ფართოდაა 
გავრცელებული, მაგრამ ახალგაზრდების  (10-24 
წლის) მხოლოდ 25 პროცენტი ემხრობა იგივეს. 

ქალაქისა და სოფლის მაცხოვრებლებელთა 
შეხედულებებს შორის ასევე მკაფიო განსხვავებაა, 
მაგრამ მხოლოდ მამაკაცების შემთხვევაში. 
მაგალითად, როდესაც ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრებ რესპონდენტებს იგივე შეკითხვა 
დაუსვეს — „საკმარისად გავრცელებულია თუ 
არა გენდერული თანასწორობა?“ — თითქმის 
ორჯერ მეტმა მამაკაცმა (41%) გასცა დადებითი 
პასუხი „დიახ“, ვიდრე ქალბატონმა (18%)22. 
აქამდე, ეს გახლავთ ყველაზე დიდი შეუსაბამობა 
სანიმუშო ჯგუფის მამაკაცებსა და ქალებს შორის. 
იმის გამო, რომ ყველა ადმინისტრაციული ხაზის 

22 სანიმუშო ჯგუფების პროფილებიდან გამომდინარე, უნდა აღინიშნოს, რომ ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები პირები, 
საშუალოდ, უფრო ხანდაზმულ ასაკში არიან ვიდრე იძულებით გადაადგილებულნი ან ის ინდივიდები, რომლებიც კონფლიქტის შედეგად 
არ დაზარალებულან.

მონაკვეთი სოფლის ტერიტორიაზეა, ეს ასახავს 
ქალაქი-სოფლის დინამიკას. ეროვნული ნიმუშის 
ქალაქისა და სოფლის მოსახლეობის განხილვისას 
(მამაკაცებისა და ქალების ერთობლიობა), ქალაქში 
მცხოვრებ რესპონდენტთა 32%-ის, ხოლო სოფლის 
მაცხოვრებელთა 38%-ის განცხადებით, გენდერული 
თანასწორობა საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული. 
საერთო მაჩვენებელშიც იგივენაირად იყოფა 
მონაცემები 32% და 38%. თუმცა, შემდგომი 
დაყოფისას 32-33% თითოეული ქალაქში მცხოვრები 
მამაკაცი, ქალაქში მცხოვრები ქალი და სოფლად 
მყოფი ქალი ეთანხმება, რომ გენდერული 
თანასწორობა ფართოდაა გავრცელებული, ხოლო 
სოფლად მცხოვრები მამაკაცები 43.5% მაჩვენებლით 
არიან წარმოდგენილნი (ნახაზი 7).   

სოფელში მცხოვრები მამაკაცების აღნიშნული 
მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი, ამ 
თვალსაზრისით, წარმოადგენს განსხვავებას ქალაქსა 
და სოფელს.  მსგავსი განსხვავება რამოდენიმე სხვა 
მაჩვენებელსაც შეეხო.

როგორც მამაკაცები, ისე ქალები,  ოჯახში, 
ფუნქციების პატრიარქალური წესით 
გადანაწილებას ემხრობიან, ხოლო ოჯახს 
გარეთ ქალები კაცების თანასწორუფლებიანად 

ნახაზი 6: იმ რესპონდენტთა პროცენტული 
მაჩვენებელი (ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით), ვინც 
თვლის, რომ გენდერული თანასწორობა ფართოდაა 
გავრცელებული 
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წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა 
საქართველოში, 2016 წ.
შენიშვნა: მონაცემები მოიცავს, როგორც მამრობითი, ისე 
მდედრობითი სქესის რესპონდენტებს. მონაცემები შეწონილია 
ნიმუშების წონით. 
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ნახაზი 7: ქალაქსა და სოფელში მცხოვრები 
იმ მამაკაცებისა და ქალების პროცენტული 
მაჩვენებელი, ვინც თვლის, რომ გენდერული 
თანასწორობა ფართოდაა გავრცელებული

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა 
საქართველოში, 2016 წ.

შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშების წონით. 

ნახაზი 8: გენდერული როლების/ფუნქციების მაჩვენებლები მამაკაცებისა და ქალების მიერ გაცემულ პასუხებში 
ყველაზე მცირე განსხვავებით; შეკითხვა: ‘ეთანხმებით თუ არა, რომ...’ 

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016 წ.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშების წონით.
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საოჯახო მეურნეობაში/ოჯახში, 
გადაწყვეტილების მიღებისას,

 საბოლოო სიტყვა კაცს უნდა ეკუთვნოდეს 
 

ქალები კაცები

ითვლებიან.  ნახაზი 8 გვიჩვენებს, რომ 
ოჯახში მამაკაცი უნდა იღებდეს  საბოლოო 
გადაწყვეტილებას. ზუგდიდში, ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრებმა ქალბატონმა 
დაადასტურა, „აბსოლუტურად მართალია, რომ 
ოჯახს ორი მმართველი ვერ ეყოლება.“ კვლევა 
შემდგომში გვიჩვენებს, რომ ქალბატონებისა 
და მამაკაცების აზრით, ოჯახის ფარგლებს 
გარეთ ქალები კაცების თანასწორნი არიან. 
ნახაზში 8, მდედრობითი და მამრობითი 
სქესის წარმომადგენელთა შეხედულებების 
მაჩვენებლებელთა შორის  ყველაზე მცირე 
განსხვავებაა. ყველა ეს ინდიკატორი ოჯახის 
ფარგლებს გარეთ სიტუაციებს ეხება, სადაც 
ორივე სქესის წარმომადგენელი ქალებს 
თანასწორუფლებიანად მიიჩნევს. მამაკაცებისა და 
ქალების 90%-ზე მეტი ქალბატონებს ისეთივე კარგ 
ლიდერებად თვლის, როგორც მამაკაცებს. 

არც ერთი სქესის წარმომადგენელს მიაჩნია, 
რომ ქალები კაცების საქმისთვის საფრთხეს 
წარმოადგენენ, მაგრამ ორივე მხარე მამაკაცის 
უპირველეს ფუნქციად ოჯახის უზრუნველყოფას 
ასახელებს. შეჯამების თვალსაზრისით, ნახაზების 
8 და 9 თანახმად, მამაკაცებს სწამთ ტრადიციული 
გენდერული როლებისა ოჯახში და ამავდროულად, 
ქალებს მამაკაცების თანასწორად აღიარებენ. 
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ნახაზი 9: გენდერული ფუნქციების მაჩვენებლები, მამაკაცებისა და ქალების პასუხებს შორის 10%-ზე მეტი 
სხვაობით. შეკითხვა: ‘ეთანხმებით თუ არა რომ...?’ 

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016 წ. 
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშების წონით. 
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საოჯახო მეურნეობაში/ოჯახში, 
გადაწყვეტილების მიღებისას,

 საბოლოო სიტყვა კაცს უნდა ეკუთვნოდეს 
 

ქალები კაცები

ნახაზი 10: იმ რესპონდენტთა პროცენტული მაჩვენებელი, გენდერის მიხედვით, ვინც ეთანხმება შემდგომი 
ნორმების განცხადებებს 

წყარო: ცხოვრება გარდამავალ პერიოდში - კვლევა (LiTS. 2016). ინფორმაცია ლგბტ ადამიანებზე მოსახლეობის ცხოვრებისეული 
გამოცდილების კვლევისთვის საქართველოში
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შეხედულებები უფრო მწვავდება, როდესაც საქმე 
ავტონომიასა და გადაწყვეტილების მიღებას 
ეხება. ნახაზი 9 გვიჩვენებს გენდერული ნორმების 
ინდიკატორებს, სადაც მამრობითი და მდედრობითი 
სქესის წარმომადგენელი რესპონდენტების 
პასუხებს შორის სხვაობა 10%-ზე მეტია.23 
აღნიშნული მაჩვენებლები ეხება ქალბატონების 
საქმიანობასა და კეთილდღეობას. მიუხედავად 
იმისა, რომ განსხვავებები აღინიშნება კაცებსა 
და ქალებს შორის, მამაკაცების სამი მეოთხედი 
და ქალბატონების ნახევარზე მეტი ეთანხმება იმ 
მოსაზრებას, რომ ოჯახში მამაკაცი უნდა იღებდეს 
საბოლოო გადაწყვეტილებას. ეს არ ნიშნავს იმას, 
რომ ქალების აზრი არ ფასდება: 2016 წლის 
კვლევის — „ცხოვრება გარდამავალ პერიოდში - 
კვლევა“ (LiTS) — თანახმად, ქალბატონების 89%-მა 
აღნიშნა, რომ ოჯახში მიღებულ გადაწყვეტილებებში 
მათი აზრი გათვალისწინებულია (ნახაზი 10). 
თუმცა, გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული 
შეხედულებებისა და ნორმების შესახებ არსებული 
მონაცემები შეესაბამება საქართველოში ჩატარებულ 
სხვა კვლევების შედეგებს, რაც გულისხმობს იმას, 
რომ ქალის უპირველესი მოვალეობა სახლის საქმე 
და ქმრის მორჩილებაა. გაეროს განვითარების 
პროგრამის (UNDP) ანგარიშის (2013 წ.) მიხედვით, 
რესპონდენტთა 63%-ის აზრით, ქალი მორჩილი 
უნდა იყოს. ამ შეხედულებას ფოკუს ჯგუფის 
შედეგებიც  ამყარებს; როგორც ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრებმა ერთ-ერთმა 
ქალბატონმა დაადასტურა, „თითქმის ყველა ქალს 
ჰქონია გამოცდილება, როდესაც მეუღლემ გაჩუმება 
უბრძანა, ვინაიდან ის ქალია და არაფერი გაეგება.“ 
აღნიშნული კომენტარი ასახავს იმ მოსაზრებებს, 
რომლებიც გამოითქვა მთელი რიგი ქალბატონების 

23  მაჩვენენებლებს/ინდიკატორებს შორის საჭიროა, არსებობდეს, დაახლოებით, 7%-იანი  განსხვავება, რათა ისინი სტატისტიკურად 
მნიშვნელოვნად ჩაითვალონ, ხოლო კვლევის ნიმუშში შეცდომის ზღვარს 3% წარმოადგენს. 

მიერ, ფოკუს ჯგუფების დისკუსიებში, სადაც 
მონაწილეობდნენ იძულებით გადაადგილებული 
პირები და ის ადამიანები, რომლებიც არ 
დაზარალებულან კონფლიქტის შედეგად. ზემოთ 
აღნიშნული ხაზგასმული განსხვავებები გენდერულ 
ფუნქციებში, ოჯახში თუ მის ფარგლებს გარეთ, 
ისევე, როგორც საქმიანობასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე ქალებისა და კაცების მიერ გამოთქმული 
სხვადასხვა შეხედულებები, მნიშვნელოვანია, 
ვინაიდან საერთაშორისო გამოცდილების თანახმად, 
გენდერული ძალადობის რისკები მცირდება, 
როცა როლები როგორც ოჯახში, ისე მის გარეთ 
თანასწორუფლებიანია. (Heise and Kotsadam 2015).

აღნიშნული შედეგები შეესაბამება სხვა 
კვლევებს, რომლებიც ეხება საქართველოში 
არსებული სოციალური შეხედულებებისა და 
ნორმების შეფასებას. ანალოგიურად, 2016 წლის 
„ცხოვრება გარდამავალ პერიოდში - კვლევა“  
(LiTS) ეყრდნობა უფრო ტრადიციულ გენდერულ 
ნორმებს ოჯახში და ამავდროულად, მხარს 
უჭერს მათ თანასწორუფლებიანობასა და ოჯახის 
ფარგლებს გარეთ ფუნქციებს. ამ კვლევის მსგავსად, 
ქალებისა და კაცების მიერ გაცემულ პასუხებში 
განსხვავებაა, როდესაც საქმე გადაწყვეტილების 
მიღებასა და ავტონომიის საკითხებს ეხება (ნახაზი 
10). თუმცა, აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ორი 
კვლევის პირდაპირი შედარება შეუძლებელია, 
ვინაიდან გამოყენებული შეკითხვები, ნიმუშები და 
მეთოდოლოგია განსხვავებულია. 

საერთო ჯამში, მიღებული მონაცემების თანახმად, 
საქართველოში, ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფებს 
უფრო ეგალიტარული/თანასწორი გენდერული 

ნაკლებად თანასწორუფლებიანი გენდერული 
შეხედულებები

 � მამაკაცები
 � 55 წელს გადაცილებული

 � სოფლის მაცხოვრებელი

 � შემოსავლების განაწილების მიხედვით 
უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%

 � უარესი საცხოვრებელი პირობები

 � უმაღლესი განათლების გარეშე

ცხრილი 6: გენდერთან დაკავშირებული შეხედულებების პროფილები

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016 წ. გენდერული პროფილები შემუშავებულ იქნა 
მსოფლიო ბანკის გუნდის მიერ, მონაცემთა ცხრილების შეპირისპირებაზე და დანართში 3 წარმოდგენილი რეგრესიული ანალიზის 
საფუძველზე დაყრდნობით..

უფრო მეტად თანასწორუფლებიანი 
გენდერული შეხედულებები

 � ქალები

 � 18-24 წლის

 � ქალაქის მაცხოვრებელი

 �      შემოსავლების განაწილების მიხედვით 
ყველაზე მდიდარი ზედა 60%

 � უკეთესი საცხოვრებელი პირობები

 � უმაღლესი განათლებით
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დამოკიდებულება აქვთ, ვიდრე სხვებს. 
რამოდენიმე დემოგრაფიული ჯგუფის ყველა 
გამოკითხული პირის პასუხების შედარების შედეგად, 
გაირკვა, რომ ახალგაზრდა, ქალაქში მცხოვრებ, 
შეძლებულ, განათლებულ ქალებს გენდერთან 
მიმართებაში ყველაზე თანასწორი შეხედულებები 
აქვთ. შედარებისთვის, უფრო ხანდაზმული, 
სოფლად მცხოვრები, ნაკლებად შეძლებული, 
უფრო გაუნათლებელი მამაკაცები ნაკლებად 
იზიარებენ აღნიშნულ დამოკიდებულებას. ეს შედეგი, 
ზოგადად, მთელი კვლევის 25 გენდერული ნორმის 
ინდიკატორზე ვრცელდება. ცხრილი 6 გვიჩვენებს 
იმ პირების პროფილებს, რომლებსაც ყველაზე 
თანასწორუფლებიანი გენდერული შეხედულებები 
აქვთ24.

4.2 დროთა განმავლობაში მომხდარი 
ცვლილებები შეხედულებებთან 
დაკავშირებით

მიმდინარე კვლევა გვიჩვენებს, თუ როგორ 
შეიცვალა, ქართველი კაცებისა და ქალების 
შეხედულებები თუ დანერგილი ნორმები, დროთა 
განმავლობაში. მონაცემთა ბაზის თანახმად, 
ახალგაზრდები უფრო მეტად ტოლერანტულ 
დამოკიდებულებას ავლენენ, მაგრამ მათი ასაკი 
დროთა განმავლობაში განვითარებული ტენდენციის 
შედარების შესაძლებლობას არ გვაძლევს. 
იმისათვის, რომ უკეთ მოხდეს ცვლილების 
გამომწვევი მიზეზისა თუ არეალის გააზრება, 
ტექსტის მიმდინარე ნაწილი ეყრდნობა სხვა 
რაოდენობრივ კვლევებსაც, რათა შესწავლილ 
იქნას, თუ როგორ შეიცვალა ნორმები 2010-2016 
წწ. ეს ქვეპუნქტი შეისწავლის სოციალური ნორმების 
შესახებ მონაცემებს, ევროპის რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ შემუშავებული 
კვლევიდან — „ცხოვრება გარდამავალ პერიოდში - 
კვლევა“ (LiTS), რომელიც გვთავაზობს ეროვნული 
მასშტაბით წარმოდგენილ ანგარიშს 18 წლის ზევით 
უფროსებს შორის. ტექსტის ამ ნაწილში, განხილულ 
იქნება ტოლერანტობისა და უპატივცემულობის 
საკითხები იმ ადამიანებთან მიმართებაში, ვინც 
ითვლება, რომ მოსახლეობის უმრავლესობასთან 
შედარებით განსხვავებულად გამოიყურებიან ან 
იქცევიან (მაგალითად, ემიგრანტები, ეთნიკური 
უმცირესობა, ანტისოციალური ქცევა ან სექსუალური 
უმცირესობა). ეს მიუთითებს იმაზე, რომ 

24 იმ დეტალების სანახავად, თუ როგორ მოხდა აღნიშნული პროფილების შეფასება, იხილეთ დანართში 3 წარმოდგენილი 
ტრადიციულ შეხედულებებთან დაკავშირებული ფაქტორები. ტექსტის მიმდინარე ნაწილი მიზნად ისახავს, განისაზღვროს, რომელი 
მახასიათებლებია დაკავშირებული გენდერული ძალადობის შესახებ ნორმებისა თუ შეხედულებების გავრცელებასთან. ნაწილში 1 
აღწერილი ინდიკატორები ძალადობის მიღებაზე/დაშვებაზე, ამ მიზნისთვისაა გამოყენებული (ცხრილი 50). 
25 ამ სექციაში და გრაფიკში წარმოდგენილი ტერმინოლოგია გამოყენებულია „ცხოვრება გარდამავალ პერიოდში - კვლევის“ (LiTS) 
ტერმინოლოგიის თანახმად და ასახავს რესპონდენტებისადმი დასმულ შეკითხვებს. ისინი არ გამოხატავენ ავტორთა დასკვნას და არ 
ემთხვევიან მსოფლიო ბანკის ოფიციალურ ტერმინოლოგიას.     

გარკვეული ტიპის განსხვავებული ადამიანებისადმი 
ტოლერანტობამ იმატა, მაგრამ სხვა სფეროებში 
იკლო. 

„ცხოვრება გარდამავალ პერიოდში - კვლევა“ (LiTS) 
კვლევის ძალისხმევა, შეაფასოს საზოგადოებრივი 
აზრი იზოლირებული ჯგუფების შესახებ, გვიჩვენებს, 
რომ მოიმატა აუტანლობამ იმ ადამიანების მიმართ, 
რომლებიც არიან სხვა კულტურისა თუ ქვეყნის 
წარმომადგენლები, ასევე, დაბალი ეკონომიკური 
საშუალების ან მეტი დახმარების საჭიროების მქონე 
პირებისადმი (მაგალითად, ხანდაზმულები და 
ბავშვიანი ოჯახები) (ნახაზი 11). ამავდროულად, 
ის გვიჩვენებს მკვეთრ შემცირებას ერთი და იგივე 
სქესის პარტნიორებისა და ანტისოციალური ქცევის 
მქონე ადამიანების (მაგალითად, ლოთები და 
ნარკომანები) დისკრიმინაციის კუთხით. თუმცა, 
აღნიშნული ჯგუფებისადმი სტიგმა, საერთო ჯამში, 
მაინც მაღალია — ქართველების 50%-ზე მეტი 
აცხადებს, რომ არ სურთ მეზობლად ცხოვრობდნენ 
ჰომოსექსუალები, შიდსით დაავადებულნი, ლოთები, 
ნარკომანები ან პედოფილები25. ტოლერანტობის 
დონე ბოშებისა და პედოფილებისადმი იგივე დარჩა 
2010 წელსა და 2016 წელს შორის. 

აღნიშნული გვიჩვენებს, საქართველოში,  
დისკრიმინაციული დამოკიდებულების შემცირების 
ზოგად ტენდენციას, იმ ჯგუფებისადმი, რომლებიც 
წარსულში მკაცრად სტიგმატიზირებულნი იყვნენ, მაგრამ, 
ამავდროულად, შეინიშნება გაზრდილი აუტანლობა სხვა 
კულტურის წარმომადგენლებისადმი ან განსაკუთრებული 
საჭიროების მქონე პირებისადმი.   

დისკრიმინაციის კუთხით დაფიქსირებული შემცირება (ან 
მომატებული ტოლერანტობა), სავარაუდოდ, სანიმუშო 
ჯგუფის შემადგენლობის შედეგია: 2010 წლის სანიმუშო 
ჯგუფი შედარებით უფრო ასაკში მყოფი ადამიანებით იყო 
დაკომპლექტებული (მათ შორის დიდი ნაწილი პენსიაზე 
გასული გახლდათ) და წარმოდგენილი იყო მეტწილად 
ქალბატონებით — რაშიც უფრო კონსერვატიული 
შეხედულებების გამოთქმის ტენდენცია იგულისხმება. 
ჰომოსექსუალების წინააღმდეგ არსებული სტიგმის 
განხილვისას, ვხედავთ, რომ შეინიშნება სტიგმის 
მნიშვნელოვანი ვარდნა თითქმის ყველა სოციალურ-
დემოგრაფიულ თუ სოციალურ-ეკონომიკურ ჯგუფებში 
და აღნიშნული შემცირება რესპონდენტთა სხვადასხვა 
მახასიათებლების (სქესი, ასაკი, განათლება, დასაქმების 
სტატუსი, ოჯახში ბავშვების არსებობა და გეოგრაფიული 
საცხოვრებელი) გათვალისწინების დროსაც კი 
შენარჩუნებულია. უფრო მეტიც, ჰომოსექსუალებისადმი 
დაფიქსირებული შემცირებული სტიგმა (ან 



45

ტოლერანტობის ზრდა) შედარებით უფრო მაღალი 
მაჩვენებლით გამოვლინდება ახალგაზრდებს შორის 
(რომლებიც 2010 წელს ყველაზე მეტად გამოიხატებოდნენ 
სტიგმატიზირებით); ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო 
მნიშვნელოვანია უფრო ხანდაზმულ ადამიანებში და მეტად 
შეიმჩნევა მამაკაცებს შორის, როდესაც ორივე მათგანს 
უფრო სტიგმატიზირებული მოსაზრების ტენდენცია აქვთ 
(ნახაზი 12). 

4.3 ფიზიკურ და სექსუალურ 
ძალადობასთან დაკავშირებული 
გენდერული ნორმები

ქართველთა უმეტესობა, ცოლზე ხელის 
აღმართვას არ ამართლებს, გარდა იმ 
შემთხვევებისა, როდესაც საქმე „ღირსებასთან“ 
დაკავშირებულ საკითხებს ეხება. ნახაზი 13 
გვიჩვენებს, რომ სანიმუშო ჯგუფის, საშუალოდ, 
10%-ზე ნაკლები ფიზიკურ შეურაცხყოფას 
გამართლებულად თვლის ისეთი მიზეზის გამო, 
როგორიცაა, მაგალითად, საყოფაცხოვრებო 
საქმის შეუსრულებლობა. თუმცა, ტოლერანტობა 

უფრო მაღალია, როცა საქმე „ღირსებასთან“ 
დაკავშირებულ საკითხებს ეხება; ორი, ყველაზე 
ხშირად დასახელებული მიზეზი, რის გამოც 
ფიზიკური ძალადობა გამართლებულად ითვლება, 
გახლავთ ერთგულებისა და მორჩილების თემა. 
თითქმის ყველა შემთხვევაში, კაცები უფრო მეტად 
ემხრობიან ძალადობას, ვიდრე ქალები ( ნახაზი 13). 

სოფლად მცხოვრები კაცები - ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრებნი - ცოლის ცემას 
უფრო მეტად უჭერენ მხარს, ვიდრე სხვა ჯგუფები 
და 10%-ზე მეტი შეურაცხყოფას ამართლებს 
ხუთიდან ოთხი კატეგორიის თანახმად. 
აღსანიშნავ გამონაკლისს წარმოადგენენ იძულებით 
გადაადგილებული კაცები, სადაც მამაკაცებზე 
მეტად ქალები ამართლებენ შეურაცხყოფას, 
თუმცა მონაცემები, ამ კატეგორიაში, სარწმუნო არ 
არის. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, 
რომ აღნიშნული ნიმუშის თანახმად, იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა თემებში კაცებზე მეტი 
ქალები ამართლებენ შეურაცხყოფას, ეს შედეგი, 
შესაძლოა, არ შეესაბამებოდეს იძულებით 

ნახაზი 11: საქართველოში არსებული სტიგმა სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებთან მიმართებაში  
(2010- 2016 წწ.)

წყარო: ცხოვრება გარდამავალ პერიოდში - კვლევა (LiTS. 2016). ინფორმაცია ლგბტ ადამიანებზე მოსახლეობის ცხოვრებისეული 
გამოცდილების კვლევისთვის საქართველოში.
ამ გრაფიკში წარმოდგენილი ტერმინოლოგია გამოყენებულია „ცხოვრება გარდამავალ პერიოდში - კვლევის“ (LiTS) ტერმინოლოგიის 
თანახმად და ასახავს რესპონდენტებისადმი დასმულ შეკითხვებს. ისინი არ გამოხატავენ ავტორთა დასკვნას და არ ემთხვევიან მსოფლიო 
ბანკის ოფიციალურ ტერმინოლოგიას.
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ნახაზი 12: ჰომოსექსუალების მიმართ არსებული სტიგმა საქართველოში (2010-2016 წწ.), სქესისა და ასაკის 
მიხედვით

წყარო: ცხოვრება გარდამავალ პერიოდში - კვლევა (LiTS. 2016). ინფორმაცია ლგბტ ადამიანებზე მოსახლეობის ცხოვრებისეული 

გამოცდილების კვლევისთვის საქართველოში.
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ნახაზი 13: პასუხები გაცხადებაზე - „მამაკაცს აქვს კარგი მიზეზი, ხელი აწიოს ცოლზე, მაშინ როცა“, სქესის 
მიხედვით 

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016 წ.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშების წონით. 
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გადაადგილებულ მთელ მოსახლეობას. რეგრესია, 
ასევე, გვიჩვენებს, რომ უფრო ხანდაზმული 
რესპონდენტები გენდერულ ძალადობას, ზოგადად, 
უფრო მისაღებად თვლიან. როგორც წესი, 
სოფლად მცხოვრები, ნაკლებად განათლებული 
მამაკაცებისათვის გაცილებით მისაღებია 
პარტნიორზე ძალადობა.     

მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობისადმი 
ტოლერანტობა დაბალია, ორივე სქესის 
წარმომადგენელთა ხშირი განცხადებით, 
რატომღაც ქალებს ეკისრებათ ძალადობაზე 
პასუხისმგებლობა. რამოდენიმე ფოკუს ჯგუფში, 
რესპონდენტები, გარკვეულწილად ქალებს 
ადანაშაულებდნენ; ერთ-ერთი მონაწილის პასუხი 
კი ამგვარი გახლდათ, „ჩემი აზრით, ქალმა იმ 
დონემდე არ უნდა მიიყვანოს მამაკაცი, რომ 
მან ხელი აღმართოს მასზე.“ მთელი ფოკუს 
ჯგუფების მასშტაბით, ქალბატონების თანახმად, 
ძალადობის ფაქტების შემთხვევაში, საზოგადოება 
უფრო მეტად ადანაშაულებს მდედრობითი სქესის 
წარმომადგენლებს და ამართლებს კაცებს. 

4.4 ძალადობის გამოცდილება 
ქალების ცხოვრებაში

ჩვენ ძალადობას ვაფასებთ იმ 4 კატეგორიის 
16 ინდიკატორის მიხედვით, რომელიც  შეირჩა 
ტესტირებული და ხშირად გამოყენებული 
კითხვარებიდან, რომლებიც თავის მხრივ ქალთა 
მიმართ ძალადობას იკვლევდნენ (იხილეთ უჯრედი 
3 კონკრეტული კითხვებისათვის). ძალადობის ოთხ 
კატეგორიაში იგულისხმება: მაკონტროლებელი 
ქცევა/ემოციური შევიწროვება, სექსუალური 
შევიწროვება/დევნა, სექსუალური ძალადობა და 
ფიზიკური ძალადობა. აღნიშნულ კატეგორიებს 
შემდგომში მოვიხსენიებთ, როგორც ‘ძალადობის 
ოთხი ფორმა’. გენდერულ ძალადობასთან 
დაკავშირებულ სხვა კვლევებთან შედარებით, 
მიმდინარე კვლევა სექსუალურ შევიწროებას 
გამორჩეულ კატეგორიად გამოჰყოფს. მიუხედავად 
იმისა, რომ აღნიშნული გახლავთ ძალადობის 
ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც განხორციელებულია 
მეორე პიროვნებაზე, მისი სურვილის წინააღმდეგ, 
ჩვენ სექსუალური შევიწროების/დევნის ცალკე 
ჩართვა, ასევე,  მასთან დაკავშირებული 
საზოგადოებრივი შეხედულებების გამო 
გადავწყვიტეთ. მაკონტროლებელი ქცევა/ემოციური 

ნახაზი 14: იმ რესპონდენტთა პროცენტული მაჩვენებელი, ვინც თვლის, რომ ქალს შეუძლია სექსზე 
უარის თქმა, შემდგომი მიზეზების გამო, სქესის მიხედვით

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016 წ.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშების წონით. 
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შევიწროვება  ძალადობის ინდექსში იგივე მოცემული 
მიზეზების გამო იქნა შეტანილი, რამაც შეიძლება 
გამოავლინოს ის სოციალური კონტექსტი, რაშიც 
ძალადობას აქვს ადგილი.    დასკვნა იმისა, რომ 
ემოციური შეურაცხყოფა შესაძლოა იყოს მძიმე და 
ჰქონდეს გრძელვადიანი გავლენა რესპონდენტთა 
კეთილდღეობაზე, მკაფიოდ გამოიხატა ფოკუს 
ჯგუფის დისკუსიებში.

როგორც ადმინისტრაციული საზღვრის პირას 
მცხოვრებმა ერთ-ერთმა გორელმა ქალბატონმა 
განაცხადა, „მართალია, გააჩნია ცემის სიმძმეს, 
მაგრამ, ხანდახან, ფიზიკური ჭრილობები უფრო 
მალე ხორცდება, ვიდრე სულისთვის მიყენებული 
ზიანი.“ როგორც მაკონტროლებელმა ქცევამ/
ემოციურმა შევიწროვებამ, ისე სექსუალურმა 
დევნამ, შესაძლოა, ძალადობის სხვა ფორმისათვის 
ხელშემწყობი გარემო შექმნას, დამნაშავის მხრიდან 
დასაშვებ/დაუშვებელ ქცევას შორის საზღვრის  
წაშლისა და ასევე, დაზარალებულის ღირსების 
შელახვის შედეგად. 

ქართველ ქალთა მეოთხედზე მეტს გამოუცდია 
ძალადობის რომელიმე ფორმა მაინც. ჩვენი 
აღმოჩენით, ქალების 27% აცხადებს, რომ 
გამოუცდიათ სექსუალური შევიწროვების/
დევნის, სექსუალური ძალადობის ან ფიზიკური 
ძალადობის ერთი ფორმა მაინც. ცხრილში 7 
წარმოდგენილია ძალადობის აღრიცხული/
შეტყობინებული ფაქტები ქალებისთვის, სხვადასხვა 
ინდივიდუალური მახასიათებლების მიხედვით. 
მთელი მოსახლეობის მასშტაბით, ქალების 16.3% 
აცხადებს, რომ ერთხელ მაინც გადარჩენილან 
სექსუალური სახის შეურაცხყოფას (სექსუალურ 
შევიწროებას, სექსუალურ ძალადობას ან ორივეს), 
ხოლო 8%-ის შეტყობინებით, მათ უშუალოდ 
გამოუცდიათ სექსუალური ძალადობა. აღსანიშნავია, 
რომ ეს არ გახლავთ მომხდარი შემთხვევების 
კოეფიციენტი26; სინამდვილეში, ქალების რეალური 
ძალადობის გამოცდილებები და მათ მიერ მსგავსი 
ფაქტების აღრიცხვა/შეტყობინება განსხვავდება 
(იხილეთ თავი 4.5 აუღრიცხავი ძალადობის 
ფაქტების შესახებ ინფორმაციისთვის). ჩვენ, 
ასევე, შევაგროვეთ ინფორმაცია ეკონომიკურ 
იძულებასთან დაკავშირებით. ქალების თითქმის 
5%-ის განცხადებით, მათ აიძულებდნენ, საკუთარი 
სურვილის წინააღმდეგ, შემოსავლის მთლიანი ან 
გარკვეული ნაწილი მეუღლისათვის დაეთმო ან 
ქმრის სურვილის გამო, მიეტოვებინა სამსახური. 

26 მიუხედავად იმისა, რომ გენდერული ძალადობის ყველა კვლევა აფიქსირებს განსხვავებას შეტყობინებულ/აღრიცხულ ძალადობასა 
და რეალურ ძალადობის ფაქტს შორის, მიმდინარე კვლევის უპირველესი ამოცანაა, განხილულ იქნას კავშირი ძალადობას, კონფლიქტს, 
ეკონომიკურ შესაძლებლობებსა და მომსახურებას შორის. აქედან გამომდინარე, მეთოდოლოგია და კითხვარი განსხვავდება იმ 
კვლევებისგან, რომლებიც მიზნად ისახავენ ინციდენტთა მაჩევენებლების შეგროვებას. 
27 რეგრესიული ანალიზის დეტალური პრეზენტაციისთვის, იხილეთ, დანართი 3.

აღწერითი სტატისტიკის თანახმად, ზოგადად,  
ქალაქში მცხოვრები ქალები უფრო იტყობინებიან 
მომხდარი ძალადობის ფაქტის შესახებ, მაშინ, 
როცა ცუდ საცხოვრებელ პირობებში მყოფი 
ქალები შედარებით ხშირად განაცხადებენ 
სექსუალური შევიწროებისა და ძალადობის 
შემთხვევების შესახებ. იმისათვის, რომ უკეთ 
გაგვეგო, თუ რომელი ჯგუფის წარმომადგენელი 
ქალები იტყობინებოდნენ ძალადობის სხვადასხვა 
ფორმებთან დაკავშირებით, შემოწმებულ იქნა 
ურთიერთკავშირი ძალადობის ოთხ ფორმასა 
და რამოდენიმე ცვლადს შორის, ‘მოწყვლადი 
პროფილების’ შექნის მიზნით. კერძოდ, მთელი რიგი 
რეგრესიის27 მიერ, მულტიპარამეტრულ გარემოში, 
გამოკვლეულ იქნა ურთიერთკავშირი ძალადობის 
ოთხი ფორმის შეტყობინებულ/აღრიცხულ დონესა 
და შემდგომ ჩამონათვალს შორის: (ა) სოციალურ-
დემოგრაფიული ცვლადები (ასაკი, განათლების 
დონე, ოჯახური მდგომარეობა, საოჯახო 
მეურნეობის სიდიდე); (ბ) გეოგრაფიული ცვლადები 
(ადგილმდებარეობა ქალაქსა თუ სოფელში); (გ) 
კონფლიქტის სტატუსი (ადამიანები, რომლებიც არ 
დაზარალებულან კონფლიქტის შედეგად, იძულებით 
გადაადგილებული პირები, ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრებნი; (დ) შესაძლებლობების 
გაფართოების ზომები (დასაქმების სტატუსი 
კონფლიქტამდე და მას მერე); და (ე) ეკონომიკური 
სტატუსი (ერთ სულ მოსახლეზე 40%-იანი წილი, 
საცხოვრებლის მაჩვენებელი და აქტივების 
მფლობელობა). ცხრილი 8 გვიჩვენებს ყველაზე 
მოწყვლადი ქალი რესპონდენტების პროფილებს, 
ძალადობის თითოეული ფორმისათვის. დანართში 3 
წარმოდგენილია რეგრესიის ანალიზის დეტალური 
შედეგები. კიდევ ერთხელ აღსანიშნავია, რომ 
აღნიშნული ‘მოწყვლადი პროფილები’ მიანიშნებს 
მათზე, ვინც უფრო ღიაა ძალადობის ფაქტის 
განხილვის კუთხით, ვიდრე იმ ადამიანებზე, ვინც 
უფრო დაუცველია ძალადობის მიმართ.

 � მაკონტროლებელი ქცევა/ემოციური 
შევიწროვება. უფრო ახალგზარდა, ნაკლებად 
განათლებული ქალები, რომლებიც შედარებით 
პატარა ოჯახებში ცხოვრობენ და დევნილი 
ქალბატონები, რომლებიც არ ცხოვრობენ 
კოლექტიურ ცენტრებში, უფრო ხშირად 
იტყობინებიან ემოციური შევიწროებისა თუ 
მაკონტროლებელი ქცევის შესახებ.   ეს 
უკანასკნელი, ასევე, უფრო გავრცელებულია 
თბილისში მცხოვრებ ქალბატონებს შორის, 
ვიდრე სხვა ქალაქებში თუ სოფლებში. 
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ცხრილი 7: იმ ქალების პროცენტული მაჩვენებელი, ვინც ერთხელ მაინც მოახდინა ძალადობის რომელიმე 
ტიპის შესახებ შეტყობინება, ძალადობის ფორმისა და ინდივიდუალური მახასიათებლების მიხედვით

ძალადობის ფორმა

რესპონდენტის 
მახასიათებლები

ემოციური შევიწროება/ 
მაკონტროლებელი 

ქცევა (%)

სექსუალური 
შევიწროება/დევნა (%)

სექსუალური 
ძალადობა (%)

ფიზიკური 
ძალადობა (%)

ასაკი

18–24 38* 23 3 6

25–34 20 15 5 8

35–44 26 18 5 11

45–54 27 16 3 8

55–64 22 11 5 7

65+ 16* 9* 5 6

განათლება

დაბალი კლასები /არასრული  
საშუალო 

33 19 8 15*

მაღალი კლასები/საშუალო 
განათლება 

20* 12* 3* 6*

პროფესიული განათლება/
ტექნიკუმი

25 17 5 10

უმაღლესი განათლება 29 18 6 6

ადგილმდებარეობა

თბილისი 40* 25* 7* 15*

სხვა ქალაქი 16* 9* 4 4*

სოფელი 17* 11* 3* 5*

ოჯახური მდგომარეობა

მარტოხელა 26 17 4 7

დაოჯახებული/
თანაცხოვრებაში მყოფი

18* 12* 4 6

გაცილებული 63* 34* 7 27*

საცხოვრებელი პირობები

ადეკვატური/ხელსაყრელი 27* 14 4 7

მარგინალური 19* 16 6 8

არაადეკვატური/
არახელსაყრელი

14* 17 1* 7

კეთილდღეობა / 
შემოსავლები

ქვედა 40% 19* 13 3 7

ზედა 60% 26* 16 5 8

სულ 24 15 4 8

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016 წ.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშების წონით. მონაცემები გვიჩვენებს იმ ქალ რესპონდენტთა წილს, რომლებმაც ერთხელ მაინც 
განაცხადეს ძალადობის რომელიმე ფორმის შესახებ, თითოეული ფორმისთვის, ინდივიდუალური მახასიათებლების მიხედვით. როგორც 
აღნიშნულია უჯრედში 3, ძალადობის მაჩვენებელში, რომელიც მოცემულ მოხსენებაში ემსახურებოდა მთავარ ანალიზსა და რეგრესიებს, 
ჩვენ, მაკონტრილებელი ქცევის მხოლოდ ორი ინდიკატორი ჩავრთეთ: (ა) ‘სხვა ადამიანების წინაშე დაგაკნინათ ან დაგამცირათ?’ და 
(ბ) ‘დაგემუქრათ, რომ თქვენ ან თქვენს საყვარელ ადამიანს ავნებდა?’ .თითოეული ინდივიდუალური მახასიათებლისთვის, ცხრილი 
გვიჩვენებს საშუალო მაჩვენებლების შედარების  ორმხრივი ტესტის შედეგებს თითოეულ კატეგორიაში და დანარჩენ რესპოდენტებში 
ქალების ნიმუშის მიხედვით; * მიუთითებს p-ღირებულებას < 0.10.  



GENDER BASED VIOLENCE IN GEORGIA: LINKS AMONG CONFLICT, ECONOMIC OPPORTUNITIES AND SERVICES50

 � სექსუალური შევიწროება/დევნა. ახალგაზრდა, 
ქალაქელი, მარტოხელა ან ქმარს გაშორებული 
ქალბატონები სექსუალური შევიწროების/დევნის 
ყველაზე მეტ შემთხვევებს აღრიცხავენ. მსგავსი 
ფაქტები განსაკუთრებით თბილისში აღინიშნება, 
სადაც სექსუალური შეურაცხყოფის ყველაზე 
მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება. როგორც 
ჩანს, გარკვეული კავშირი არსებობს სექსუალურ 
შევიწროებასა და ცუდ საცხოვრებელ პირობებს 
შორის, ვინაიდან, როგორც არახელსაყრელ 
კომუნალურ ვითარებაში მყოფი, ისე დევნილთა 
კოლექტიურ ცენტრებში მცხოვრები ქალები 
უფრო მეტად განიცდიან სექსუალურ დევნას.   

 � სექსუალური ძალადობა. სექსუალური 
ძალადობის სამიზნეები, ყველაზე ხშირად 
ახალგაზრდა და ქალაქელი ქალბატონები 
ხდებიან. ამ შემთხვევაშიც, გარკვეულ 
როლს თამაშობს ცუდი საცხოვრებელი 

პირობები. განათლების დაბალი დონეც, 
ასევე, კავშირშია სექსუალური ძალადობის 
შესახებ ხშირ შეტყობინებასთან. ძალადობის 
ეს ფორმა, ფიზიკურ ძალადობასთან ერთად, 
გახლავთ ერთადერთი კატეგორია, როდესაც 
ქმარსგაცილებულ ქალბატონებში გენდერული 
ძალადობის უფრო მაღალი დონე აღინიშნება.

 � ამგვარად, აღსანიშნავია, რომ სექსუალური 
ძალადობა, სავარაუდოდ, გენდერული 
ძალადობის ყველაზე მძიმე ფორმაა და 
ფოკუს ჯგუფის დისკუსიების თანახმად, ასევე, 
ყველაზე მეტად სტიგმატიზირებულიცაა. 
ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქალებს, დასაშვებია, 
არ სურდეთ იმის აღიარება, რომ ისინი 
მსგავსი ფაქტის მსხვერპლნი იყვნენ. თუმცა, 
შედარებისთვის, ქმარსგაშორებულ თუ 
პარნტიორს დაშორებულ ქალებს ნაკლებად 
ეშინიათ პარტნიორისა თუ სოციალური სტიგმის 

ცხრილი 8:  ქალთა დაუცველობის/მოწყვლადობის პროფილები გენდერულ ძალადობასთან მიმართებაში

სექსუალური 
შევიწროება/დევნა

 � ახალგაზრდა

 � მარტოხელა ან 
გაშორებული

 � ქალაქში მცხოვრები

 � არახელსაყრელი 
საცხოვრებელი 
პირობები

სექსუალური  
ძალადობა

 � ახალგაზრდა

 � ნაკლებად 
განათლებული

 � გაშორებული

 � ქალაქში მცხოვრები

 � არახელსაყრელი 
საცხოვრებელი 
პირობები

ფიზიკური  
ძალადობა

 � ნაკლებად 
განათლებული

 � გაშორებული

 � ქალაქში მცხოვრები

 � შედარებით პატარა 
სახლში მცხოვრები

 � ნაკლებად შეძლებული

მაკონტროლებელი 
ქცევა / ემოციური 

შევიწროება

 � ახალგაზრდა

 � ნაკლებად 
განათლებული

 � ქალაქში მცხოვრები

 � შედარებით პატარა 
სახლში მცხოვრები

ცხრილი 9: ქალების გამოცდილებაში არსებული ძალადობის ფაქტების 
საშუალო რაოდენობა, მოსახლეობის ჯგუფის მიხედვით

ძალადობის ფორმა დევნილი
ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას 

მცხოვრები

ისინი, ვინც არ 
დაზარალებულან 

კონფლიქტის შედეგად

მაკონტროლებელი 
ქცევა / ემოციური 
შევიწროება

1.2 1.6* 1.3

სექსუალური 
შევიწროება/დევნა

1.5 1.9 1.5

სექსუალური 
ძალადობა

2.2 1.2* 1.7

ფიზიკური 
ძალადობა

2.0 3.2* 2.5

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016 წ.
შენიშვნა: * მიუთითებს p-ღირებულებას < 0.10.
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და შესაბამისად, უფრო გახსნილად საუბრობენ 
სექსუალური ძალადობის შესახებ.

 � ფიზიკური ძალადობა. უფრო ახალგაზრდა, 
ნაკლებად შეძლებული, შედარებით 
გაუნათლებელი ქალები, რომლებიც თბილისში 
არახელსაყრელ საცხოვრებელ პირობებში 
ბინადრობენ, ყველაზე მეტად იტყობინებიან 
ფიზიკური ძალადობის შესახებ. გაშორებულ 
ქალებში უფრო ხშირია ფიზიკური ძალადობა, 
ვიდრე დაოჯახებულ ან მარტოხელა 
ქალბატონებში.  

ყველაზე ხშირად, დაზარალებული 
ქალები, რომლებიც ძალადობის ფაქტებს 
ექვემდებარებიან, ცუდ საცხოვრებელ 
პირობებში იმყოფებიან. ზემოთ წარმოდგენილი 
მოწყვლადობის/დაუცველობის პროფილები 
შემუშავებულ იქნა იმ ინდივიდებზე დაყრდნობით, 
ვინც ძალადობის ერთი ფორმის შესახებ მაინც 
განაცხადა. თუმცა, ანალიზმა, ასევე, გამოიკვლია, 
თუ რომელი კატეგორიის ადამიანებმა გამოცადეს 
ძალადობის სხვადასხვა ფორმა. კერძოდ, 
განხილულ იქნა ის პირები, ვინც ძალადობის 
ერთ ფორმაზე მეტი ფაქტი აღრიცხეს. ამ 
დაზარალებულთა უმრავლესობა თბილისში 
ბინადრობს ან ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრებ პირთა ჯგუფს მიეკუთვნება და 
არ გააჩნია სტაბილური სამსახური.  ეს გვიჩვენებს 
ადრინდელი ანალიზის ანალოგიურ ტენდენციას, 
სადაც ადგილმდებარეობა მნიშვნელოვან სარისკო 
ფაქტორს წარმოადგენს ქალბატონებისთვის. 

ასევე, სოფლად მცხოვრები ქალები, ფიზიკური 
ძალადობისა და მაკონტროლებელი ქცევის 
მნიშვნელოვნად მეტი ფაქტის შესახებ იტყობინებიან, 
ვიდრე იძულებით გადაადგილებული პირები 
ან ზოგადი მოსახლეობა (თუმცა სექსუალური 
ძალადობის შემთხვევების რაოდენობა 
მნიშვნელოვნად დაბალია), როგორც ეს ასახულია 
ცხრილში 9. 

ადრეულ ასაკში დაქორწინებული ქალები 
უფრო მეტად განიცდიან ძალადობას, ვიდრე 
სრულწლოვან ასაკში დაოჯახებულები. კვლევაში 
მონაწილე სრულწლოვან რესპონდენტებს ჰკითხეს, 
დაქორწინდნენ თუ არა ისინი 18 წლამდე ასაკში. 
ამ საშუალებით, შესაძლოა, გაირკვეს გარკვეული 
ტენდენციები ადრეულ ასაკში გათხოვილი 
ქალებისათვის. საერთო ჯამში, ეროვნული ნიმუშის 
მიხედვით, 18 წლამდე ასაკში 7.8% დაოჯახდა. 
მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებზე მოსული 
წილი მნიშვნელოვნად მაღალია, თუმცა, მთავარ 
სანიმუშო ჯგუფებს (პირები, რომლებიც კონფლიქტის 
შედეგად არ დაზარალებულან, დევნილები, 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრებნი) 

შორის დიდად არ განსხვავდება. სხვებთან 
შედარებით, 18 წლამდე გათხოვილი ქალები 
უფრო მეტად განიცდიან ემოციურ შევიწროებას, 
სექსუალურ და ფიზიკურ ძალადობას. ეს ხაზს უსვამს 
ადრეულ ასაკში დაქორწინების შედეგად გამოწვეულ 
საფრთხეს, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდა 
პატარძლებისთვის. ამასთანავე, არ აღინიშნებოდა 
განსაკუთრებული განსხვავება გენდერული 
ძალადობის კუთხით იმ ადამიანებს 

შორის, ვისაც ჰყავდათ ან არ ჰყავდათ ბავშვები 
ოჯახში. 

სიღარიბე პირდაპირ კავშირშია ეკონომიკური 
იძულების ფაქტების მომატებასთან. ეკონომიკური 
იძულების შესაფასებლად, რესპონდენტები 
გამოკითხულ იყვნენ იმასთან დაკავშირებით, თუ 
რამდენად უთქვამთ უარი სამსახურზე პარტნიორის 
გამო ან რამდენად წაურთმევია პარტნიორს 
მათთვის ფული. ორცვლადიანი ანალიზის შედეგად, 
გაირკვა, რომ ადმინისტრაციული საზღვრის პირას 
მცხოვრები პირები, რომლებიც ყველა მაჩვენებლით 
ყველაზე ღარიბ სანიმუშო ჯგუფს წარმოადგენენ, 
ყველაზე მეტად განიცდიან ამ სახის შეურაცხყოფას. 
კოლექტიურ ცენტრებში მცხოვრები იძულებით 
გადაადგილებულნი ეკონომიკურ ძალადობას უფრო 
განიცდიდნენ, ვიდრე კერძო საცხოვრებლებში 
მობინადრე დევნილები, რომლებიც მეტად 
შეძლებულნი იყვნენ. რეგრესიამ გამოიკვლია 
მრავალცვლადიან სექტორში სხვადასხვა 
ფაქტორების ზეგავლენა, სადაც დამოკიდებული 

ქალები

1. ალკოჰოლის 
მოხმარება

2. ფულთან 
დაკავშირებული 
პრობლემები

3. ეჭვიანობა 
(რესპონდენტი ან 
პარტნიორი)

4. დაუმორჩილებლობა

მამაკაცები

1. ალკოჰოლის მოხმარება

2. დაუმორჩილებლობა

3. სირთულეები 
სამსახურში

4. დავა შვილებზე

ნახაზი 15: პარტნიორის მხრიდან ძალადობის 
ხელშემწყობი ოთხი მოწინავე ფაქტორი, სქესის 
მიხედვით 

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა 
საქართველოში, 2016 წ.
შენიშვნა: მონაცემები ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ 
რესპონდენტებისათვის, რომლებიც პარტნიორის ან სხვა 
დამნაშავის მხრიდან განხორციელებული სერიოზული ძალადობის 
ინციდენტის გამოცდილების შესახებ იტყობინებიან. პასუხების 
მცირე რაოდენობის გამო, სქემაში არსებული მონაცემები ვერ 
ჩაითვლება სარწმუნოდ. ქალები, რომლებიც სერიოზული 
ინციდენტის შესახებ აკეთებენ განაცხადს n = 111, კაცები - n = 31.
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ცვლადი გახლავთ ეკონომიკური იძულების ერთ-
ერთი ფორმის (პარტნიორის გამო სამსახურზე 
უარის თქმა და/ან ფულის წართმევა)  შეტყობინების 
ალბათობა. დეტალური შედეგები წარმოდგენილია 
დანართში 3. მთავარ შედეგებს შორის გახლავთ 
ისიც, რომ თბილისში მცხოვრები ქალბატონები 
ყველაზე მაღალი დონის ეკონომიკური ძალადობის 
შესახებ იტყობინებიან. განათლება, როგორც სჩანს, 
არ წარმოადგენს მნიშვნელოვან საფუძველს, მაგრამ 
ტექნიკური უნარების უქონლობა ზრდის ეკონომიკური 
იძულების ალბათობის ზრდას. სექსუალური 
ძალადობის შედეგად დაზარალებულების მსგავსად, 
ქმარს გაშორებული ან პარტნიორს დაშორებული 
ქალები უფრო მეტად იტყობინებიან ეკონომიკური 
ძალადობის შესახებ, ვიდრე დაოჯახებულები 
ან მარტოხელები28. ამ შემთხვევაში, ეს სურათი 
უფრო ასახავს მათი ურთიერთობის სტატუსს, 
ვიდრე ეკონომიკური ძალადობის რეალურ 
დონეს; საქართველოში, არათანასწორუფლებიან 
ქორწინებაში მყოფ ქალს მოეთხოვება, ოჯახის 
ქონების მაკონტროლებლად ქმარს თვლიდეს. უნდა 
აღნინიშნოს, რომ გენდერულ ძალადობას აქვს 
ფსიქოლოგიური გავლენა, რომელმაც, შესაძლოა, 
გამოიწვიოს სწრაფვის სურვილის, გაძლიერების  
და საკუთარი ნიჭის გამოვლენის საჭიროების 
დაქვეითება. ამან დასაშვებია, შეასუსტოს ინდივიდის 
მოქმედების უნარი და თავდაჯერებულობა; 
აღნიშნული ორი ფაქტორი პირდაპირ კავშირში 
აღმოჩნდა ეკონომიკურ კეთილდღეობასთან (Flecht-
ner 2014).

ქალები ფიზიკურ ძალადობას სახლში განიცდიან. 
როდესაც ქალებს ჰკითხეს, თუ სად ჰქონდა ადგილი 
ძალადობის ყველაზე სერიოზულ შემთხვევას 
პარტნიორის მხრიდან, 86%-ის თანახმად, ძალადობა 
სახლში მოხდა. ძალადობის ყველაზე მძიმე 
ინციდენტი, არა-პარტნიორის მიერ განხორციელდა 
სახლში მომხდარი ფაქტების თითქმის ნახევარ 
შემთხვევაში, ხოლო მეოთხედ შემთხვევაში, 
ძალადობა აღინიშნებოდა სკოლაში ან სამსახურში. 

აღსანიშნავია, რომ შედარებით ნაკლები 
რესპონდენტი დათანხმდა პარტნიორისა თუ 
არა-პარტნიორის მხრიდან განხორციელებული 
ძალადობის სერიოზული შემთხვევების შესახებ 
კითხვებზე პასუხის გაცემას, ამიტომ ამ საკითხში 

28 ქალებს, რომლებსაც არასდროს ჰქონიათ მამაკაცთან ურთიერთობა, მიმდინარე ანალიზში მონაწილეობა არ მიუღიათ.
29 კერძოდ, სანიმუშო ჯგუფის მხოლოდ 5.7% იტყობინება არსებული ან ყოფილი პარტნიორის მიერ განხორციელებული სერიოზული 
ინციდენტის შესახებ (2,492 რესპონდენტიდან 142, მათ შორის 111 ქალი და 31 კაცი) და სულ 5.9% - სხვა დამნაშავეების მხრიდან 
ჩადენილი მძიმე შემთხვევების შესახებ (3,014 რესპონდენტიდან, 159-მა, მათ შრის 76 ქალია, ხოლო - 83 კაცი).
30 საერთაშორისო გამოცდილების თანახმად, ქალების წინააღმდეგ ფიზიკურად მოძალადე კაცი დამნაშავეების რაოდენობა 
გადაჭარბებულია, რაც, თავისთავად, გენდერული მოტივით აიხსნება (Fulu 2013a).

შეგროვებული მონაცემები არ ასახავენ სანიმუშო 
მოსახლეობას29. ფოკუს ჯგუფების დისკუსიებში, 
უმეტესად განიხილებოდა სახლში ან ოჯახში 
განხორციელებული ძალადობის ფაქტები. 
საერთაშორისო კვლევები ცხადყოფს, რომ ქალებზე 
ძალადობა, უფრო მეტად, პარტნიორის ან ოჯახის 
წევრის მიერ ხორციელდება30. მიუხედავად იმისა, 
რომ უმეტესწილად, ქალებზე მათი მამაკაცი 
პარტნიორები ძალადობენ, არა-პარტნიორის 
შემთხვევებში, ნახევარზე მეტჯერ მოძალადედ 
სხვა ქალი გვევლინება (მაგალითად, ნათესავი 
ან ნაცნობი). მართალია, ძალადობის ფორმა და 
კონტექსტი ქალი და კაცი მოძალადეებისათვის 
განსხვავდება, მონაცემები არ იძლევა საშუალებას, 
დამნაშავის სქესი ძალადობის კონკტრეტულ ფორმას 
დავუკავშიროთ. 

გენდერული ძალადობის ცალკეული შემთხვევები, 
ხშირად, სიმთვრალის გამოა ინიცირებული. 
როდესაც ქალებს ჰკითხეს, თუ რა იყო მათ მიერ 
გამოცდილი ძალადობის შემთხვევის გამომწვევი 
მიზეზი, უმეტესობა, უპირველესად, ალკოჰოლის 
მოხმარებას ასახელებდა. ალკოჰოლის შემდეგ 
ყველაზე გავრცელებულ მიზეზთა შორისაა: ფულთან 
დაკავშირებული პრობლემები, ეჭვიანობა და 
დაუმორჩილებლობა.    

გამომწვევ ფაქტორებად მამაკაცებმაც  ალკოჰოლის 
მოხმარება და დაუმორჩილებლობა დაასახელეს, 
თუმცა, ამავდროულად, აღნიშნეს, რომ სამსახურში 
არსებულმა სირთულეებმა და ბავშვების შესახებ 
დავამ გენდერული ძალადობის ინიცირება მოახდინა. 
(ნახაზი 15). 

სახლის ფარგლებს გარეთ სექსუალური 
შევიწროების გამოცდილების მიუხედავად, 
როგორც წესი, ქალები არ ცვლიან საკუთარ 
ქცევას ძალადობის შიშის გამო. გამოკითხვის 
შედეგად, 87%-მა განაცხადა, რომ არ შეუცვლიათ 
ქცევა ძალადობის შიშის გამო. ძალიან მცირე 
რაოდენობამ დაიწყო სხვაგვარად მოქცევა და ეს 
ქმედებები მოიცავდა შემდგომს: სახლიდან მარტო 
გასვლის თავიდან აცილება (17%), სახლში მარტო 
ყოფნისას კარის გაღებისგან თავის შეკავება (13%), 
გარკვეული ტერიტორიებისგან მორიდება (8%) 
ან სახლისთვის თავის არიდება იმის შიშით, რაც 
შესაძლოა მომხდარიყო (2%). თუმცა, მონაცემები 
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არ აღმოჩნდა საკმარისად სარწმუნო31. მიუხედავად 
იმისა, რომ სასაზღვრო სოფლებში მცხოვრები 
რესპონდენტების განცხადებით, ზოგიერთ მათგანში 
უსაფრთხოებამ და დაცულობის დონემ იკლო, 
უმეტესწილად, ადამიანები დაცულად გრძნობენ თავს 
საჯარო სივრცეში (თუმცა, აქვე აღსანიშნავია, რომ 
საპირისპირო განცხადება კეთდება ლგბტ თემის 
წევრების შემთხვევაში, როგორც ეს 4.8 ნაწილშია 
განხილული).

4.5 ძალადობის ფაქტის 
განუცხადებლობა

დემოგრაფიული მაჩვენებლების მიხედვით, 
გარკვეული ქალები ნაკლებად იტყობინებიან 
გენდერული ძალადობის შესახებ და 
კონფლიქტის ზონები, ამ კუთხით, განსაკუთრებით 
შემაშფოთებელია. პალერმომ და სხვებმა (2014წ.) 
24 ქვეყანაში ჩაატარეს ანალიზი 280,000 ქალისთვის, 
დემოგრაფიისა და ჯანმრთელობის მონაცემებთან 
დაკავშირებით, 2005-2011 წლებში. აღნიშნულ 
სემინალურ დასკვნაში ნათქვამია: „გამოთხოვილისა 
და  გასათხოვარის სტატუსი, ქალაქში 
საცხოვრებელი ადგილი და ასაკის მატება — 
ყველა ის მახასიათებელია, რომელიც უკავშირდება 
ფორმალური ანგარიშგების ზრდას.“ ეს ნიშნავს 
იმას, რომ ქალაქში მცხოვრები და გათხოვილი 
ქალები შედარებით ნაკლებად განაცხადებენ 
გენდერული ძალადობის გამოცდილების შესახებ 
ფორმალურ უწყებებში. ამასთანავე, პალერმოს 
კვლევა გვიჩვენებს, შედარებით სუსტ, მაგრამ 
მნიშვნელოვან კავშირს ანგარიშგებასა და 
განათლების დონეს შორის, როცა შედარებით 
გაუნათლებელი ქალბატონები ნაკლებად ახდენენ 
ანგარიშგებას. ასევე, გამოვლენილია აშკარა 
კავშირი ძალადობის ფაქტის შესახებ შეტყობინებასა 
და ქონებრივი საკუთრების მონაცემებს შორის, 
მაგრამ ურთიერთქმედების მიმართულება უცნობია. 
კონფლიქტის ზონების გაშუქებისას, ისინი აცხადებენ, 
რომ „გენდერული ძალადობის მნიშვნელობა/
სიდიდე, განსაკუთრებით საჯარო კონფლიქტურ 
სიტუაციებში ან ჯანდაცვის, სამართლებრივ და 
სოციალური ინფრასტრუქტურის კონტექსტში 
კვლავ უცნობია.“ ამასთანავე, კონფლიქტის 
შედეგად დაზარალებულნი, შესაძლოა, უფრო 
ტრამვირებულნი იყვნენ ან ვერ აღიქვამდნენ 
ძალადობას, როგორც ასეთს, იმ ძალადობასთან 
შედარებით, რაც გამოსცადეს ან რისი მომსწრენიც 
გახდნენ, კონფლიქტის პერიოდში. სწორედ ეს 

31 მონაცემები ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ რესპონდენტებისათვის, რომლებიც პარტნიორის ან სხვა დამნაშავის მხრიდან 
განხორციელებული სერიოზული ძალადობის ინციდენტის გამოცდილების შესახებ იტყობინებიან. ქალები, რომლებიც პარტნიორის 
მიერ განხორციელებული სერიოზული ინციდენტის შესახებ აკეთებენ განაცხადს n = 111. ქალები, რომლებიც სხვა დამნაშავის მიერ 
განხორციელებული სერიოზული ინციდენტის შესახებ აკეთებენ განაცხადს n = 76. როგორც რესპონდენტებმა შეძლეს ყველა მოცემული 
პასუხის მონიშვნა, წილების ჯამმა 100 პროცენტი ვერ შეადგინა

ფაქტორები განსაზღვრავს, თუ როგორ მოახდენენ 
საქართველოში არსებული დევნილები და 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრებნი 
გენდერული ძალადობის ფაქტების შესახებ 
ანგარიშგებას მომავალში. 

ორივე სქესის წარმომადგენლები თანხმდებიან 
იმაზე, რომ ოჯახში ძალადობა ხშირია, მაგრამ 
ამაზე არ საუბრობენ. ყველა ფოკუს ჯგუფის 
დისკუსიამ ყურადღება გაამახვილა სახლში 
ძალადობის ბანალობაზე. როგორც ერთ-ერთმა 
დევნილმა ქალბატონმა განაცხადა, „ცემას 
და გინებას მზითვად ვიღებთ.“ ძალადობის 
ყველაზე გავრცელებული ფორმა ემოციური ან 
ფსიქოლოგიური შეურაცხყოფა/შევიწროებაა. 
ქალებისათვის, ემოციური შევიწროება, 
უმეტესწილად, შეურაცხყოფის, დამცირების და 
რაც მთავარია, კონტროლის ფორმას იღებს. 
კაცები აკონტროლებენ ცოლების მოძრაობა/
გადაადგილებას სახლის გარეთ — ვის სტუმრობენ 
ისინი, რას იცვამენ, როგორ ვარცხნილობას 
იკეთებენ და ამასთანავე,  არ აძლევენ საკუთარი 
მოსაზრების გამოთქმის საშუალებას. ფოკუს 
ჯგუფის მონაწილეების დაკვირვებით, ემოციური 
და ფსიქოლოგიური ძალადობა იმდენად 
გავრცელებულია, რომ ადამიანები, არც კი თვლიან 
მათ ძალადობის ფორმად. ერთ-ერთმა ქალბატონმა 
ტიპიური დამახასიათებელი განცხადება გააკეთა, 
„ცოლის სიტყვიერი შეურაცხყოფა და გინება, 
მეგრელი კაცისთვის, მისალმებასავით ჩვეულებრივი 
ამბავია. სხვებიც დამეთანხმებიან, რომ მეგრელი 
კაცები, ხშირად, ღიად ამცირებენ მეუღლეებს 
საჯაროდ,“ ხოლო მეორე მონაწილემ დასძინა, 
„მსგავსი დამოკიდებულება დიდად მნიშვნელოვნად 
არ მიიჩნევა.“ სექსუალური ძალადობა 
ნაკლებად განიხილებოდა, თუმცა ქალებმაც და 
პრაქტიკოსებმაც აღნიშნეს ამ საკითხის მძიმედ 
სტიგმატიზირებული ხასიათი. თბილისში, ერთ-ერთი 
სპეციალისტი აცხადებს: „სექსუალური ძალადობა 
ოჯახებში საკმაოდ გავრცელებულია. არავინ 
საუბრობს ამის შესახებ, მაგრამ ჩვენთან მოსული 
ყველა ქალბატონი მსხვერპლია. ხანდახან, არც კი 
იციან, დაზარალებულნი რომ არიან, უბრალოდ 
ამას საკუთარ, როგორც ცოლის, მოვალეობად 
თვლიან; მათი აზრით, ესაა ცოლის ფუნქცია და ის 
ვალდებულია გააკეთოს ეს, საკუთარი სურვილის 
წინააღმდეგაც კი. ამაზე ღიად საუბრის რცხვენიათ.“

საერთო ჯამში, მონაწილეებმა აღნიშნეს, რომ 
ძალადობაზე საუბარი არ ხდება, მორჩილად 
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მოვალეობის მოხდისა და სტიგმის გამო. როგორც 
ერთმა ზუგდიდელმა (ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრებმა) ქალბატონმა განმარტა, „როცა 
ქალი გამოდის და სახალხოდ აცხადებს, რომ ქმარმა 
სცემა, ამ ქალს ოჯახი არ უნდა.“ 

ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ქალი გენდერული 
ძალადობის შესახებ განაცხადებს, ის ოჯახის 
დაკარგვას ან ახალი ოჯახის შექმნის შანსს რისკავს. 
ფოკუს ჯგუფის მრავალ დისკუსიაში, მონაწილეები 
გამოთქვამდნენ შეშფოთებას იმის შესახებ, 
რომ საზოგადოების სხვა წევრები შეიტყობდნენ 
ძალადობის შესახებ. ერთ-ერთი მონაწილე მამაკაცი 
ამბობს, „ოჯახში სერიოზული პრობლემაა, ქალი 
თხოვდება და კაცს ცემით სიკვდილამდე მიჰყავს, 
მაგრამ ქალს მშობლები გაძლებას ურჩევენ, 
ვინაიდან მისი უკან ოჯახში დაბრუნება სირცხვილია, 
ნათესავებსა და მეგობრებს ხომ საჭორაო თემა 
მიეცემათ.“ ამგვარ განცხადებაზე დაყრდნობით, 
შესაძლოა, მიმდინარე კვლევაში ძალადობის 
მრავალი ფაქტის განუცხადებლობას ჰქონდა 
ადგილი32.

4.6 ქალების მიერ გამოცდილი 
ძალადობის ფაქტებში არსებული 
ტენდენციები

ძალადობის შეტყობინებული/აღრიცხული 
ფაქტების შესახებ გამოვლენილი შედეგები 
დიდად არ განსხვავდება სხვა კვლევების 
რეზულტატებისგან, თუმცა, მათი პირდაპირ 
შედარება შეუძლებელია. მიმდინარე კვლევის 
თანახმად, ქართველი ქალების 9,7%-მა 
გამოსცადა სექსუალური ან ფიზიკური ძალადობის 
ერთი შემთხვევა მაინც. 7,7% იტყობინება, რომ 
იტანჯება ფიზიკური, ხოლო 4,2% — სექსუალური 
ძალადობისგან. 2010 წელს, გაეროს მოსახლეობის 
ფონდის  (UNFPA) კვლევამ, საქართველოში, აჩვენა 
შემდეგი: ქალების 6,9%-მა განაცხადა, რომ განიცდის 
ფიზიკურ, ხოლო 3,9%-მა — სექსუალურ ძალადობას 
(ჩიტაშვილი და სხვები, 2010 წ.). გენდერული 
ძალადობის შესაფასებლად, გაეროს მოსახლეობის 
ფონდის  (UNFPA) კვლევასა და მიმდინარე 
კვლევას სხვადასხვა მეთოდები აქვთ, შესაბამისად 
მაჩვენებლების შედარება დაუშვებელია, თუმცა, ისინი 
ხაზს უსვამენ იმას, რომ საანგარიშო ტენდენციები 
მსგავსია, რაც, სავარაუდოდ, ანგარიშგების გაზრდას 
გულისხმობს. მიმდინარე კვლევის მიხედვით, 
ქალების 22,1% ემოციური შევიწროებას/დევნას 

32 იგივე კვლევა გვიჩვენებს, რომ აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში მცხოვრები ქალების 41% ვინმეს უზიარებდა 
გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებულ საკუთარ გამოცდილებას, თუნდაც კონფიდენციალურად, მაგრამ მხოლოდ 9% ატყობინებდა 
ფორმალურ ინსტანციებს მომხდარის შესახებ (Palermo, Bleck, and Peterman 2014). აღნიშნული ტერიტორიების ნაწილია საქართველოც, 
თუმცა კარგად გვესმის, რომ ეს ქვეყანა განსხვავდება აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებისგან; მაინც ვვარაუდობთ, 
რომ გენდერული ძალადობის შემთხვევები გაცილებით მაღალია, ვიდრე ამას კვლევა გვიჩვენებს.

განიცდის, ხოლო 2010 წლის კვლევის მონაცემებით, 
14,3%-მა განაცხადა ძალადობის იგივე ფორმის 
შესახებ. კიდევ ერთხელ ავღნიშნავთ, რომ ამ 
მონაცემების პირდაპირი შედარება დაუშვებელია. 

უმეტესი ინდიკატორი მიანიშნებს იმაზე, რომ 
მოიმატა გენდერული ძალადობის შესახებ 
შეტყობინების დონემ და არა ძალადობის 
ფაქტების რაოდენობამ. ამისათვის რამოდენიმე 
მიზეზი არსებობს. პირველ რიგში, მნიშნელოვანი 
ინფორმაციული ინტერვიუები გვიჩვენებს, რომ 
დაინტერესებული მხარეები, როგორიცაა გაეროს 
ქალები (UN Women), მოელიან გენდერული 
ძალადობის შესახებ ანგარიშგების ზრდას ამ 
საკითხთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლების 
ინიციატივების ზრდასთან ერთად, რომლებიც, 
საქართველოში, ბოლო ხუთი წლის მანძილზე 
ხორციელდებოდა. მეორე: ფოკუს ჯგუფის 
მონაწილეების თქმით, გენდერული ძალადობა 
უფრო გავრცელებულია, ვიდრე ეს კვლევაში 
ჩანს, როგორც ეს ზემოთ იყო აღნიშნული. მესამე: 
ახალგაზრდა თაობას უფრო პროგრესული 
შეხედულებები აქვს გენდერულ ძალადობასთან 
დაკავშირებით და დროთა განმავლობაში, მეტი 
ადამიანი განაცხადებს მსგავსი ფაქტების შესახებ. 
ახალგაზრდა თაობა გენდერული თანასწორობის 
მომხრეა, სწორედ ეს ფაქტი შეიძლება გახდეს 
მომავალში იმის მიზეზი, რომ საზოგადოებაში 
გენდერული ნორმები შეიცვალოს. თუმცა, აქ 
მოსახლეობის კონტინგენტის ეფექტი თამაშობს. 
ასევე, დასაშვებია, ახალგაზრდა თაობას ასაკის 
მატებასთან ერთად შეეცვალოთ შეხედულება და 
მათი დამოკიდებულება უფრო კონსერვატიული 
გახდეს. მიუხედავად იმისა, რომ მიღებული 
შედეგების თანახმად, ადამიანები, შესაძლოა, მეტად 
კომფორტულად გრძნობდნენ თავს გენდერული 
ძალადობის შესახებ შეტყობინებისას, მონაცემებით 
ამის დადასტურება მაინც ვერ მოხერხდება. 

4.7 კაცების მიერ გამოცდილი 
ძალადობის ფაქტებში არსებული 
ტენდენციები

კაცები ფიზიკურ ძალადობას სახლის ფარგლებს 
გარეთ, არა-პარტნიორის მხრიდან განიცდიან. 
კაცების, დაახლოებით, 14% იტყობინება ფიზიკური 
ძალადობის შესახებ. ამაში იგულისხმება ქუჩის 
ჩხუბი, სამხედრო ძალადობა ან ძალადობის სხვა 
ფორმა, რომელიც აუცილებელი არა არის, სქესზე 
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ცხრილი 10: იმ კაცების პროცენტული მაჩვენებელი, ვინც ერთხელ მაინც მოახდინა ძალადობის რომელიმე 
ტიპის შესახებ შეტყობინება

რესპონდენტის მახასიათებლები Types of Violence

ემოციური შევიწროება/ 
მაკონტროლებელი ქცევა 

(%)

სექსუალური 
შევიწროება/

დევნა (%)

სექსუალური 
ძალადობა (%)

ფიზიკური 
ძალადობა (%)

ასაკი

18–24 35 13 7 20

25–34 21 11 4 20

35–44 21 10 3 10

45–54 26 10 2 12

55–64 24 13 2 10

65+ 21* 9 1 13

განათლება

დაბალი კლასები /არასრული  
საშუალო 

30 6 3* 17

მაღალი კლასები/საშუალო 
განათლება 

22 10 4 13

პროფესიული განათლება/
ტექნიკუმი

25 12 2 15

უმაღლესი განათლება 30 15 2 15

ადგილმდებარეობა

თბილისი 35* 15 1 20*

სხვა ქალაქი 22 15 5 19

სოფელი 20* 6* 3 8*

ოჯახური მდგომარეობა

მარტოხელა 28 12 4 19*

დაოჯახებული/თანაცხოვრებაში 
მყოფი

23 11 3 12*

გაცილებული 26 4* 4 11

საცხოვრებელი პირობები

ადეკვატური/ხელსაყრელი 25 12 2 16*

მარგინალური 21 7* 5 11

არაადეკვატური/არახელსაყრელი 32 14 2 9

კეთილდღეობა / შემოსავლები

ქვედა 40% 19* 8* 2 13

ზედა 60% 28* 13* 5 14

სულ 24 11 3 14

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016 წ.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშების წონით. მონაცემები გვიჩვენებს იმ ქალ რესპონდენტთა წილს, რომლებმაც ერთხელ მაინც 
განაცხადეს ძალადობის რომელიმე ფორმის შესახებ, თითოეული ფორმისთვის, ინდივიდუალური მახასიათებლების მიხედვით. როგორც 
აღნიშნულია უჯრედში 3, ძალადობის მაჩვენებელში, რომელიც მოცემულ მოხსენებაში ემსახურებოდა მთავარ ანალიზსა და რეგრესიებს, 
ჩვენ, მაკონტრილებელი ქცევის მხოლოდ ორი ინდიკატორი ჩავრთეთ: (ა) ‘სხვა ადამიანების წინაშე დაგაკნინათ ან დაგამცირათ?’ და 
(ბ) ‘დაგემუქრათ, რომ თქვენ ან თქვენს საყვარელ ადამიანს ავნებდა?’ .თითოეული ინდივიდუალური მახასიათებლისთვის, ცხრილი 
გვიჩვენებს საშუალო მაჩვენებლების შედარების  ორმხრივი ტესტის შედეგებს თითოეულ კატეგორიაში და დანარჩენ რესპოდენტებში 
ქალთა ნიმუშის მიხედვით; * მიუთითებს p-ღირებულებას < 0.10.
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ორიენტირებული იყოს. კითხვაზე, თუ სად მოხდა 
არა-პარტნიორის მხრიდან ძალადობის ყველაზე 
სერიოზული შემთხვევა, კაცების 85%-მა ქუჩა ან 
სხვა საჯარო სივრცე დაასახელა, სადაც, მოძალადე 
93%-ის33 შემთხვევაში მამაკაცი იყო. ფაქტიურად, 
შემთხვევების 54% რამოდენიმე დამნაშავეს 
მოიცავდა.  

მამაკაცები, ასევე, ხშირად იტყობინებიან 
მაკონტროლებელი ქცევის/ემოციური 
შევიწროების შესახებ. თითქმის 17%-მა 
განაცხადა, რომ მსგავსი რამ ერთხელ მაინც 
გამოუცდიათ. პარტნიორული ურთიერთობების 
კონტექსტში, ემოციური შევიწროება მამაკაცისთვის 
მათ გენდერულ როლს უკავშირდება. როგორც 
გენდერული ნორმების შესახებ 4.3 ნაწილშია 
ნახსენები, როგორც ქალები, ისე კაცები, ამ 
უკანასკნელისგან ოჯახის შენახვას ელიან. როდესაც 
მსგავსი მოლოდინების გამართლებას მამაკაცი 
ვერ ახერხებს, ეს მისთვის შფოთვის მიზეზი ხდება. 
ისეთ თემებში, როგორიცაა ზუგდიდი, სადაც 
გავრცელებული იყო ქალების შრომითი მიგრაცია, 
ამ ფენომენთან დაკავშირებით, ფოკუს ჯგუფის 
დისკუსიებში ნეგატიური შეხედულებები გამოითქვა.  

ფოკუს ჯგუფის ორმა მონაწილემ განაცხადა, 
„როდესაც კაცი საკუთარ ცოლს ან დედას 
საზღვარგარეთ უშვებს, რათა იქიდან ფული 
აგზავნონ და კაცს მათ კისერზე უწევს ცხოვრება, 
ეს ძალიან მტკივნეული საკითხია.“ „დიახ, ეს უკვე 
ძალადობაა, როდესაც შენ, ზრდასრულ მამაკაცს 
არ გაქვს სამსახური და ქალი იძულებულია წავიდეს 
საზღვარგარეთ, რათა შეგინახოს.“ ფოკუს ჯგუფის 
რამოდენიმე დისკუსიაში აღინიშნა, რომ მამაკაცები 
შეურაცხყოფას აყენებენ და ძირს უთხრიან ქალის 
თავმოყვარეობას, ხოლო ქალები ამცირებენ კაცებს, 
როცა ისინი მარჩენელის როლის შესრულებას ვერ 
ახერხებენ.

მიუხედავად იმისა, რომ ქალებისა და მამაკაცების 
მიერ გამოცდილი ძალადობა სტრუქტურულად 
განსხვავებულია, საქართველოში, კაცებიც 
იტყობინებიან ძალადობის გამოცდილების 
შესახებ. ცხრილი 10 გვიჩვენებს კაცების მიერ 
გამოცდილ ძალადობის ოთხ ფორმას. როგორც 
ზემოთ აღინიშნა, მამაკაცები, უფრო ხშირად, 
იგივე სქესის წარმომადგენლებისგან განიცდიან 
ძალადობას. ამგვარი ფაქტების განხილვის 
მიმართ, დასაშვებია, ნაკლები სტიგმა არსებობდეს, 
ვიდრე ქალების შემთხვევაში. ეს ნიშნავს იმას, 
რომ ქალებისგან განსხვავებით, მსგავსი ფაქტების 
განუცხადებლობაც ნაკლებად ხდება. მიუხედავად 
ამისა, საქართველოში, მამაკაცების მიერ ძალადობის 

33 არაპარტნიორის მხრიდან სერიოზული დანაშაულის შემთხვევების გამოკვლევისთვის რესპონდენტთა არასაკმარისი რაოდენობის 
გამო (n = 83), მიღებული მონაცემები სარწმუნოდ ვერ ჩაითვლება. 

გამოცდილება შედარებით ნაკლებად გამოკვლეული 
სფეროა, რაც მომავალი შესწავლის გარანტიას 
იძლევა. 

მამრობითი სქესის წარმომადგენლები უფრო 
მეტი ალბათობით იღებენ მონაწილეობას 
შეიარაღებულ კონფლიქტში. ეს საკითხი უფრო 
დეტალურად განიხილება მე-5 ნაწილში, მაგრამ 
ამ ეტაპზე რამოდენიმე პუნქტზე გამახვილდება 
ყურადღება. საქართველოში, ქალებთან შედარებით, 
ხუთჯერ მეტ მამაკაცს აქვს სამხედრო გამოცდილება. 
ამასთანავე, 24%-ით მეტი კაცი ყოფილა 
კონფლიქტური ძალადობის მოწმე. ეს მიანიშნებს 
იმაზე, რომ, საქართველოში, კაცები გაცილებით 
უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი სამხედრო 
ძალადობისკენ, ვიდრე ქალბატონები. ზოგიერთი 
მკვლევარის აზრით, შეიარაღებული კონფლიქტიდან 
ამგვარი ტიპის დაუცველობა ძალადობისადმი, ასევე, 
გენდერული ძალადობის ფორმაა. კარპენტერს 
(2006 წ.) მაგალითისთვის მოყავს შემდეგი 
არგუმენტი: სამხედრო სამსახურში იძლებითი გაწვევა 
და „სქესობრივი შერჩევითი ხოცვა-ჟლეტა“, მეტი 
ალბათობით, მამაკაცებსა და ბიჭებზე ვრცელდება. 
მისი განცხადებით, ამის მიზეზი მსხვერპლის სქესია. 
საერთაშორისო მშვიდობის კვლევის ინსტიტუტის 
ოსლოს (PRIO) მონაცემთა ბაზაში (Ormhaug, Meier, 
and Hernes 2009) ნაჩვენებია, რომ კონფლიქტის 
დროს დაღუპულთა/მოკლულთა შორის უფრო 
მეტი მამაკაცია, ვიდრე ქალი. ეს კი იმიტომ ხდება, 
რომ ისინი, მოწინააღმდეგე მხარისთვის, არიან 
მებრძოლები ან პოტენციური მებრძოლები. 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს კვლევა გენდერული 
ძალადობის უფრო ტრადიციული განმარტების 
მატარებელია, რომელიც ყურადღებას ამახვილების 
ქალების მიმართ ძალადობაზე, ახალგაზრდა 
მამაკაცებისა თუ ბიჭების წინაშე არსებული 
საფრთხეებიც, ასევე, აღიარებულია. 

და ბოლოს, მამაკაცები, როგორც წესი, 
ძალადობის შემთხვევებში დამნაშავეები არიან. 
ფოკუს ჯგუფის დისკუსიის რესპონდენტების 
უმეტესი ნაწილი ეთანხმება იმას, რომ ფიზიკური 
შეურაცხყოფის შემთხვევებში, თითქმის ყოველთვის, 
მამაკაცები არიან აგრესორები. აფხაზეთიდან 
დევნილი ერთ-ერთი ქალბატონი ამბობს, „ჩემს 
გარშემო დაჩაგრული კაცი ჯერ არ მინახავს, მაგრამ 
ძალიან ბევრი მჩაგვრელი მამაკაცია, დაწყებული 
ქმრებისგან, დამთავრებული მამამთილებით.“ სხვა 
კვლევების თანახმად, ჩვეულებისამებრ, სწორედ 
მამაკაცები არიან ძალადობაში დამნაშავენი. 
რომანსი, პუურე და მარტინი (Romans, Poore, 
and Martin, 2000), ოჯახურ ძალადობაში 
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მამრობითი სქესის წარმომადგენლებს ასახელებენ 
დამნაშავეებად. ხოლო Cincotta-ს (2005წ.) თანახმად, 
ახალგაზრდების დემოგრაფიული მკვეთრი ზრდა, 
განსაკუთრებით კი მამაკაცების გამრავლება, 
ქვეყანაში, შეიარაღებული კონფლიქტის საშიშროებას 
მატებს. 

4.8 სექსუალური უმცირესობის 
წინააღმდეგ განხორციელებული 
ძალადობის ტენდენციები

მიუხედავად იმისა, რომ ლგბტ ადამიანების 
სამართლებრივი დაცვა შედარებით მაღალ 
დონეზეა საქართველოში, სოციალური სტიგმა 
მაინც ყვავის. დისკრიმინაციის გამომწვევი 
მიზეზი რამდენიმეა: (ა) ტრადიციული ოჯახების 
შენარჩუნების მნიშვნელობა და ‘ტრადიციული 
ფასეულობების’ ზრდა; (ბ) არანორმატიული 
სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული 
იდენტობის არანორმალურად მიჩნევა; (გ) ზოგიერთი 
ლგბტ პირის გარეგნულ მხარეში ან ქცევით მანერაში 
შესამჩნევი განსხვავება და (დ) ლგბტ თემის შიგნით 
დანერგილი ჰომოფობია თუ სტრანსფობია. 
გარკვეული რაოდენობრივი მაჩვენებელი ლგბტ 
პირებისადმი ტოლერანტობის სავარაუდო ზრდაზე 
მიანიშნებს. მაგრამ ფოკუს ჯგუფის მრავალი 
მონაწილე იგივეს არ იზიარებს. ერთ-ერთმა 
თბილისელმა ქალბატონმა თქვა, „ერთხელ მამაჩემს 
ვკითხე, თუ როგორ მოიქცეოდა, მისი ქალიშვილი 
ლესბოსელი რომ აღმოჩენილიყო. მან მიპასუხა, 
მოვკლავდიო.“    

ლგბტ თემის წევრები ძალადობის წინაშე 
დაუცველნი არიან34. აღნიშნული ადამიანების 
მიმართ ფიზიკური, სექსუალური და ფსიქოლოგიური 
ძალადობა, საქართველოში, საკმაოდ ფართოდაა 
გავრცელებული.ყველა ლგბტ ფოკუს ჯგუფის 
მონაწილემ განაცხადა, რომ გადარჩენილა ან 
შესწრებია ფიზიკურ თავდასხმას. ეს გახლავთ 
2012 და 2013 წლის მონაცემები, როდესაც 
ლგბტ პირების დისკრიმინაციის დამთავრებისკენ 
მიმართულმა სამშვიდობო აქციამ გამოიწვია 
განრისხებული ბრბოს თავდასხვა ხალხზე, რის 
შედეგადაც დაიზიანდა მრავალი ლგბტ პირი და 
მათი მხარდამჭერები. სხვა შემთხვევებში, ლგბტ 
პირების წინააღმდეგ განხორციელებული ძალადობა 
სიკვდილით დასრულდა (ევროპის საბჭო, 2016 

34 ლგბტ პირები არ იღებდნენ მომაწილეობას ჩვენს კვლევაში, როგორც ეთიკური, ისე პრაქტიკული 
საკითხების გამო. ლგბტ პირების გამოკითხვამ, გენდერული ძალადობის სენსიტიურ საკითხებთან 
დაკავშირებით, შესაძლოა, საფრთხის წინაშე დააყენოს ისინი საკუთარ თემებში, სოციალური სტიგმის ან 
ოჯახური შეხედულებების გამო. იმისათვის, რომ მათაც შეეტანათ წვლილი ანალიზში, ლგბტ პირებთან 
ჩატარდა ფოკუს ჯგუფის ექვსი დისკუსია, უსაფრთხო გარემოში, ლგბტ საკითხებზე ორიენტირებული, ნდობით 
აღჭურვილი არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით. 

წ.). რესპოდენტების განცხადებით ძალადობის 
ჩამდენი მრავალი ტიპის ადამიანი არსებობს, 
დაწყებული უცნობებიდან, დამთავრებული ოჯახის 
წევრებით. მაგრამ, თითქმის ყოველთვის, მოძალადე 
მამრობითი სქესის წარმომადგენელია. ამასთანავე, 
როგორც ჩანს, მსგავსი თავდასხმების რაოდენობა 
მატულობს. სამოქალაქო საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციების მონაცემებზე დაყრდნობით, 
2012-2013 წლებში განხორციელებული 
ჯგუფური თავდასხმის შემდეგმ ლგბტ პირების 
წინააღმდეგ ჩადენილი ძალადობის ფაქტების 
რაოდენობამ იმატა, ოფიციალურ სტატისტიკურ 
მაჩვენებლებში(OHCHR 2013).

საკმაოდ მკაცრი შეხედულება ქალებისა 
და კაცების გარეგნობასა თუ ქცევასთან 
დაკავშირებით, ხელს უწყობს ლგბტ პირების 
დაუცველობას. რაც უფრო თვალსაჩინოა 
განსხვავება, მით უფრო დიდი რისკის ქვეშ არიან 
ეს ადამიანები. ფოკუს ჯგუფის დისკუსიების 
მონაწილეების თანახმად, ძალადობისგან ყველაზე 
მეტად დაუცველნი არიან ქალური გეი მამაკაცები, 
მამაკაცური ლესბოსელები და ტრანსგენდერი 
ინდივიდები. ბათუმში, ერთ-ერთმა ლგბტ ქალმა 
განაცხადა, „ყველაზე შევიწროებული ჯგუფები ისინი 
არიან, ვინც აშკარად ვიზუალურად განსხვავდებიან, 
ამიტომ ტრანსგენდერი ქალები, გეი კაცები 
და მამაკაცური ლესბოსელები ყველაზე ცუდ 
მოპყრობას ექვემდებარებიან, თავიანთი ხილული 
განსხვავების გამო. თუმცა, ლესბოსელობა ნაკლებად 
შემაშფოთებლად ითვლება იმ ვარაუდის გამო, რომ 
ქალს, შესაძებელია, გადაათქმევინოთ იყოს გეი.“

ლგბტ პირებთან დაკავშირებულ სტიგმას 
მნიშვნელოვანი ზეგავლენა აქვს იმაზე, თუ 
რამდენად მიუწვდებათ ასეთ ადამიანებს ხელი 
დასაქმებაზე და მომსახურებაზე. ზოგადად 
მოსახლეობაში მრავალი ადამიანისთვის ის 
ანტაგონიზმი, რასაც ლგბტ პირების მიმართებაში 
განიცდიან, ამართლებს ლგბტ პირების წინააღმდეგ 
ჩადენილ დანაშაულებს. სტიგმა აკნინებს საქმიანობის 
სურვილს, სიძლიერეს და შრომისუნარიანობას 
(Klugman et al. 2014), ჯანმრთელობასთან, 
დასაქმებასთან და განათლებასთან დაკავშირებული 
შესაძლებლობების შეზღუდვით. ფოკუს ჯგუფის 
მრავალი მონაწილის განცხადებით, მას შემდეგ რაც 
დამსაქმებელმა მათი განსხვავებული სექსუალური 
ორიენტაციის ან გენდერული იდენტობის შესახებ 
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შეიტყო, ისინი დაითხოვეს სამსახურიდან ან არ 
მიიღეს სამსახურში. გაეროს ანგარიშში ნათქვამია, 
რომ მრავალი ლგბტ პირი იტყობინება შევიწროების/
დევნის შესახებ, სამსახურში, უფროსების ან 
კოლეგების მხრიდან (გაერო, 2015წ.). ამასთანავე, 
ეს დასაშვებია, ნიშნავდეს იმას, რომ ლგბტ პირები 
ვერ მიიღებენ დაწინაურებას ან მაღალანაზღაურებად 
სამუშაო ადგილს. რაც შეეხება ჯანდაცვას, ექიმები 
და ჯანდაცვის სხვა პერსონალი, ხანდახან, 
ლგბტ პაციენტებს გულგრილად ეპყრობიან; 
დაფიქსირებულა ექიმსა და პაციენტს შორის 
კონფიდენციალობის დარღვევისა ან სულაც 
მკურნალობაზე უარის თქმის ფაქტები. ქუთაისელმა 
მამაკაცმა განაცხადა, „როდესაც გეი პაციენტი მიდის 
ექიმთან, ხოლო ეს უკანასკნელი მისი ორიენტაციით 
ინტერესდება, პაციენტი მომენტალურად გრძნობს 
დისკრიმინაციას.“ ბათუმელი ქალბატონი იხსენებს, 
„იყო შემთხვევები, როდესაც თემის წევრმა  
გაუმხილა ექიმს, რომ ის აივ-ინფექციით იყო 
ინფიცირებული, მიუხედავად იმისა, რომ ვალდებული 
არ იყო და შედეგად ქირურგიული პროცედურის 
ჩატარებაზე მიიღო უარი. ასეთი ინციდენტები 
საკმაოდ ხშირია.“ და ბოლოს, აღნიშნული სტიგმა, 
ასევე, გავრცელებულია სკოლებში და ხშირად 
იგრძნობა როგორც პედაგოგების, ისე მოსწავლეების 
მხრიდან. ეს კი ლგბტ სტუდენტებისთვის მუდმივი 
ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ ყოფნას ნიშნავს. 
ქუთაისელი ქალბატონი ამბობს, „მე ვიცნობ ერთ 
არასრულწლოვან ბიჭს, რომელსაც გეებისადმი 
მეგობრული დამოკიდებულება აქვს. ალბათ მე-
10 კლასში იქნება. მისმა მასწავლებელმა კლასს 
დაავალა დაეწერათ ნარკვევი თემაზე — ‘რა ზიანს 
აყენებენ არასტანდარტული ადამიანები ტრადიციულ 
ქვეყანას’. 

ყოველივე ზემოთხსენებულის გამო, ლგბტ პირები 
ნაკლებად გახსნილად საუბრობენ საკუთარი 
სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული 
იდენტობის შესახებ და ძალადობის ფაქტებთან 
დაკავშირებით პოლიციას არ ატყობინებენ. 2012 
წელს, კვლევამ შეისწავლა 150 ლგბტ ადამიანი, 
რომელთაგან 73%-მა განაცხადა, რომ პოლიციას არ 
ატყობინებენ, როდესაც ძალადობა მათ წინააღმდეგ 
ხორციელდება (OHCHR 2013). ერთ-ერთი 
ბათუმელი ლესბოსელის თქმით, „პოლიცია ნაკლებ 
ყურადღებას გაქცევს და უპატივცემულოდ გეპყრობა, 
თუ ლგბტ თემის წევრად მოისაზრები.“ სამოქალაქო 
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ფოკუს ჯგუფების 
დისკუსიების და ინტერვიუების შედეგად გაირკვა, 
რომ დაზარალებულნი უფლებამოსილ პირებს 
არ ატყობინებენ დანაშაულის შესახებ, იმის გამო, 
რომ ეშინიათ საჯარო შერცხვენის, ხელახალი 
ტრავმირების, უფრო მეტი დისკრიმინაციის ან 
სულაც იმიტომ, რომ არ აქვთ ინფორმაცია 
საკუთარი უფლებების შესახებ  (ინტერვიუები 
ინფორმაციის მთავარ მომწოდებელთან, ფოკუს 
ჯგუფის დისკუსიები, და ევროპის საბჭო, 2016 წ.) 
სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 
განცხადებით, ამბივალენტური საჯარო მოხელეებისა 
და სიძულვილთან დაკავშირებული კანონების 
არასათანადო აღსრულების გამო, ლგბტ ადამიანები 
დაუცველნი არიან (ინტერვიუები ინფორმაციის 
მთავარ მომწოდებელთან, ფოკუს ჯგუფის დისკუსიები 
და დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და 
შრომის ბიურო, 2015 წ.)  
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კონფლიქტის შედეგად მიღებული მემკვიდრეობა ხელს უწყობს გენდერულ 
ძალადობას საქართველოში.ჩვენ მიერ გამოკითხულ მოსახლეობის სამ ჯგუფში 
ვერ მოვიპოვეთ იმის მკაფიო მტკიცებულება, რომ კონფლიქტი პირდაპირ 
იწვევს გენდერული ძალადობის ზრდას. გენდერული ძალადობის ზრდა უფრო 
კონფლიქტთან და იძულებით გადაადგილებასთან დაკავშირებული მეორადი 
ეკონომიკური სტრესფაქტორებით არის გამოწვეული, მაგალითად, უმუშევრობით.ამ თავში 
ნაჩვენებია, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირებს კონფლიქტთან უშუალო შეხება 
ჰქონდათ და მწვავედ განიცდიან მეორადი ეკონომიკური სტრესფაქტორების გავლენას. 
ქალები მამაკაცებთან შედარებით უფრო მოწყვლადები არიან, რადგან ფინანსური 
დამოუკიდებლობა არ აქვთ. ამ თავში განვიხილავთ თუ ვინ დაზარალდა ყველაზე 
მეტად კონფლიქტის შედეგად, რა გავლენას ახდენს კონფლიქტი საარსებო წყაროებზე, 
რამდენად უწყობს ხელს კონფლიქტთან დაკავშირებული ეკონომიკური სტრესფაქტორები 
ძალადობასა და როგორ ეხმარება ეკონომიკური დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი 
ძალადობის მსხვერპლს.

5 გენდერული ძალადობა, კონფლიქტი და 
ეკონომიკური სტრესფაქტორები

5.1 კონფლიქტის ზემოქმედება

კვლევაში მონაწილე ყველა საკვლევ ჯგუფს 
ჰქონდა კონფლიქტთან შეხება, მაგრამ 
იძულებით გადაადგილებულ პირებს ყველაზე 
მეტად. ნახ. 16-ის გვიჩვენებს, რომ დევნილების 
80 პროცენტზე მეტი კონფლიქტის „მოწმე იყო 
ან უშუალოდ გამოსცადა იგი საკუთარ თავზე“. 
შედარების მიზნით, ანალოგიური განცხადების 
გაკეთება მთლიანი მოსახლეობის 20 პროცენტზე 
ნაკლებს შეუძლია. ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრებ პირთაგან, 34 პროცენტს ჰქონია 
კონფლიქტთან შეხება,  რაც სიდიდით მეორე 
ყველაზე დიდი მაჩვენებელია. სავარაუდოდ, ეს ის 
პირები არიან, რომლებიც 2008 წლის კონფლიქტს 
გამოექცნენ, მაგრამ შემდეგ სახლში დაბრუნდნენ. 
გორში მცხოვრები დევნილი ქალბატონი, რომელიც  
კონფლიქტს იხსენებს, ამბობს: „საშინელებები  
ხდებოდა. ერთხელ დავინახე, როგორ მოკვეთეს 
ვიღაცას თავი. ისანში ვცხოვრობდი, აეროპორტთან 
ახლოს. იმ დროს ჩემი დიშვილი ხუთი წლის იყო. 
მახსოვს როგორ დაფრინავდნენ თვითმფრინავები 
ჩვენს ზემოთ. მას ეშინოდა, რომ დაგვბომბავდნენ. 
ეს მას დღესაც კი მოსვენებას არ აძლევს, ასე არ 
ფიქრობთ?“

საქართველოში შედარებით დიდი რაოდენობის 
მამაკაცებს ჰქონდათ უშუალო შეხება 
კონფლიქტთან, ვიდრე ქალებს.კონფლიქტის  
გამოცდილების სამი კრიტერიუმი გავაერთიანეთ 
„კონფლიქტის შედეგად დაზარალების“ მთლიანი 
კრიტერიუმის შემუშავების მიზნით. ეს კრიტერიუმები 
რომ დააკმაყოფილოს, პირი უნდა იყოს (ა) 
იძულებით გადაადგილებული ან ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრები პირი (ბ) მებრძოლი

(გ) კონფლიქტის მოწმე ან ორიდან ერთ-
ერთ    კონფლიქტთან ჰქონდეს შეხება. ის პირები, 
რომლებიც ამ სამი კრიტერიუმიდან ერთ-ერთს 
აკმაყოფილებენ, „კონფლიქტით დაზარალებულად“ 
მიიჩნევიან. 

ამ კრიტერიუმის მიხედვით, რესპონდენტების 
ერთი მეხუთედი (20.3პროცენტი) მიიჩნევს, რომ 
კონფლიქტით დაზარალებულია. სავარაუდოდ, 
ქალებთან შედარებით თითქმის 50 პროცენტით 
მეტი მამაკაცი დაზარალდა კონფლიქტის შედეგად. 
ეს ძირითადად იმით არის განპირობებული, რომ 
მამაკაცები ჯარში მსახურობდნენ. 11-ე ცხრილი 
გვიჩვენებს თითოეული ჯგუფის პროცენტულ 
მაჩვენებელს ქვეყანაში მცხოვრებ მამაკაცებთან, 
ქალებთან და მთლიან მოსახლეობასთან 
მიმართებაში.
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ნახაზი 16: იმ რესპონდენტების პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც აცხადებენ, რომ ის ან მისი 
პარტნიორი უშუალო მოწმე იყო ან შეხება ჰქონდა კონფლიქტთან 1990-იან ან 2008 წელს, სქესის და 
მოსახლეობის ჯგუფების მიხედვითa
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რამდენიმე მონაცემი მხოლოდ ეროვნულ დონეზეა სქესის მიხედვით დაყოფილი, თუმცა ანალოგიური დაყოფა მოსახლეობის 
ქვეჯგუფებისთვის არ არის წარმოდგენილი (პირები, რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის შედეგად,იძულებით 
გადაადგილებული პირები და ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები პირები).ამის მიზეზი ის არის, რომ მოსახლეობის 
ქვეჯგუფებზე სქესის მიხედვით დაყოფილი მონაცემები ეროვნულ დონეზე სქესის მიხედვით დაყოფილი მონაცემებისგან დიდად არ 
განსხვავდება.
წყარო: „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში“, 2016.
შენიშვნა: ცისფერი ნიშნავს „დიახ“, ნარინჯისფერი - „არა“. მონაცემები შეწონილია ნიმუშის წონის მიხედვით.

ცხრილი 11: კონფლიქტით დაზარალებული პირების პროცენტული წილი ქვეყნის მოსახლეობაში, სქესის 
მიხედვით

მამაკაცები ქალები მთლიანად

კონფლიქტთან უშუალო შეხების მქონე პირები, რომლებიც 
არ დაზარალებულან კონფლიქტის შედეგად

6% 6% 6%

კონფლიქტთან უშუალო შეხების მქონე დევნილები  ან 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები პირები

94% 94% 94%

სამხედრო გამოცდილება 5% 1% 3%

სამხედრო გამოცდილების უქონლობა 95% 99% 97%

შეესწრო ან გამოსცადა ძალადობა კონფლიქტის დროს 21% 16% 18%

არ შესწრებია და არ გამოუცდია ძალადობა კონფლიქტის 
დროს

79% 84% 82%

წყარო: „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში“, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშის წონის მიხედვით. NAPs=პირები, რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის შედეგად, ID-
Ps=იძულებით გადაადგილებული პირები და ALPs= ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები პირები.
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ზოგად მოსახლეობას კონფლიქტთან უშუალო 
შეხება არ ჰქონია. სავარაუდოდ,იძულებით 
გადაადგილებული პირები და ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრები პირები 20-ჯერ მეტად 
იყვნენ კონფლიქტის მოწმე, ვიდრე ის პირები, 
რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის 
შედეგად. სამხედრო სამსახურის გამოცდილების 
მქონე პირები 17-ჯერ დიდი ალბათობით იყვნენ 
კონფლიქტის მოწმეები ეროვნულ ნიმუშთან 
შედარებით. ეს შედეგები ხაზს უსვამს, რომ იძულებით 
გადაადგილებულ პირებს, ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრებ პირებს და ყოფილ 
სამხედროებს კონფლიქტთან მეტი შეხება ჰქონდათ. 
შედეგების მიხედვით, შეიარაღებულმა კონფლიქტმა 
ქართველების უმრავლესობა შეაშფოთა, თუმცა მისმა 
შედეგებმა შედარებით ნაკლები გავლენა მოახდინა 
მათზე.

შეიარაღებულ კონფლიქტში მონაწილე 
ადამიანები უფრო მეტად ზარალდებიან 
ძალადობის შესწავლილი ოთხი ფორმის 
გამოვლენის შედეგად.კვლევის შედეგების 
მიხედვით, სამხედრო სამსახურის გამოცდილება 
ძალადობის სხვადასხვა ფორმის გამოცდის 
მაჩვენებლის ორჯერ ზრდას უკავშირდება. თუ 
მაკონტროლებელი ქცევის/ემოციური ძალადობის, 
სექსუალური შევიწროვების, სექსუალური 
ძალადობის, ფიზიკური ძალადობის შემთხვევებს 
ერთად განვიხილავთ, სავარაუდოდ, მებრძოლები 
2.5-ჯერ  მეტად განიცდიან ძალადობის ამ ფორმებს, 
სამხედრო სამსახურის გამოცდილების არ მქონე 
პირებთან შედარებით.

სავარაუდოდ, სამხედრო სამსახურის გამოცდილების 
მქონე მამაკაცებს და ქალებს ორჯერ მეტად 
გამოუცდიათ სექსუალური ძალადობა და 
სექსუალური შევიწროვება. ნიმუშის მცირე 

ცხრილი 12: ქალების პროცენტრული წილი, 
რომლებსაც ძალადობის მინიმუმ ერთი ფორმა 
გამოუცდიათ,მოსახლეობის ჯგუფების მიხედვით

ძალადობის ტიპი IDP ALP NAP

მაკონტროლებელი ქცევა/ 
ემოციური ძალადობა 18 14* 24*

სექსუალური შევიწროვება 14 9* 15

სექსუალური ძალადობა 4 2* 4

ფიზიკური ძალადობა 6 6 8

წყარო: „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა 
საქართველოში“, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშის წონის მიხედვით. 
თითოეული ინდივიდუალური მახასიათებლისთვის, ცხრილი 
გვიჩვენებს საშუალო მაჩვენებლების შედარების  ორმხრივი 
ტესტის შედეგებს თითოეულ კატეგორიაში და დანარჩენ 
რესპოდენტებში ქალებისგან შემდგარ ნიმუშში; * აღნიშნავს 
p-სიდიდე<0.10.

ცხრილი 13: ქალების მიმართ გამოვლენილი 
ძალადობის შემთხვევების საშუალო რაოდენობა 
,მოსახლეობის ჯგუფების მიხედვით 

ძალადობის ტიპი IDP ALP NAP

მაკონტროლებელი 
ქცევა/ 
ემოციურიძალადობა

1.2 1.6* 1.3

სექაუალური 
შევიწროება

1.5 1.9 1.5

სექსუალური ძალადობა 2.2 1.2* 1.7

ფიზიკური ძალადობა 2.0* 3.2* 2.5*

წყარო: „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა 
საქართველოში“, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშის წონის მიხედვით. 
.თითოეული ინდივიდუალური მახასიათებლისთვის, ცხრილი 
გვიჩვენებს საშუალო მაჩვენებლების შედარების  ორმხრივი 
ტესტის შედეგებს თითოეულ კატეგორიაში და დანარჩენ 
რესპოდენტებში ქალებისგან შემდგარ ნიმუშში; * აღნიშნავს 
p-სიდიდე<0.10.

მოცულობამ არ მოგვცა იმის საშუალება, რომ 
მხოლოდ  მდედრობითი სქესის ჯარისკაცების 
გამოცდილებას დავკვირვებოდით. თუმცა, 
სავარაუდოდ, მამრობითი სქესის ჯარისკაცებს 
თითქმის ოჯერ მეტად აქვთ გამოცდილი 
ძალადობის რომელიმე ფორმა. ეს შესამჩნევია, 
რადგან ჯგუფი ძირითადად მამაკაცებისგან 
შედგება, რის საფუძველზე შეიძლება ვივარაუდოთ, 
რომ სამხედრო სამსახურში ყოფნა მამაკაცებს  
სექსუალური ძალადობის შედარებით დიდი რისკის 
წინაშე აყენებს.

რაგინდ გასაკვირი არ უნდა იყოს, 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრებ ან 
იძულებით გადაადგილებულ პირად ყოფნასა და 
სექსუალური ძალადობის და ძალადობის ოთხი 
ფორმის გამოვლენის შედარებით მაღალ დონეს 
შორის კავშირი ვერ დავადგინეთ. საიტერესოა, 
რომ ძალადობის თითოეული ფორმის შემთხვევაში, 
ყველაზე მეტად ძალადობას ის პირები უჩივიან, 
რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის 
შედეგად. იძულებით გადაადგილებული პირები, 
როგორც დროებითი განსახლების ცენტრებში, 
ისე კერძო საცხოვრებლებში,  ძალადობის 
ოთხი ფორმის გამოვლინებას შედარებით 
ნაკლებად უჩივიან ეროვნულ მაჩვენებელთან 
შედარებით,თუმცა, როგორც მე-4 თავში ჩანს, 
არსებობს განსხვავებები იმის მიხედვით თუ 
კონფლიქტით დაზარალებული ქალების რომელი 
კონკრეტული ქვეჯგუფია და ძალადობის რომელ 
ფორმაზეა საუბარი. მე-12 ცხრილი გვიჩვენებს, რომ 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები 
პირების მიხედვით, მათთან ძალადობის დონე 
ყველაზე დაბალია. ეს სიმართლეს შეესაბამება 
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ძალადობის ყველაზე ფართო განმარტების 
შემთხვევაში — მინიმუმ ძალადობის ერთი ფორმა, 
როგორც ქალების, ისე მამაკაცების მიმართ — და 
ყველაზე შეზღუდული განმარტების შემთხვევაში 
— მხოლოდ ქალის მიმართ განხორციელებული 
ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობის მინიმუმ ერთი 
ფორმა. შედარებით დაბალ ასაკობრივ ჯგუფებში 
ეს ტენდენციები  ერთმანეთის შესაბამისია. კერძოდ, 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები 
ახალგაზრდების მიხედვით, ძალადობის ოთხი 
ფორმის გამოვლენის დონე დაბალია, იძულებით 
გადაადგილებული ახალგაზრდების მიხედვით 
კი, იგივეა, რაც  ეროვნულ ნიმუშში შემავალი 
ახალგაზრდების მიერ მითითებული მაჩვენებელი.35  
ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ძალადობის ოთხი 
ფორმის გამოვლენის დონეებში სტატისტიკური 
განსხვავება 1990-იან და 2008 წლის კონფლიქტის 

35 შეგახსენებთ, რომ ტერმინი „ახალგაზრდები“ 18-დან 26 
წლამდე ახალგაზრდებს აღნიშნავს.

ნახაზი 17: გენდერული ძალადობის დონეების შედარება კონფლიქტამდე და კონფლიქტის შემდეგ, ნიმუშის 
ჯგუფების მიხედვითa

35.7%

39.0%

54.3%

39.8%

31.7%

18.5%

25.2%

13.5%

18.5%

18.8%
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49.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

NAPs

IDPs

ALPs

Women

Men
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a  რამდენიმე მონაცემი მხოლოდ ეროვნულ დონეზეა სქესის მიხედვით დაყოფილი, თუმცა ანალოგიური დაყოფა 
მოსახლეობის ქვეჯგუფებისთვის არ არის წარმოდგენილი  (პირები, რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის 
შედეგად,იძულებით გადაადგილებული პირებიდაადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები პირები).ამის მიზეზი ის არის, 
რომ მოსახლეობის ქვეჯგუფებზე სქესის მიხედვით დაყოფილი მონაცემები ეროვნულ დონეზე სქესის მიხედვით დაყოფილი 
მონაცემებისგან დიდად არ განსხვავდება.

წყარო: „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში“, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშის წონის მიხედვით.

ცხრილი 14: ძალადობის სერიოზული გამოვლინება 
პარტნიორის გარდა სხვა პირის მხრიდან, სქესის 
მიხედვით

ქალები მამაკაცები

კონფლიქტამდე 20% 31%

კონფლიქტის დროს 13% 17%

კონფლიქტის შემდეგ 67% 53%

წყარო: „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა 
საქართველოში“, 2016.
შენიშვნა:მონაცემები მხოლოდ იმ რესპონდენტებით 
შემოიფარგლება, რომლებსაც ძალადობის სერიოზული 
შემთხვევა პარტნიორის გარდა სხვა პირთან ჰქონდათ. პასუხების 
მცირე რაოდენობის გამო, ცხრილში მოცემული მონაცემები 
რეპრეზენტატულად ვერ მიიჩნევა. მთლიანი რაოდენობა =159, 
ქალების რაოდენობა =76და მამაკაცების რაოდენობა=83.
. 
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შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირებში არ 
შეინიშნება.

ყველაზე მდიდარ თემებში ძალადობის 
გავრცელების ყველაზე მაღალი დონე 
აღინიშნება. შესაძლოა ამის შესახებ უკეთესად 
მეტყველებს მე-12 ცხრილი, რომელიც 
ასევე არაპირდაპირ მიუთითებს, რომ 
მრავალგანზომილებიანი სიღარიბის ყველაზე 
დაბალი მაჩვენებლის მქონე თემებში ძალადობის 
ყველაზე მეტი შემთხვევააღინიშნება, თუმცა ეს 
ღარიბ თემებსა და ძალადობის დონეს შორის 
მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის არსებობაზე არ 
მიუთითებს. ნიმუშის ჯგუფის პროფილების მიხედვით, 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები 
პირები ყველაზე ღარიბები არიან, როგორც ერთ 
სულ მოსახლეზე მოხმარების მაჩვენებლით, ისე 
მრავალგანზომილებიანი სიღარიბის მაჩვენებლის 
მიხედვით. მართალია იძულებით გადაადგილებულ 
პირებს  ერთ სულ მოსახლეზე მოხმარების 
შედარებით მაღალი მაჩვენებელი აქვთ, მათი 
მრავალგანზომილებიანი სიღარიბის მაჩვენებელიც 
მაღალია და ნაკლებად ადეკვატური საცხოვრებელი 
პირობები აქვთ, ეროვნულ ნიმუშთან შედარებით.
თუ მე-12 ცხრილს ეკონომიკური თვალსაზრისით 
განვიხილავთ, ნათლად დავინახავთ, რომ ყველაზე 
კარგი ეკონომიკური მდგომარეობის მქონე 
ჯგუფები (პირები, რომლებიც არ დაზარალებულან 
კონფლიქტის შედეგად და იძულებით 
გადაადგილებული პირები) ყველაზე ხშირად უჩივიან 
ძალადობის ოთხი ფორმის გამოვლენას.

მაგრამ, შესაძლოა აღნიშნული მაჩვენებლები 
დამახინჯებული იყოს, რესპონდენტის სუბიექტური 
აღქმის გამო. როგორც ნახეთ, ყველაზე ნაკლებ 
ადეკვატური საცხოვრებელი პირობების მქონე 
სოფლად მცხოვრებ ქართველებს, ყველაზე 
პატრიარქალური შეხედულებები აქვთ გენდერულ 
საკითხთან დაკავშირებით. როგორც ფოკუს-
ჯგუფების დისკუსიის დროს აღინიშნა, ასეთ თემებში 
ქალები განსაკუთრებით ერიდებიან გენდერული 
ძალადობის შესახებ  საუბარს. აქედან გამომდინარე 
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ გენდერული 
ძალადობის შემთხვევების შესახებ ძალიან 
ნაკლებად საუბრობენ იძულებით გადაადგილებული 
პირებისა და ადმინისტრაციული საზღვრის პირას 
მცხოვრები პირებისგან შემდგარი თემები, რომლებიც 
გენდერული ნორმების შესახებ შედარებით 
კონსერვატული მიდგომით ხასიათდებიან.  თუმცა 
ამ ტენდენციაში გამონაკლისებიც აღინიშნება, 
დროებითი განსახლების ცენტრებში მცხოვრები 
დევნილები უფრო ხშირად განიცდიან სექსუალურ 
ძალადობას და სექსუალურ შევიწროვებას, ვიდრე 
კერძო საცხოვრებლებში მცხოვრები დევნილები.
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მართალია ზოგადად 
ყველაზე მდიდარი ჯგუფები ძალადობის ოთხი 

ფორმის გამოვლენის ყველაზე მეტ შემთხვევას 
აღნიშნავენ, ყოველთვის ასე არ არის. ეს ხაზს უსვამს 
ნიმუშის ჯგუფების კომპლექსურობას.

მეორეს მხრივ,, გადარჩენილების მიერ აღნიშნულ 
ძალადობის შემთხვევების საშუალო რაოდენობაში 
სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავებები 
ფიქსირდება, კერძოდ,ქალები, რომლებიც 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას ცხოვრებენ 
(რომელიც სექსუალური ძალადობის გამოვლენის 
საგრძნობლად დაბალი დონით ხასიათდება), 
აღნიშნავენ, რომ მაკონტროლირებელი ქცევის 
და ფიზიკური ძალადობის გამოვლენის დონე 
საგრძნობლად მაღალია. შესაბამისი მაჩვენებლები 
მე-13 ცხრილშია მოცემული. დევნილ ქალებშიც 
სექსუალური ძალადობის გამოვლენის ოდნავ 
მაღალი დონე აღინიშნა, თუმცა ეს მაჩვენებელი 
სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი არ არის.

ქართველები მიიჩნევენ, რომ გენდერული 
ძალადობის გამოვლენის დონე გაიზარდა 
შეიარაღებული კონფლიქტების წინა პერიოდიდან 
კონფლიქტების შემდეგ. მე-17 ნახაზის მიხედვით, 
ბევრი დევნილი და ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრები პირი. 

კონფლიქტის შედეგად ყველა დაზარალებული 
ჯგუფი აღნიშნავს, რომ კონფლიქტის შემდეგ 
გენდერული ძალადობის გავრცელების დონე 
გაიზარდა .მათგან განსხვავებით, იმ პირების 
უმრავლესობა, რომლებიც არ დაზარალებულან 
კონფლიქტის შედეგად აღნიშნავს, რომ გენდერული 
ძალადობის გავრცელების დონე იგივე დარჩა. ეს 

ნახაზი 18: რესპონდენტები, რომლებსაც ეშინოდათ 
მათზე ან მათ პარტნიორზე შესაძლო ფიზიკური 
ან სექსუალური ძალადობის ჯარისკაცების ან 
პოლიციის მხრიდან კონფლიქტის ან იძულებით 
გადაადგილების დროს, მოსახლეობის ჯგუფების 
მიხედვით
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წყარო: „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა 
საქართველოში“, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშის წონის მიხედვით.
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განსხვავდება გენდერული ძალადობის გამოვლენის 
დონის შესახებ არსებული მოსაზრებიდან 
კონფლიქტის დროს, როდესაც რესპონდენტთა 
უმრავლესობის მიხედვით, გენდერული ძალადობის 
გავრცელების დონე არ გაზრდილა. მე-17 ნახაზი 
აგრეთვე მიუთითებს, რომ მამაკაცებთან შედარებით 
8 პროცენტით მეტი ქალი მიიჩნევს, რომ გენდერული 
ძალადობის გავრცელების დონე კონფლიქტის 
შემდეგ გაიზარდა. ასევე მნიშვნელოვანია 
აღინიშნოს, რომ პარტნიორის გარდა სხვა 
პირის მიერ ძალადობის ყველაზე სერიოზული 
შემთხვევა, როგორც ქალების, ისე მამაკაცების 
შემთხვევაში, კონფლიქტის შემდეგ იქნა ჩადენილი 
(ცხრილი14). შედარების მიზნით, პარტნიორის 
მხრიდან ყველაზე სერიოზული ძალადობრივი 
ქმედება კონფლიქტამდე და კონფლიქტის 
შემდეგ თანაბარი მაჩვენებლით ხასიათდება. 
მაგალითად, ქალების შემთხვევაში, პარტნიორის 
მხრიდან ყველაზე სერიოზული ძალადობრივი 
ქმედების 48 პროცენტი კონფლიქტამდე მოხდა, 7 
პროცენტი კონფლიქტის დროს და 45პროცენტი 
კონფლიქტის შემდეგ. შესაძლოა ეს სუბიექტური 
მიზეზებით არის გამოწვეული, ე.ი. რესპონდენტებს 
ბოლოდროინდელი მოვლენები უკეთესად ახსოვთ, 
თუმცა მაშინ გაუგებარია რატომ იჩენს თავს ეს 
სუბიექტურობა უფრო მეტად სხვა პირის, ვიდრე 
პარტნიორის შემთხვევაში. კვლავ აღვნიშნავთ, 
რომ ეს მონაცემები არ არის რეპრეზენტატული 
ამ შეკითხვებზე პასუხების მცირე რაოდენობის 
გამო, შესაბამისად მკაფიო დასკვნების გაკეთება აქ 
შეუძლებელია. 

ადამიანებს კონფლიქტის ზონაში უფრო 
აშფოთებთ ძალადობის შემთხვევითი ქმედებები 
ვიდრე კონფლიქტის ზონაში არ მყოფ 
ადამიანებს. იძულებით გადაადგილებულ პირთა  
(35 პროცენტი) დაადმინისტრაციული საზღვრის 
პირასმცხოვრებ პირთა დაახლოებით მესამედი(31 
პროცენტი) შიშობდა, რომ კონფლიქტის დროს 
მათ ვინმე უცნობი დაესხმოდა თავს იგივე განცდა 
ჰქონდა იმ პირების 13 პროცენტს, რომლებიც 
კონფლიქტის შედეგად არ დაზარალებულან. 
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ   ადამიანებს სახლის 
გარეთ ძალადობის შიში კონფლიქტის ზონებში 
უფრო ჰქონდათ, ვიდრე იმ ადგილებში, რომლებიც 
კონფლიქტის შედეგად არ დაზარალებულან.

კონფლიქტის დროს, ხალხს არ ეშინოდა 
ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის 
მებრძოლების ან უსაფრთხოების ძალების 
მხრიდან. 18-ე ნახაზის მიხედვით, ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრების პირების 4 პროცენტს 
და კონფლიქტის შედეგად არ დაზარალებული 

36  როდესაც რესპონდენტს ორივე კონფლიქტის დროს მოუწია იძულებით გადაადგილება, ვთხოვდით ბოლო კონფლიქტთან 
მიმართებაში ესაუბრა (2008).

პირების3 პროცენტს აშფოთებდა ეს საკითხი.
იძულებით გადაადგილებულ პირებს, კონფლიქტთან 
ყველაზე დიდი შეხების მქონე ნიმუშის ჯგუფს, 
უფრო ეშინოდათ ჯარისკაცების (18 პროცენტი). 
თუმცა ზოგადად, რესპონდენტების უმრავლესობას 
პოლიციის ან სამხედრო პერსონალის მხრიდან 
თავდასხმის შიში არასდროს ჰქონია. ეს ცხადყოფს, 
რომ გენდერული ძალადობა საქართველოში 
ომის სისტემატიზებული ინსტრუმენტი არ ყოფილა, 
როგორც ეს სხვა ქვეყნებში ომის დროს მოხდა. 
კონფლიქტის ზონიდან ფოკუს-ჯგუფში შემავალი 
რესპონდენტების უმრავლესობამ იგივე გაიმეორა 
და აღნიშნა, რომ კონფლიქტის ზონებში ომის დროს 
სექსუალური ძალადობის შემთხვევების ზრდა არ 
აღინიშნებოდა, თუმცა რამდენიმე რესპონდენტის 
განცხადებით, კონფლიქტის დროს ასეთი 
ძალადობის მოწმე გახდა. ერთი ფაქტორი, რამაც 
ფიზიკური და სექსუალური სახის თავდასხმების 
რაოდენობის ზრდა აღკვეთა, კონფლიქტების  
შედარებით მცირე ხანგრძლივობაა.რადგან 
რესპონდენტები აღნიშნავენ, რომ შეიარაღებული 
კონფლიქტის უშუალო ზემოქმედების შედეგად 
ფიზიკური ან სექსუალური სახის თავდახმების ზრდა 
არ დაფიქსირებულა, საჭიროა განვიხილოთ მისი 
(ზოგადად სექსუალური ძალადობის) სხვა შესაძლო 
ხელშემწყობი ფაქტორები, კონფლიქტის შემდეგ.

5.2 კონფლიქტის ეკონომიკური 
მემკვიდრეობა

იძულებით გადაადგილებულ და კონფლიქტთან 
შეხების მქონე სხვა პირებს ბევრი სიძნელის 
გადატანა უხდებათ, მაგრამ მათი  ძირითადი 
პრობლემა არასტაბილური სამუშაო და შემოსავლის 
წყაროა. კითხვარის საფუძველზე მოვიპოვეთ 
ინფორმაცია არსებული სამუშაო ძალის სტატუსზე 
კონფლიქტის წინ და დღევანდელ დღეს 
(2016). დევნილი რესპონდენტების შემთხვევაში, 
კონფლიქტი იმ კონფლიქტს აღნიშნავს, რომელმაც 
მათი გადაადგილება გამოიწვია (1990-იანი წლების 
და 2008 წლის), მაშინ როცა, კონფლიქტის შედეგად 
არ დაზარალებული პირებისა და ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრები პირების შემთხვევაში, 
კითხვების პირველი ნაწილი 2008 წლის წინა 
პერიოდს შეეხება. დევნილების 85 პროცენტი 
იძულებით გადაადგილების მიზეზად 1990-იანი 
წლების კონფლიქტს ასახელებს, 12 პროცენტი 
2008 წლის კონფლიქტს, ხოლო 3 პროცენტი 
ორივე კონფლიქტს.36 სხვადასხვა ნიმუშის ჯგუფებში 
შემოსავლის წყაროს დაკარგვაზე კონფლიქტის 
ზემოქმედების გამოსავლენად, მე-19 ნახაზში 
ერთმანეთს შედარებულია მონაცემები სხვადასხვა 
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სექტორში რეპონდენტების მიერ საქმიანობის 
შეწყვეტის შესახებ. ანალიზი შემოიფარგლება 
2008 წლის კონფლიქტის შედეგად იძულებით 
გადაადგილებულ პირებზე. მონაცემების მიხედვით, 
იძულებით გადაადგილებულ პირებს შემოსავლის 
წყაროების დაკარგვასთან დაკავშირებით ყველაზე 
დიდი პრობლემების გადატანა 2008-2016 წლებში 
მოუხდათ.მე-19 ნახაზში, რაც უფრო ახლოს არის 
თითოეული გრაფიკის ორი ხაზი ერთმანეთთან, 
მით უფრო ნაკლები ცვლილებები განიცადა ნიმუშის 
ჯგუფის შემოსავლის წყაროებმა. შენიშნავთ, რომ 

იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა სოფლის 
მეურნეობის სფეროდან ძირითადად მომსახურების 
სფეროში გადაინაცვლეს. ქვეყნის მოსახლეობამაც 
ასევე სამრეწველო სფეროდან ზოგ შემთხვევებში 
საცალო და  

მომსახურების სფეროში გადაინაცვლა, რაც 
სავარაუდოდ ზოგადი მოსახლეობის ქალაქში 
გადასვლის ტენდენციას ასახავს, თუმცა არა იგივე 
დონეზე, როგორც ეს  იძულებით გადაადგილებულ 
პირებში ხდება. ადმინისტრაციული საზღვრის 

ნახაზი 19: საკვლევი ჯგუფის შემოსავლის წყაროების ცვლილებები 2008 წ. კონფლიქტამდე და კონფლიქტის 
შემდეგ
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ნახაზი 20: უმუშევარი ინდივიდები, რომლებიც ბოლო ოთხი კვირის განმავლობაში სამუშაოს ეძებენ,2008 
წლის კონფლიქტამდე და მის შემდეგ,სქესის და მოსახლეობის ჯგუფების მიხედვით

წყარო: „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილებისკვლევა საქართველოში“, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები მხოლოდ 2008 წლის კონფლიქტის შედეგად იძულებით გადაადგილებული პირებით შემოიფარგლება.
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წყარო: „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში“, 2016.
შენიშვნა:ცისფერი ხაზები აღნიშნავს თითოეულ სექტორში მომუშავე ჯგუფის წილს კონფლიქტამდე,ნარინჯისფერი ხაზები კი 
დღესდღეობით სხვადასხვა სექტორში მომუშავე თითოეული ჯგუფის წილს აღნიშნავს.
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მიმდებარედ მთლიანად სოფლის ტერიტორიებია 
და კონფლიქტამდე, ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრები პირების 60 პროცენტზე მეტი, 
კონფლიქტის შემდგომ პერიოდისგან განსხვავებით, 
სოფლის მეურნეობის სფეროში მუშაობდა. ეს იმის 
გამო მოხდა, რომ ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრებმა პირებმა, რომლებმაც 2008 
წლის კონფლიქტის გამო თავისი საცხოვრებელი 
ადგილები მიატოვეს, ძირითადად შესძლეს საკუთარ 
სახლებში დაბრუნება, მაგრამ ისინი, ვინც უკან ვეღარ 
დაბრუნდნენ, იძულებული იყვნენ სხვა სექტორებში 
მოეძებნათ საარსებო წყარო.

ზოგადად, იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა 
უმუშევრობის თვალსაზრისით უდიდესი ცვლილებები 
განიცადეს. მე-20 ნახაზში შედარებულია იმ 
რესპონდენტთა წილი, რომლებიც არ მუშაობენ, 
მაგრამ სამუშაოს ეძებენ 

2008 წლამდე და მის შემდეგ, სამი განსხვავებული 
ნიმუშის ჯგუფში. ანალიზი აქაც 2008 წელს იძულებით 
გადაადგილებული პირებით შემოიფარგლება, 
იმისათვის, რომ მონაცემები ერთმანეთთან 
შედარებადი იყოს. საქართველოში 2016 წელს 
ჩატარებული მოსახლეობის აღწერის მიხედვით, 
ქვეყანაში უმუშევრობის დონე  11.8 პროცენტს 
შეადგენს (საქსტატი 2016). ნახაზის მიხედვით, 
იძულებით გადაადგილებულ პირებს შორის 
უმუშევარი რესპონდენტების წილი 2008 წლის 
კონფლიქტის წინა პერიოდთან შედარებით 
კონფლიქტის შემდეგ უკიდურესად გაიზარდა: 3.4 
პროცენტიდან 14.3 პროცენტამდე.

ზოგადად, უმუშევრობის დონე მამაკაცებში 
გაცილებით მაღალია ქალებთან შედარებით, 

მაგრამ, ეს იმიტომ ხდება, რომ უფრო მეტი მამაკაცი 
ეძებს აქტიურად სამუშაოს, ვიდრე ქალი.

დასაქმებულ დევნილებს და ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას  მცხოვრებ პირებს სავარაუდოდ 
ნაკლებად სტაბილური სამუშაო აქვთ,  ვიდრე 
იმ პირებს, რომლებიც არ დაზარალებულან 
კონფლიქტის  შედეგად. 21-ე ნახაზის (გრაფიკი 
„ა“) მიხედვით, სტაბილური სამუშაოს (მთლიანად 
ან ნაწილობრივ) ქონის ალბათობა 13-დან და 20-
მდე პროცენტული პუნქტით ნაკლებია იძულებით 
გადაადგილებულ პირებში, ვიდრე იმ პირებში, 
რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის 
შედეგად. მეორეს მხრივ,

პირები, რომლებიც არ დაზარალებულან 
კონფლიქტის შედეგად ყველაზე მეტად არიან 
დამოკიდებული სოფლის მეურნეობის სფროში 
არსებულ შემოსავლის წყაროებზე, რაც ხშირად 
სეზონური და დროებითია. ამით ნაწილობრივ 
აიხსნება, რატომ აქვთ ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრებ პირებს ყველაზე ნაკლებად 
სტაბილური სამუშაო: 22 პროცენტი აცხადებს, რომ 
არ აქვს სრულიად სტაბილური სამუშაო, მაშინ, 
როცა ეს მაჩვენებელი იძულებით გადაადგილებულ 
პირებში 39 პროცენტს,  კონფლიქტის შედეგად არ  

დაზარალებულ პირებში კი 41 პროცენტს შეადგენს. 
ფაქტობრივად, ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრები არასტაბილური სამუშაოს მქონე 
პირების პროცენტული წილი უკუპროპორციულია 
სტაბილური სამუშაოს მქონე კონფლიქტის შედეგად 
არ დაზარალებული პირების პროცენტული წილისა. 
ეს ასე იყო, როგორც რესპონდენტების, ისე მათი 
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ნახაზი 21: სამუშაოს სტაბილურობა მოსახლეობის ჯგუფების მიხედვით

წყარო: „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილებისკვლევა საქართველოში“, 2016.
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ის, რომ ქალი ოჯახის ძირითადი 
მარჩენალი ხდება

მოძალადის მიერ ალკოჰოლის და 
ნარკოტიკების მოხმარება

ძალადობის დონის ზოგადი ზრდა

მოძალადის სტრესული მდგომარეობა 
უსაქმოდ ყოფნა, სამუშაოს არ ქონა

კაცები ქალები NAPs ALPs IDPs

ნახაზი 22: თუ გენდერული ძალადობა კონფლიქტის შედეგად გაიზარდა, როგორ ფიქრობთ, რა არის მისი 
მთავარი გამომწვევი მიზეზი?

წყარო: „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში“, 2016.

პარტნიორების შემთხვევაში (იხ. ნახაზი 21, გრაფიკი 
„ბ“).37 

საქართველოში კონფლიქტების გამო მათში 
მონაწილე ადამიანებმა ეკონომიკური სტრესი 
განიცადეს. 2008 წლის კონფლიქტის შედეგად 
ერთმა დევნილმა ქალბატონმა, რომელიც წილკანში 
ცხოვრობს, განაცხადა,“ომის შემდეგ ნულიდან 
მოგვიხდა ცხოვრების დაწყება… ჩვენ ხელახლა 
მოგვიხდა მოფიქრება და განსაზღვრა იმისა, თუ 
ვინ ვიყავით და რა შეგვეძლო გაგვეკეთებინა 
გადარჩენის მიზნით. თავიდანვე ძალიან 
დასტრესილი და დათრგუნულები ვიყავით და 
ახლაც იგივეს ვგრძნობთ.” კვლევა ადასტურებს, 
რომ ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები 
პირების და დევნილების უმრავლესობა მიიჩნევს, 
რომ სამუშაოს ხელმისაწვდომობა და ეკონომიკური 
მდგომარეობა კონფლიქტის შემდეგ გაუარესდა. 
შედარებისთვის, იმ პირების უმრავლესობა, 
რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის 
შედეგად (57 პროცენტი) მიიჩნევს, რომ მათი 
ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდა ან 
იგივე დონეზე დარჩა.გამოკვლევის შედეგების 
თანახმად,იძულებით გადაადგილებულ პირებში 
ერთ სულ მოსახლეზე მოხმარების მოცულობა 
ადრინდელთან შედარებით გაიზარდა, თუმცა 61 

37  ინფორმაციის მთავარმა მომწოდებლებმა აღნიშნეს, რომ ბევრი ქართველი იმიტომ არის უმუშევარი, რომ მათი უნარების შესაბამისი 
ხარისხიანი სამუშაო არ არის ხელმისაწვდომი.ეს მკაფიოდ ჩანს სოფლად, სადაც სოფლის მეურნეობის სფეროში სამუშაო არის, მაგრამ 
დაბალანაზღაურებადი და არასტაბილურია.

პროცენტი მაინც მიიჩნევს, რომ მათი ეკონომიკური 
მდგომარეობა კონფლიქტის წინა პერიოდთან 
შედარებით გაუარესდა.

5.3 ეკონომიკური სტრესი და 
გენდერული ძალადობა

რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ ეკონომიკური 
სტრესი გენდერულ ძალადობას იწვევს. იმ 
ადამიანთა შორის, რომლებიც ფიქრობენ, რომ 
გენდერული ძალადობა კონფლიქტის გამო 
გაიზარდა, უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ეს ზრდა 
ეკონომიკური სტრესფაქტორებით არის გამოწვეული. 
მათგან, 48 პროცენტს მიაჩნია, რომ გამომწვევი 
მიზეზი უსაქმურობა და უმუშევრობაა, 22 პროცენტი 
კი აცხადებს, რომ მიზეზი ზოგადად ძალადობის 
ზრდაა, რაც მეორე ყველაზე გავრცელებულ 
ფაქტორს წარმოადგენს. 22-ე ნახაზზე ამ შეკითხვაზე 
პასუხები სქესისა და კონფლიქტის სტატუსის 
მიხედვით არის დაყოფილი. დევნილები ყველაზე 
მეტად იზიარებენ ამ აზრს, ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრები პირები კი სხვა ნიმუშის 
ჯგუფებთან შედარებით გენდერული ძალადობის 
ზრდის მიზეზად უფრო ზოგადად ძალადობის ზრდას 
ასახელებენ, ვიდრე უმუშევრობას. მიუხედავად 
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ცხრილი 15: სიღარიბის ან უმუშევრობის შემთხვევაში სირცხვილის გრძნობის მქონე რესპონდენტების 
პროცენტული მაჩვენებელი

NAP 
მამაკაცები

IDP 
მამაკაცები

ALP 
მამაკაცები ყველა ქალი

ყველა 
მამაკაცი

ზოგჯერ მრცხვენია, რადგან უმუშევარი ვარ ან 
არ გამოვიმუშავებ საკმარის ფულს 30.3% 40.3% 21.8% 21.1% 30.7%

ზოგჯერ ვსვამ ან არ მივდივარ სახლში, 
როდესაც სამუშაოს ვერ ვპოულობ 4.1% 8.4% 6.0% 0.5% 4.4%

წყარო: „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში“, 2016.

იმისა, რომ ადმინისტრაციული საზღვრისპირა 
სოფლებში მცხოვრებ პირებს ყველაზე ხშირად აქვთ 
არასტაბილური სამუშაო, სხვა ჯგუფებთან შედარებით 
მათ ნაკლებად აშფოთებთ დასაქმების საკითხი.

ეკონომიკური სტრესი ხელს უწყობს ნიმუშის 
ჯგუფებში სირცხვილის გრძნობის განცდას, 
განსაკუთრებით დევნილმა მაკაცებში. მე-15 
ცხრილის თანახმად, დევნილი მამაკაცების 40 
პროცენტი აცხადებს, რომ სირცხვილის გრძნობას 
განიცდის თუ არ აქვს სამუშაო ან საკმარის ფულს 
არ გამოიმუშავებს. საკვლევ ნიმუშში იძულებით 
გადაადგილებული პირები კონფლიქტის ყველაზე 
მეტად დაზარალებულ მოსახლეობას წარმოადგენენ, 
დიდი სხვაობით. იგივე ცხრილი გვიჩვენებს, რომ 
მამაკაცები, ტრადიციულად ოჯახის ძირითადი 
მარჩენალები, უფრო განიცდიან სირცხვილს 
უმუშევრობის გამო, ვიდრე ქალები (31 პროცენტიდა 
21 პროცენტი შესაბამისად).

ერთმა თელაველმა მამაკაცმა აღნიშნა: „თუ 
შენ ქალს/ცოლს ეტყვი რომ სამუშაო მოძებნოს, 
შეიძლება შენს მამაკაცობასა და ძლიერებაში 
ეჭვი შეეპაროს“. ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრები პირები, რომლებიც შედარებით 
ნაკლებად ღელავენ სიღარიბისა და სამუშაოს 
არასტაბილურობის გამო, ყველაზე ნაკლებად 
განიცდიან სირცხვილს მამრობითი სქესის 
მოსახლეობას შორის. სავარაუდოდ, დევნილი 
მამაკაცები ყველაზე ხშირად მიმართავენ 
ალკოჰოლს სირცხვილის გრძნობისგან 
გასათავისუფლებლად. სტრესი, ალკოჰოლიზმი 
და ეკონომიკური მდგომარეობით გამოწვეული 
სირცხვილი გენდერული ძალადობის ხელშემწყობი 
ფაქტორებია (SIDA 2015). თუმცა, სასიამოვნოა 
იმის აღნიშვნა, რომ კვლევის მიხედვით, 
დევნილი და ადმინისტრაციული საზღვრის პირას 
მცხოვრები ახალგაზრდები (26 წლამდე ასაკის) 
სხვა ახალგაზრდებთან შედარებით უფრო მეტ 
ალკოჰოლს არ მოიხმარენ და არც მეტ სტრესს 
განიცდიან.მამაკაცები

38 ცხრილი 34 დანართი 3

ეკონომიკურ სტრესსა და გაზრდილ გენდერულ  
ძალადობას შორის კავშირს საერთაშორისო 
ლიტერატურა ადასტურებს. მაგალითად, შვედეთის 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (SIDA, 
2015,14) მიხედვით, “სიღარიბე და სოციალური და 
ეკონომიკური დაუცველობა არის (…) გენდერული 
ძალადობის ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი. 
(…) სავარაუდოდ, ინტიმური პარტნიორის მხრიდან 
ძალადობის გამოვლენის დონე სიღარიბეში 
იზრდება, რაც ნაწილობრივ იმ იდეალებისა და 
მოლოდინების ამსახველია, რომლის მიხედვით 
კაცობა ოჯახის მარჩენალის როლთან ასოცირდება, 
რადგან ‘მამაკაცის როლის ვერ შესრულების’ 
გრძნობა ჩნდება.”

რეგრესული ანალიზი ადასტურებს, რომ 
ეკონომიკური სტრესფაქტორები გენდერული 
ძალადობის გარკვეულ ფორმებს იწვევს. აღნიშნული 
კავშირის შესამოწმებლად, მე-3 დანართში 
წარმოდგენილ ძირითად რეგრესიის მოდელს 
ეკონომიკურ სტრესთან დაკავშირებული სხვა 
ცვლადები დაემატა,38

პირველ რიგში, მოდელს დაემატა ორი ცვლადი, 
რომლებიც რესპონდენტის მიერ უმუშევრობის 
აღქმას აღწერს(განიცდის თუ არა სირცხვილის 
გრძნობას ოჯახის წინაშე უმუშევრობის გამო, 
ან აღიარებს თუ არა, რომ ზოგჯერ სვამს ან 
სახლში არ მიდის,  იმის გამო რომ სამუშაო ვერ 
იშოვა).სავარაუდოდ, რესპონდენტი მამაკაცები, 
რომლებმაც აღიარეს, რომ სირცხვილის გრძნობა 
აწუხებდათ, გაცილებით უფრო ხშირად განიცდიან 
ფიზიკურ ან სექსუალურ ძალადობას, ორივე სქესის 
რესპონდენტები კი (იმ შემთხვევაში თუ სირცხვილის 
გრძნობა აწუხებთ) უფრო ხშირად მაკონტროლებელ 
ქცევას/ ემოციურ ძალადობას უჩივიან. გარდა 
ამისა, დაქორწინებული ან ერთად მცხოვრები 
პარტნიორების შემთხვევაში, ძირითად მოდელში 
შემოვიტანეთ პარტნიორის სტრესის კრიტერიუმი 
(რომელიც განსაზღვრავს თუ რამდენად უთმობს 
დროის უმეტეს ნაწილს პარტნიორი სამუშაოს ძებნას 
და/ან სვამს თუ არა ზოგჯერ, ან მიდის თუ არა 
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სახლში იმ შემთხვევაში თუ სამუშაო ვერ იპოვა) 
და ცვლადი, რომელიც პარტნიორის სამუშაოს 
სტაბილურობას აღნიშნავს. მართალია, პარტნიორის 
სტრესის კრიტერიუმი არ ჩანს მნიშვნელოვანი, ქალი 
რესპონდენტები, რომელთა პარტნიორს სტაბილური 
სამუშაო არ აქვს, სავარაუდოდ უფრო ხშირად 
განიცდიან ფიზიკურ და სექსუალურ ძალადობას. 
ამავე დროს, რესპონდენტი მამაკაცები, რომელთა 
პარტნიორებს არ აქვთ სტაბილური სამუშაო, უფრო 
ხშირად განიცდიან სექსუალური შევიწროვებას (იხ. 
ცხრილი 3.11—3.24 მე-3 დანართში).

5.4 ქალების ფინანსური 
დამოკიდებულება გენდერული 
ძალადობის საფრთხის გაჩენას 
უწყობს ხელს

გენდერულ ძალადობას მხოლოდ ეკონომიკური 
სტრესფაქტორები არ იწვევს; ფინანსურმა 
დამოკიდებულებამ შესაძლოა ასევე შეუშალოს 
ხელი გადარჩენილს თავის დაცვაში. მე-16-ე 
ნახაზის მიხედვით, გენდერულ ძალადობასთან 
დაკავშირებული ინციდენტის შემდეგ ქალი ხშირად 
სახლში ოჯახის გამო ბრუნდება: შვილის და ქმრის 
მონატრება და ოჯახის შენარჩუნების სურვილი 
ქალების დაბრუნების მიზეზების 28 პროცენტს 
შეადგენს. ქმრის მიერ მიღებული რაიმე ღონისძიება, 
ბოდიშის მოხდა ან ცოლის დაბრუნების მიზნით სხვა 
სახის მოქმედება დაბრუნების მიზეზების 12 პროცენტს 
შეადგენს. თუმცა, შესაძლებელი იქნებოდა ქალების 
მიერ დასახელებული მიზეზებიდან 40 პროცენტის 
გამორიცხვა, გადარჩენილს ქონების კონტროლის 
მეტი შესაძლებლობა რომ ჰქონოდა. ეს მიზეზები 
მოიცავს, ფულის არქონას და საცხოვრებელი 
ადგილის დაკარგვას.

ე.ი. ხუთი გადარჩენილიდან ორი უკან იმის გამო 
დაბრუნდა, რომ სხვაგან დასარჩენად საჭირო 
რესურსები არ გააჩნდა. საყურადღებოა, რომ 
ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიებში მონაწილე ქალების და 
მამაკაცების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქალების 
მამაკაცებზე ეკონომიკური დამოკიდებულება 
პრობლემას წარმოადგენს, იგივე აზრს ყველაზე 
ტრადიციული ჯგუფებიც კი იზიარებენ, მაგალითად, 
საზღვრისპირა დასახლებებში მცხოვრები მამაკაცები 
და ქალები. ერთ-ერთმა მონაწილემ განაცხადა, “თუ 
ქალი დასაქმებულია და [ფინანსურად] ძლიერია 
ნაკლებად სავარაუდოა, რომ იგი ძალადობის 
მსხვერპლი გახდეს.“ ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრებმა ერთმა ქალმა ზუგდიდში უფრო 
ოპტიმისტური განცხადება გააკეთა: “შესანიშნავია, 
როდესაც ქმარი მუშაობს და ოჯახს უზრუნველყოფს, 
მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. როდესაც 
ქალს საკუთარი შემოსავალი აქვს, იგი უფრო 

ცხრილი 16: :გენდერული ძალადობის ინციდენტის 
შემდეგ სახლში დაბრუნების მიზეზები (ქალები)

ბავშვი მომენატრა 16%

ოჯახის შესანარჩუნებლად 4%

ქმარმა ბოდიში მოიხადა 6%

ფული არ მქონდა 8%

მეტად ვეღარ დავრჩებოდი მეგობართან ან 
ნათესავთან

12%

ქმარმა დამაბრუნა 6%

ქმარი მომენატრა 8%

სხვაგან წასასვლელი არ მქონდა 26%

სადაც ვცხოვრობდი ის ბინა გაყიდა 2%

წყარო: „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა 
საქართველოში“, 2016.
შენიშნვა: ნიმუშის მცირე მოცულობის (N=111) გამომონაცემები 
რეპრეზენტატულად ვერ იქნება მიჩნეული. ამ შეკითხვაზე ბევრი 
პასუხის გაცემა შეიძლებოდა, შესაბამისად მთლიანი მონაცემი 100 
პროცენტს არ შეადგენს.

თავდაჯერებული და ძლიერია.”

ქალები არ არიან ფინანსურად საკმარისად 
დამოუკიდებელი. რესპონდენტი ქალების 54-მა 
პროცენტმა განაცხადა, რომ პირადი შემოსავალი 
არ გააჩნდა, მაშინ, როცა მამაკაცებში ასეთი 
რესპონდენტების წილმა 24 პროცენტი შეადგინა. 
გარდა ამისა, ქალებს ნაკლები ქონება აქვთ, 
ვიდრე მამაკაცებს. 23-ე ნახაზის მიხედვით, 
ქალების საკუთრებაში საგრძნობლად ნაკლები 
მიწის ნაკვეთები, სახლები და მანქანები აქვთ, 
ვიდრე მამაკაცებს. ერთადერთი რამ, რაც ქალებს 
მამაკაცებთან შედარებით უფრო ხშირად აქვთ, 
ძვირფასეულობაა, თუმცა ეს უფრო ქორწინების 
ტრადიციაა და არა მატერიალური კეთილდღეობის 
დასტური. საქართველოში, როდესაც მამაკაცი 
და ქალი ქორწინდებიან, მამაკაცის ოჯახის 
ძვირფასეულობა

რძალს გადაეცემა. ეს მზითევს წააგავს, რომლის 
მფლობელი რძალია. თუმცა, ძირითადად, ეს 
ქონება ოჯახისაა, რომლის უფროსი თითქმის 
ყოველთვის მამაკაცია. ზოგადად, საქართველოში 
არც მამაკაცებს და არც ქალებს არანაირი დანაზოგი 
არ გააჩნიათ. როგორც ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიის 
მონაწილე ერთ-ერთმა ქალმა განაცხადა, “არ აქვს 
მნიშვნელობა რამდენი ხანი ცხოვრობს ქალი ოჯახში, 
მას არანაირი უფლება აქვს და არაფერი ეკუთვნის.”

ქალებისთვის სამუშაოს პოვნა უფრო ძნელია, 
ვიდრე მამაკაცებისთვის. როგორც რესპონდენტი 
ქალები, ისე მამაკაცები აცხადებენ, რომ სამუშაოს 
პოვნა საქართველოში გამოწვევას წარმოადგენს. 
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ძვირფასეულობაფულადი დანაზ.ბიზნესი მანქანა მიწის ნაკვეთი სახლი 

ქალები

კაცები

ნახაზი 23: პასუხები შეკითხვაზე „ფლობთ თუ არა ქვემოთ ჩამოთვლილქონებას?“, სქესის მიხედვით

წყარო:„მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში“, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშის წონის მიხედვით.

ნახაზი  24: ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა სამსახურის პოვნაში, სქესის მიხედვით
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სხვ. (სოციალ, მომსახურბა, 
სააპლიკაციო პროცესში მხარდაჭერა, 
კონტაქტები, სხვ.)

სამუშაო ბაზარ. უკეთესი წვდომა 
(ინფორმაცია ვაკანსიებზე, მეტი სამუშაო 
ადგილები)

ფინან. მხარდაჭერა ან დაბალი 
საპროცენ. განაკვ. სესხზე მცირე საწარმ. 
განვითარების მიზნით

უნარების განვითარება

წყარო: „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში“, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშის წონის მიხედვით. მონაცემები ამჟამად უმუშევარი რესპონდენტებით შემოიფარგლება (მთლიანი 
რაოდენობა=435, ქალების რაოდენობა=131 და მამაკაცების რაოდენობა=304).
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ხრილი 17: სამუშაოს არქონის მიზეზები,სქესის 
მიხედვით

ქალები მამამამაკაცები

ძალიან ბევრი სამუშაოს 
მაძიებელია

77% 75%

სამსახურები ძალიან 
შორს არის

23% 10%

პირადი და პოლიტიკური 
კონტაქტების უქონლობა

20% 7%

სამუშაოს შესაბ. უნარების 
უქონლობა

14% 12%

აქტივების, ფინანსური 
რესურსების უქონლობა

9% 8%

მეუღლის გამო 
სამსახურს თავი დავანებე

5% 0.5%

წყარო: „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა 
საქართველოში“, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშის წონის მიხედვით. 
მონაცემები ამჟამად უმუშევარი რესპონდენტებით შემოიფარგლება 
(მთლიანი რაოდენობა=435, ქალების რაოდენობა=131 და 
მამაკაცების რაოდენობა=304)..

ქალები კი აცხადებენ, რომ მათ მეტი ფული, 
უკეთესი წვდომა და ტრენინგი სჭირდებათ 
(ნახაზი 24). რესპონდენტების მიხედვით, სამუშაო 
ბაზარზე უკეთესი წვდომა (40 პროცენტი), 
ფინანსური მხარდაჭერა (32 პროცენტი) და 
უნარების განვითარება (20 პროცენტი) ყველაზე 
მნიშვნელოვანია უმუშევრობის შესამცირებლად.

მამაკაცები აღნიშნავენ, რომ სამუშაო ბაზარზე 
უკეთესი წვდომა და მეტი ფინანსური მხარდაჭერა 
ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორებია. 
რესპონდენტი ქალები კი მიიჩნევენ, რომ უნარების 
განვითარება შედარებით მნიშვნელოვანი 
მხარდაჭერაა (ქალების 33 პროცენტი, და 
მამაკაცების 11 პროცენტი). ეს ქალებში 
შესაძლებლობების ნაკლებობაზე მიუთითებს, რის 
საფუძველზეც შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ქალებზე 
ფოკუსირებულმა სამუშაო ტრენინგმა შეიძლება 
სწრაფი სარგებელი მოიტანოს. ორივე სქესის 
წარმომადგენლებისთვის, ბიზნესის დასაწყებად 
საუკეთესო დახმარებას ფინანსური მხარდაჭერა 
წარმოადგენს (32 პროცენტი), რაც შეეხება სამუშაო 
ბაზარზე უკეთეს წვდომას, ეს მამაკაცებისთვის უფრო 
მეტად მნიშვნელოვანია  (29 პროცენტი), ვიდრე 
ქალებისთვის (16 პროცენტი). 

საპირისპირო ტენდენცია აღინიშნება ბიზნესის 
დასაწყებად უნარების განვითარების შემთხვევაში 
(ქალების 22 პროცენტი მიიჩნევს, რომ ეს 
მნიშვნელოვანია, მაშინ როცა მამაკაცებში ეს 
მაჩვენებელი 14 პროცენტს შეადგენს). შედარების 
მიზნით, იძულებით გადაადგილებული და 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები  
პირები უბრალოდ აცხადებენ, რომ მათ მეტი 
ფული სჭირდებათ. კონფლიქტით უფრო მეტად 
დაზარალებული ადამიანები (40 პროცენტი) 
მიიჩნევენ, რომ  ფინანსური მხარდაჭერა, ბიზნესის 
დასაწყებად ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა, 
მაშინ როცა იმ პირებში, რომლებიც კონფლიქტის 
შედეგად არ დაზარალებულან, ეს მაჩვენებელი 31 
პროცენტს შეადგენს.

 

17-ე ცხრილის მიხედვით, ძირითადი სირთულე 
გადატვირთულ სამუშაო ბაზარში მდგომარეობს. 
თუმცა, ქალებისთვის, სამსახურის მდებარეობა და 
პირადი და პოლიტიკური კონტაქტების არქონაც 
დამატებითი დამაბრკოლებელი ფაქტორია. 
ქალისთვის განსაზღვრული როლი მოითხოვს, რომ 
ის სახლში უნდა იყოს და ხშირად ტრანსპორტირების 
საშუალების არქონის გამო, მას არ შეუძლია 
დათანხმდეს სამსახურზე, რომელიც ძალიან შორს 
მდებარეობს. რადგან ის ხშირად სახლშია, მას 
კონტაქტების დამყარების ნაკლები შესაძლებლობები 
აქვს, ვიდრე მამაკაცს. გარდა ამისა, არსებობს 10-
ჯერ უფრო დიდი ალბათობა, რომ ქალმა სამუშაო 
მეუღლის გამო მიატოვოს, ვიდრე მამაკაცმა.

მამაკაცები აცხადებენ, რომ უმუშევრობის 
შესამცირებლად მათ მეტი ფული და სამუშაო 
ბაზარზე უკეთესი წვდომა ესაჭიროებათ, 
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6 მომსახურება და გენდერული ძალადობა

ნახაზი 25: პასუხები შეკითხვაზე „თუ კაცი ცუდად 
ექცევა პარტნიორს, უნდა ჩაერიონ თუ არა გარეშე 
პირები?“

ნახაზი 26: სად წავიდნენ რესპონდენტები 
გენდერულ ძალადობისთვის თავის დასაღწევადGBV
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წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა 
საქართველოში, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშების წონებით.

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა 
საქართველოში, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშების წონებით. მხოლოდ 
იმ რესპონდენტების მონაცემებია, რომლებმაც აღიარეს, რომ 
ერთხელ მაინც წასულან სახლიდან პარტნიორთან კონფლიქტის 
შემდეგ N=50. შერჩევის მცირე ზომის გამო მონაცემები არ არის 
წარმომადგენლობითი.

ქალებს მიაჩნიათ, რომ გენდერული ძალადობისგან თავის დასაცავად ვერავის 
მიმართავენ დახმარების თხოვნით. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ათი წლის 
განმავლობაში საქართველო სერიოზულ ნაბიჯებს დგამს გენდერულ ძალადობასთან 
ბრძოლაში, ქალების უმეტესობა თავს დაუცველად გრძნობს. ისინი ვერ იღებენ 
რაიმე მნიშვნელოვან დახმარებას პოლიციისგან, რელიგიური ორგანიზაციებისგან, 
იურიდიული სისტემისგან, მომსახურების მიმწოდებლებისგან ან საკუთარი ოჯახებისგან. 
ამ ნაწილში განხილულია მსხვერპლთა რეაგირება გენდერულ ძალადობაზე და მათი 
არაინფორმირებულობა გენდერული ძალადობისგან დაცვის მომსახურებას შესახებ.

6.1 დაზარალებულის/მსხვერპლის 
რეაგირება გენდერულ ძალადობაზე

ამ ნაწილში კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით 
ვაანალიზებთ ადამიანების რეაგირებას გენდერულ 
ძალადობაზე, მომსახურების შესახებ მათი 
ინფორმირების დონეს და მათ ნდობას იმ 
ინსტიტუტების მიმართ, რომლებიც ამ მომსახურებას 
უზრუნველყოფენ. გენდერული ძალადობის 

მსხვერპლთა დახმარების არსებული ინსტიტუტები 
და მექანიზმები განხილულია მე-7 ნაწილში და მე-2 
დანართში. 
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ნახაზი 27: პასუხები შეკითხვაზე „შეიტყო 
პოლიციამ ინციდენტის შესახებ?“ (ქალები

ნახაზი 28: ინციდენტის არშეტყობინების მიზეზები (ქალები)

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები ასახავს მხოლოდ იმ ქალ რესპონდენტებს, რომლებმაც თქვეს, რომ ჰქონიათ „ყველაზე სერიოზული ინციდენტი 
პარტნიორთან“ N=111.
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ნახაზი 29: მოსაზრებები მეტი ქალი პოლიციელის ყოფნის შესახებ, სქესის მიხედვით
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29.6%

ქალები: თქვენთვის უფრო მისაღები 
იქნებოდა ქალი პოლიციელისთვის მიმართვა?

კაცები: ფიქრობთ, რომ მეტი ქალი პოლიციელის არსებობა 
შეცვლიდა ქალების მიერ გენდერული ძალადობის ინციდენტების

 შესახებ შეტყობინების პრაქტიკას? 
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წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016.

ნახაზი 30: პასუხები შეკითხვაზე „თქვენს თემში ქალი პოლიციელები არიან?“, სქესის მიხედვით 
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29.6%

ქალები: თქვენთვის უფრო მისაღები 
იქნებოდა ქალი პოლიციელისთვის მიმართვა?

კაცები: ფიქრობთ, რომ მეტი ქალი პოლიციელის არსებობა 
შეცვლიდა ქალების მიერ გენდერული ძალადობის ინციდენტების
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წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშების წონებით.
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რესპონდენტთა უმრავლესობის აზრით, ადამიანები, 
რომლებიც ოჯახის წევრები არ არიან, არ უნდა 
ერეოდნენ გენდერული ძალადობის ინციდენტებში, 
რადგან ამან შესაძლოა სიტუაცია გაამწვავოს ან 
თავად ის პირი, რომელიც ერევა, ძალადობის 
ობიექტად აქციოს. ფოკუსჯგუფებმა, რომლებიც 
ძირითადად შედგებოდა ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრები ქალებისა და 
მამაკაცებისგან და იძულებით გადაადგილებული 
მამაკაცებისგან, განმარტეს, რომ წყვილებს შორის 
გენდერული ძალადობის შემთხვევებში გარეშე 
პირები მხოლოდ მაშინ შეიძლება ჩაერიონ, „თუ 
ვიღაცას კლავენ“ ან „თუ ეს რეგულარულად ხდება“. 
გარდა ამისა, ასეთ ინციდენტებში ადამიანები უნდა 
ჩაერიონ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი ამ 
წყვილებს იცნობენ.

რესპონდენტების თქმით, უცხოები არ უნდა ჩაერიონ 
ინციდენტებში. კვლევის შედეგების მიხედვით ეს 
გაბატონებული აზრია, რადგან გამოკითხულთა 
52% თქმით, გარეშე პირები არ უნდა ჩაერიონ ან 
მათ არ იციან, გარეშე პირების უნდა ჩაერიოს თუ 
არა (სურათი 25). ამაზე მიუთითებს ბოლო დროის 
ფემიციდი საქართველოში, რის შესახებაც OC Media 
იტყობინებოდა (2017).. 

„მსხვერპლს არასდროს არავისთვის 
მიუმართავს დახმარებისთვის მკვლელობის 
დღემდე, როდესაც მან მეზობელს სახლში 
შეშვება სთხოვა (...). მეზობელმა უარი უთხრა 
და სწორედ მაშინ გაუყარა ქმარმა მას დანა 
ქუჩაში, მათი ბავშვების თვალწინ.“

ინციდენტების შემთხვევაში გენდერული 
ძალადობის მსხვერპლები ძირითადად მიდიან 
მეგობრების ან ოჯახის წევრების სახლებში 
(სურათი 26). იმ 50 რესპონდენტიდან, რომელმაც 
ამ შეკითვას უპასუხა, 44 ქალი იყო. სულ 98%-მა 
თქვა, რომ წავიდა ნაცნობი ადამიანის სახლში; 
მათი 80% მშობლების სახლში წავიდა. არც 
ერთ რესპონდენტს არ უთქვამს, რომ წავიდა 
თავშესაფარში. პასუხების სიმცირის გამო ეს 
შედეგები არ არის წარმომადგენლობითი.

რესპონდენტები, ჩვეულებრივ, არ ატყობინებენ 
პოლიციას გენდერული ძალადობის 
ინციდენტების შესახებ. თუ მეზობლები 
ვერაფრით ეხმარებიან გენდერული ძალადობის 
შეჩერებაში, ხალხი ფიქრობს, რომ პოლიციაც 
ვერაფერს შეძლებს. ქალი რესპონდენტების 
82%-ს არ უცნობებია პოლიციისთვის გენდერული 
ძალადობის ინციდენტის შესახებ (სურათი 27).39  
ფოკუსჯგუფების დისკუსიებით ამის რამდენიმე 

39 გენდერული ძალადობა აქ ეხება ინდივიდებს, რომლებმაც თქვეს, რომ განიცადეს „გენდერული ძალადობის ყველაზე სერიოზული 
ფორმა“.

მიზეზი გამოიკვეთა. პირველი, მიუხედავად 
იმისა, რომ ყველა ფოკუსჯგუფის რესპონდენტები 
აღიარებენ პოლიციის როლს ამ საკითხში, დიდ  

უმრავლესობას მიაჩნია, რომ პოლიცია არ 
არის სათანადოდ მომზადებული გენდერულ 
ძალადობაზე რეაგირებისთვის. ეს ხდება 
მიუხედავად პოლიციის მიერ საჯაროდ 
გაცხადებული აქტივობებისა, რომლებიც 
პოლიციის ოფიცრების გენდერულ საკითხებში 
გათვითცნობიერებისა და მეტი ქალის პოლიციაში 
დასაქმებისკენ არის მიმართული. მეორე, ხალხს 
მიაჩნია, რომ პოლიცია მოძალადეს ემხრობა 
ან ახდენს გენდერული ძალადობის მხვერპლის, 
მათ შორის, ლგბტ თემის წარმომადგენლების 
დისკრიმინაციას. მესამე, ქალებს ჰგონიათ, რომ 
პოლიციის გამოძახების შემთხვევაში, ქმრები 
მათ უარესად მოექცევიან. სურათზე 28 ჩანს, რომ 
კვლევის მიხედვით, ქალების 70% არ ატყობინებს 
პოლიციას ინციდენტის შესახებ, რადგან 
მიაჩნია, რომ ეს ოჯახის პირადი საქმეა ან არ 
მიაჩნია იმდენად სერიოზულ ინციდენტად, რომ 
პოლიციის ჩარევა იყოს საჭირო. ქალების 13%-
მა ასევე აღნიშნა, რომ ინციდენტი არ უცნობებია 
პოლიციისთვის იმიტომ, რომ რცხვენოდა 
და არ უნდოდა ამ ამბის გახმაურება. ქალი 
რესპონდენტების 61%-ის აზრით, გენდერული 
ძალადობის ფაქტის შესახებ შეტყობინება მათ 
სტიგმატიზებას გამოიწვევდა. ამით დასტურდება, 
რომ საქართველოში პოლიციისთვის გენდერული 
ძალადობის ინციდენტის შეტყობინება სერიოზულ 
სტიგმატიზებას იწვევს. პოლიციისთვის 
შეტყობინებასთან დაკავშირებით ერთმა 
ასაკოვანმა იძულებით გადაადგილებულმა 
მამაკაცმა ზუგდიდში გამოთქვა მოსაზრება, 
რომელსაც მამაკაცების დიდი უმრავლესობა, 
განსაკუთრებით ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრები და იძულებით 
გადაადგილებული მამაკაცების კონსერვატიული 
ჯგუფები იზიარებენ. მან თქვა: „რატომ უნდა 
მიმართოს ვინმემ პოლიციას? დაბეზღების 
ინსტიტუტი არ არის ჩვენი კულტურული 
მემკვიდრეობის ნაწილი.“

ქალები გენდერული ძალადობის ინციდენტს ქალ 
პოლიციელებს უფრო აცნობებდნენ. სურათში 
29 ჩანს, რომ მამაკაცების 70%-ის და ქალების 
90%-ის აზრით, ქალი პოლიციელების არსებობა 
გაუადვილებდა გენდერული ძალადობის 
მსხვერპლებს, ინციდენტის შესახებ მიემართათ 
პოლიციისთვის. მათ მიაჩნიათ, რომ ქალი 
ოფიცრები უკეთ გაერკვეოდნენ ვითარებაში 
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და საჭიროების შემთხვევაში, დახმარებასაც 
აღმოუჩენდნენ. თუმცა, როგორც სურათი 30-
დან ჩანს, ბევრ თემს ჯერ კიდევ არა ჰყავს ქალი 
პოლიციელი: ქალი პოლიციელები არის იმ 
თემების 30-ში, რომლებიც არ დაზარალებულან 
კონფლიქტის შედეგად, იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა თემების 38%-ში და 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრებთა 
თემების მხოლოდ 11%-ს. უნდა აღინიშნოს, რომ 
ეს განაწილება მკაფიოდ მიუთითებს უთანაბრობას 
ქალაქსა და სოფელს შორის. ყველაზე მეტი ქალი 
პოლიციელი ჰყავს იძულებით გადაადგილებულ 
პირებს, რომლებიც ძირითადად ქალაქებში 
ცხოვრობენ, ხოლო ყველაზე ცოტა ჰყავს 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრებ 
პირებს, რომლებიც სოფლებში ცხოვრობენ. 
მთელი მოსახლეობის დაყოფა ქალაქად 
და სოფლად მცხოვრებთა მიხედვით კიდევ 
უფრო  თვალშისაცემ სხვაობას იძლევა: ქალი 
პოლიციელები ურბანული დასახლებების 51%-ში 
და სოფლის დასახლებების მხოლოდ 9%-შია.

გენდერული ძალადობის მსხვერპლნი 
აღნიშნავენ, რომ მათ რელიგიური 
ინსტიტუტებისგან საკმარის დახმარებას ვერ 
იღებენ. საქართველოს მოსახლეობის 91% 
ეკლესიის საქმიანობას დადებითად აფასებს 
(საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი, 
2015). ამ კვლევაში ვინც ფიქრობს, რომ 
რელიგიური ინსტიტუტები და მომსახურება მათ 
ეხმარება, ამაში გულისხმობს სულიერ შვებას, 
რომელსაც ეს ინსტიტუტები აგრძნობინებს 
გენდერული ძალადობის ინციდენტის შემდეგ. 
Eurasianet-თან ინტერვიუში თბილისის 
სასულიერო აკადემიის და სემინარიის რექტორი 
გიორგი ზვიადაძე ამტკიცებს, რომ ეკლესია 
მსხვერპლებს ეხმარება იმით, რომ ასწავლის 
მათ ოჯახში მშვიდობის და ურთიერთგაგების 
მნიშვნელობას (ედილაშვილი-ბიერმანი 2016). 
თუმცა, ფოკუსჯგუფის მონაწილეებს შორის იყო 
თანხმობა იმაზე, რომ რელიგიური ინსტიტუტები 
ქალებს ქმრების „მორჩილებას“ ასწავლიან, 
ხოლო მამაკაცებს, საუკეთესო შემთხვევაში, 
ცოლების მიმართ „კეთილად“ მოპყრობას. 
როგორც ერთმა სოხუმელმა იძულებით 
გადაადგილებულმა ქალმა თქვა, „მღვდელი 
ყოველთვის ურჩევს ქალს, იყოს მომთმენი. 
ყოველთვის შეგახსენებს, რომ ქალი ხარ, დედა 
და არ უნდა გააკეთო ესა თუ ის.“ ფოკუსჯგუფის 
დისკუსიის მონაწილეებს, რომლებიც ეკლესიაზე 
მსჯელობდნენ, მიაჩნიათ, რომ ეკლესია ბევრს 
არაფერს აკეთებს გენდერული ძალადობის 
შესამცირებლად ან გენდერული თანასწორობის 
პოპულარიზებისთვის, მაგრამ ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრები მონაწილეების 
უმრავლესობა მხარს უჭერდა ეკლესიის 

შეხედულებებს ტრადიციულ ქორწინების თაობაზე. 
თუმცა, ისინი იმასაც ამბობდნენ, რომ ეკლესიას 
უფრო აქტიური როლის შესრულება შეუძლია 
გენდერულ ძალადობასთან ბრძოლაში, კერძოდ, 
შეუძლია დაეხმაროს მამაკაცებს, შეიგნონ, რომ 
ოჯახის წევრზე ძალადობა გაუმართლებელი 
საქციელია. იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
ფოკუსჯგუფის მონაწილეებს არაერთგვაროვანი 
მოსაზრებები ჰქონდათ ეკლესიის პოტენციალის 
შესახებ, ხოლო ფოკუსჯგუფების ის მონაწილეები, 
რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის 
შედეგად, ფიქრობდნენ, რომ ეკლესია არ 
ითამაშებდა კონსტრუქციულ როლს გენდერული 
ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში.

ქალებს მიაჩნიათ, რომ იურიდიული სისტემა არ 
დაიცავს მათ გენდერული ძალადობისგან. სურათი 
31 გვიჩვენებს, რომ ხუთიდან მხოლოდ ორ ქალს 
სმენია გენდერულ ძალადობასთან ბრძოლის 
კანონების შესახებ. ასევე, ქალების 56%-ს 
მიაჩნია, რომ რთულია ბრალდების წაყენება 
მოძალადისთვის. ეს მოსაზრება წამყვანმა 
მოსაუბრეებმა გაამყარეს, რომელთა თქმითაც 
სასამართლოები შემჩნეული არიან გენდერული 
ძალადობის საქმეების სიმძიმის შემცირებაში. 
ამავე დროს, ოთხიდან სამი ქალი ფიქრობს, რომ 
გენდერულ ძალადობასთან ბრძოლის კანონები 
სუსტია და მათ ვერ დაიცავს. ორივე სქესის 
რესპონდენტთა უმრავლესობას მიაჩნია, რომ 
იურიდიული მექანიზმები მათ მეტი პრობლემების 
წინაშე აყენებს. მამაკაცებთან შედარებით ბევრად 
მეტი ქალის აზრით, გენდერულ ძალადობასთან 
ბრძოლის კანონები არ არის საკმარისი 
გენდერული ძალადობისგან მათ დასაცავად. რომ 
შევაჯამოთ, რესპონდენტთა ნახევარზე ნაკლებს 
სმენია გენდერულ ძალადობასთან ბრძოლის 
კანონების შესახებ, მაგრამ მათ უმეტესობას 
მაინც მიაჩნია, რომ ეს კანონები ქალების 
სტიგმატიზებას იწვევს ან მეტი პრობლემის წინაშე 
აყენებს

6.2 ინფორმაციის ნაკლებობა 
გენდერული ძალადობისაგან დაცვის 
მომსახურების შესახებ

რესპონდენტებს მიაჩნიათ, რომ გენდერული 
ძალადობისგან დაცვის მომსახურება არ არის 
მათთვის ხელმისაწვდომი, განსაკუთრებით 
სოფლად (სურათი 32). როგორც მე-7 ნაწილსა და 
II დანართშია ნაჩვენები, საქართველოს მთავრობა 
ბევრ მომსახურებას უზრუნველყოფს გენდერული 
ძალადობისგან ქალების დასაცავად ან ასეთი 
ინციდენტის მერე მათი რეაბილიტაციისთვის. 
ასეთ მომსახურებებს შორის არის იურიდიული 
დახმარება, სამედიცინო მომსახურების 
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ხარჯების დაფარვა, ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
სპეციალისტის კონსულტაცია, თავშესაფარში 
დაცვა, მხარდაჭერის ჯგუფები, ფინანსური 
მომსახურებები და სხვა. თუმცა, მოსახლეობის 
ნახევარი სამედიცინო მომსახურების შესახებაც 
კი არ არის ინფორმირებული. საქართველოში 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრების 
შესახებ სმენია  რესპონდენტთა საშუალოდ 5%-ზე 
ნაკლებს, ხოლო ქალთა მხარდაჭერის ჯგუფების 
შესახებ - 10%-ზე ნაკლებს. ხუთიდან მხოლოდ ერთი 
ქალი ამბობს, რომ მათ თემში ხელმისაწვდომია 
ფსიქოლოგიური კონსულტაცია. როგორც ზემოთ, 
იურიდიულ დაცვასთან დაკავშირებით აღინიშნა, 
ქალებს, მაშინაც კი, როდესაც ასეთი მომსახურების 
არსებობის შესახებ იციან, ეჭვი ეპარებათ ამ 
მომსახურების ეფექტიანობაში. რაც ეხება ოჯახში 
ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრებს, 
ფოკუსჯგუფის დისკუსიის მონაწილეებს მიაჩნიათ, 
რომ ისინი არ არის საკმარისი და მხოლოდ 
„საგანგებო შემთხვევებშია“ ხელმისაწვდომი, 
რაშიც, სავარაუდოდ, გულისხმობენ იმას, რომ ამ 
თავშესაფრების გამოსაყენებლად აუცილებელია 
მსხვერპლის სტატუსის ქონა. ორივე შემთხვევაში 
რესპონდენტებს არასწორი ინფორმაცია აქვთ: 
სახელმწიფოს თავშესაფრები, პრაქტიკულად, 
არასდროს არის სრულად დატვირთული და 
ისინი ხელმისაწვდომია ოჯახში ძალადობის 
რეგისტრირებული ნებისმიერი შემთხვევის 
მსხვერპლისთვის. ახალგაზრდები არ იყვნენ ამ 
მომსახურების შესახებ უკეთ ინფორმირებული, 
ვიდრე ასაკოვანი ჯგუფები; თუმცა, გენდერული 
ძალადობისგან დაცვის მომსახურებების შესახებ 
ორჯერ მეტმა იძულებით გადაადგილებულ და 
ადმინისტრაციულ საზღვრის პირას მცხოვრებმა 
ახალგაზრდამ იცოდა იმ ახალგაზრდებთან 
შედარებით, ვინც კონფლიქტის შედეგად 
არ დაზარალებულა. შერჩევის ჯგუფების 

პროფილებიდან გამომდინარე ამის მიზეზი 
შეიძლება ის იყოს, რომ ფართო საზოგადოებასთან 
შედარებით, ეს თემები მეტად არიან დამოკიდებული 
დახმარებაზე და უფრო ხშირი ურთიერთობა 
აქვთ მომსახურების პროვაიდერ უწყებებთან და 
შესაბამისად, იციან ხელმისაწვდომი მომსახურებების 
შესახებ.

ამ ყველაფრის გამო ქალებს მიაჩნიათ, რომ 
დახმარებისთვის ვერავის მიმართავენ. ქალებს 
არ სჯერათ, რომ პოლიცია ან იურიდიული სისტემა 
მათ დაეხმარება, რომ მომსახურება მათთვის 
ხელმისაწვდომია ან რომ ეკლესია გაუწევს მათ 
დახმარებას. ისინი იმასაც კი ფიქრობენ, რომ 
გენდერული ძალადობის შემთხვევაში მათ საკუთარი 
ოჯახებიც კი არ დაუჭერს მხარს. ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრები ერთი ახალგაზრდა 
ქალის თქმით, „ოჯახში ძალადობას ოჯახის წევრები, 
ჩვეულებრივ, არ გმობენ და ამიტომ, მსხვერპლი 
თავს იკავებს ამაზე საუბრისგან. ოჯახში ძალადობა 
არ იწვევს შოკს, რადგან ის ძალიან გავრცელებული 
მოვლენაა. ის ქართული ტრადიციის ერთ-ერთ 
ასპექტად მიიჩნევა. ფიზიკური ძალადობა მცირე 
კონფლიქტად ან წაჩხუბებად აღიქმება“. თუ 
გავითვალისწინებთ, რომ გენდერული ძალადობის 
შესახებ შეტყობინება სერიოზულ სტიგმატიზებას 
იწვევს, არ არის გასაკვირი ერთი იძულებით 
გადაადგილებული გორელი ქალის ნათქვამი, 
რომ „ქმარმა ცოცხლად ტყავიც რომ გააძროს, 
ქალი არავის არაფერს ეტყვის. ისე მოიქცევა, 
თითქოს იდეალური ოჯახი აქვს“. ზემოაღნიშნული 
ორი მოსაზრება ტიპურია იმ მოსაზრებებისა, 
რომლებიც ქალებმა გამოთქვეს ადმინისტრაციული 
საზღვრის პირას მცხოვრებთა, იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა და იმ პირთა, რომელებიც 
არ დაზარალებულან კონფლიქტის შედეგად, 
ფოკუსჯგუფებში.

ნახაზი 31: პერსპექტივები გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა იურიდიული დაცვის მექანიზმების შესახებ, 
სქესის მიხედვით.

42%

56%

74%

61%

39%

38%

57%

53%

მსმენია გენდერულ ძალადობასთან 

ქალისთვის რთულია შეცვალოს 
გენდერულად მოძალადე კაცი

კანონები ვერ უზრუნველყოფს გენდერული ძალადობის
 მსხვერპლთა საკმარის დაცვას

გენდერულ ძალადობასთან ბრძოლის კანონები ქალებს 
მეტი პრობლემების და სტიგმატიზების წინაშე აყენებს

ქალი კაცი
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ფსიქიკური ჯანმრთელობის 
სპეციალისტის კონსულტაცია

თავშესაფარი

ქალთა მხარდაჭერის ჯგუფი

ფინანსური მომსახურება

სოფელი ქალაქი კაცი ქალი ALPs IDPs NAPs

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშების წონებით.



GENDER BASED VIOLENCE IN GEORGIA: LINKS AMONG CONFLICT, ECONOMIC OPPORTUNITIES AND SERVICES78

მიუხედავად მოსაზრებისა, რომ მომსახურება 
ხელმიუწვდომელია, რესპონდენტებს მიაჩნიათ, 
რომ  მომსახურება სასარგებლო იქნება. კვლევაში 
რესპონდენტებმა შეაფასეს სხვადასხვა მომსახურების 
ხელმისაწვდომობა და მნიშვნელობა, რომლებიც 
არ შემოიფარგლებოდა გენდერულ ძალადობასთან 

40  რესპონდენტებმა არ შეაფასეს მომსახურებები, მხოლოდ დაასახელეს, რომელი მიაჩნიათ სასარგებლო მომსახურებად.

დაკავშირებული მომსახურებათ,40 1-დან 5-ქულამდე 
სკალის საშუალო სიდიდის გამოყენებით, სადაც 
4-სა და 5-ს შორის ქულა ნიშნავდა ძალიან 
სასარგებლოს და 3-სა და 4-ს შორის ქულა ნიშნავდა 
ნაკლებ სასარგებლოს. კვლევის რესპონდენტების 
შეფასებით ყველაზე სასარგებლო არის სამედიცინო 

ნახაზი 32: გენდერული ძალადობის მსხვერპლთათვის მომსახურებების ხელმისაწვდომობა, 
ადგილმდებარეობის, მოსახლეობის ჯგუფის და სქესის მიხედვით. 
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წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშების წონებით.
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მომსახურება (4.2), რომელსაც მოსდევს რელიგიური 
მომსახურება (4.2) და პოლიციის მომსახურება (4.1). 
რეიტინგების მიხედვით პოლიციის და რელიგიური 
მომსახურებები უფრო სასარგებლო მამაკაცებს 
მიაჩნიათ ვიდრე ქალებს. ამის საპირისპიროდ, 
ქალებისთვის უფრო მნიშვნელოვანია სურსათის 
უსაფრთხოება და სუფთა სასმელი წყალი, ვიდრე 
მამაკაცებისთვის. ქალები ნაკლებად სასარგებლო 
მომსახურებად მიიჩნევენ როგორც მოკლევადიან 
ასევე გრძელვადიან თავშესაფრებს (ორივეს ქულა: 
3.9), თუმცა ეს მონაცემი, სავარაუდოდ, უფრო ამ 
მომსახურების არცოდნის ამსახველია, ვიდრე მათი 
რეალური სარგებლობის. ცხრილში 18 ნაჩვენებია 
სხვადასხვა მომსახურება, რომელიც 4-ზე მაღალი 
ქულით შეფასდა. მათი რეიტინგი მოცემულია სქესის 
მიხედვით. ცხრილიდან ჩანს, რომ ქალები ძალიან 
სასარგებლოდ მიიჩნევენ 10 მომსახურებას, ხოლო 
მამაკაცები მხოლოდ 4-ს.

ბევრ ადამიანს არაფერი სმენია გენდერული 
ძალადობის წინააღმდეგ საინფორმაციო 
კამპანიების შესახებ მიუხედავად იმისა, რომ 
რამდენიმე ასეთი კამპანია ჩატარდა. მათ შორის 
იყო რაგბის გუნდის საინფორმაციო კამპანია „კაცები 
ქალების უფლებებისთვის“, აშშ-ის საერთაშორისო 
დახმარების სააგენტოს კამპანია „არა ქალზე 
ძალადობას!“, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
და საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის 
დოკუმენტური ფილმი „თქვი“ და ნიდერლანდების 
და ბრიტანეთის საელჩოების კამპანია „მოსახლეობის 
ცნობიერების ამაღლება და ფემიციდთან ბრძოლის 
სახელმწიფო აქტივობების მონიტორინგი“. 
მიუხედავად ამ კამპანიებისა, რესპონდენტთა 

უმეტესობას (52%) არაფერი სმენია მათ შესახებ 
(სურათი 33). განსაკუთრებით არაინფორმირებული 
ამ კამპანიების შესახებ მამაკაცები არიან, რომელთა 
58%-ს არ უნახავს ისინი. იმ რესპონდენტთა 
შორის, ვისაც სმენია გენდერულ ძალადობის 
წინააღმდეგ კამპანიების შესახებ, 99%-ს ისინი 
ტელევიზიით უნახავს ან რადიოთი მოუსმენია. 
6%-მა ისინი ინტერნეტშიც ნახა. მხოლოდ 5%-
მა ნანახი ისინი სხვა საშუალებით, როგორიცაა 
ბეჭდური მედია ან საზოგადოების ინფორმირების 
ორგანიზაციები. აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტთა 
უმეტესობა მხარს უჭერს გენდერული ძალადობის 
შესახებ მეტ ინფორმირებას (სკოლებიდან, 
მედიიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და 
ხელისუფლებისგან), თუმცა ცოტა თუ მიუთითებს 
მშობლების როლზე ძალადობის შესახებ ბავშვების 
ინფორმირების საქმეში.

გენდერზე ეგალიტარული/
თანასწორუფლებიანობის მოსაზრებები ჭარბობს 
იმ ადამიანებს შორის, რომლებსაც ნანახი აქვთ 
საინფორმაციო კამპანიები. ეს ურთიერთკავშირი 
ერთნაირი იყო ყველა შემოწმებული გენდერული 
ასპექტის ინდიკატორისთვის. თუ რესპონდენტი არ 
ეთანხმებოდა მოსაზრებებს, რომლებიც სურათში 
34 არის გამოთქმული, მათ უფრო ეგალიტარული 
შეხედულებები ჰქონდათ გენდერის საკითხებზე. 
არ არის ნათელი, ამ ადამიანების ეგალიტარული 
შეხედულებები გენდერული ძალადობის 
საწინააღმდეგო საინფორმაციო კამპანიების შედეგია 
თუ მათ ეს კამპანიები შენიშნეს იმიტომ, რომ 
ეგალიტარული შეხედულებები აქვთ. შესაძლოა, 
ეს ამ ორის კომბინაციიდანაც გამომდინარეობდეს. 

ცხრილი 18: გენდერული ძალადობისგან დაცვის მომსახურებების ხელმისაწვდომობის და სარგებლობის 
შეფასება, სქესის მიხედვით.

მომსახურებები
მნიშვნელობის შეფასება

ქალი მამაკაცი

ზოგადი სამედიცინო მომსახურება 1 1

სურსათი 2 4

ეკლესია, მეჩეთი ან სხვა რელიგიური მომსახურება 3 2

უსაფრთხო სასმელი წყლის წყაროების ხელმისაწვდომობა 4 —

პოლიციის და უსაფრთხოების მომსახურება 5 3

ბაზრების წვდომა 6 —

ფსიქოლოგიური დახმარება და კონსულტაცია 7 —

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურება 8 —

იურიდიული დახმარება 9 —

დასაქმება, უნარები, ბიზნესი და წიგნიერების ტრენინგები 10 —

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშების წონებით.
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მიუთითებს, რომ იმ ადამიანის ტიპური პროფილი, 
რომელსაც გენდერული ძალადობის საწინააღმდეგო 
კამპანიების შესახებ სმენია, არის ახალგაზრდა, 
ქალაქში მცხოვრები, განათლებული და 
დასაქმებული ქალი, რომელსაც დამაკმაყოფილები 
საცხოვრებელი პირობები აქვს.

იმ ადამიანებს შორის, ვისაც სმენია გენდერული 
ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანიების შესახებ, 
მეტია ძალადობის შესახებ შეტყობინების 
შემთხვევები. იმ რესპონდენტებს შორის, რომლებმაც 
შეატყობინეს ძალადობის ინციდენტის შესახებ, 
უფრო მეტმა იცოდა გენდერული ძალადობის 
საწინააღმდეგო კამპანიების შესახებ (57%) ვიდრე 
არ იცოდა (43%). იმ რესპონდენტებს შორის, 
რომლებსაც არ შეუტყობინებიათ ძალადობის ოთხი 
ფორმიდან არც ერთის შესახებ, ეს განაწილება 
50/50-ზე იყო. ამას ორგვარი ახსნა შეიძლება 
მოეძებნოს. პირველი, ადამიანები, რომლებიც 
ძალადობას განიცდიან, უფრო ამჩნევენ გენდერული 
ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანიებს და მეორე, 
ადამიანები, რომლებიც ხედავენ გენდერული 
ძალადობის საწინააღმდეგო კამპანიებს, უფრო 
ატყობინებენ ძალადობის ინციდენტების შესახებ. 
თუმცა, ამ ურთიერთქმედების მიმართულება მკაფიო 
არ არის.

ნახაზი 34: ურთიერკავშირი გენდერულ პექსპექტივებსა და გენდერული ძალადობის საწინააღმდეგო 
კამპანიების შესახებ ცოდნას შორის.

54% 42%

46% 58%

ქალი კაცი

დიახ არა ან არ ვიცი ვიცი

31.5% 37.3%
57.1% 67.3%

51.0% 56.5%
30.5% 34.4%
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ქალს არ უნდა შეეძლოს, 
საკუთარი მეგობრების 

არჩევა, თუ მისი პარნტიორი 
წინააღმდეგია

გადაწყვეტილებებში 
საბოლოო სიტყვა

 უნდა ჰქონდეს მამაკაცს

ქალის ყველაზე მთავარი 
მოვალეობა საჭმლის

 მომზადება და სახლის
 მოვლაა

გენდერული 
თანასწორობა საკმაოდ 

წინ წავიდა

ვეთანხმები           არ ვეთანხმები

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშების წონებით.

ნახაზი 33: რესპონდენტები, რომლებსაც უნახავთ 
გენდერულ ძალადობასთან ბრძოლის რეკლამები ან 
განცხადებები, სქესის მიხედვით.

54% 42%

46% 58%

ქალი კაცი

დიახ არა ან არ ვიცი ვიცი

31.5% 37.3%
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51.0% 56.5%
30.5% 34.4%
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ოჯახის 

ნახა კამპანია არ ნახა 
კამპანია

ნახა კამპანია       არ ნახა 
                              კამპანია

ქალს არ უნდა შეეძლოს, 
საკუთარი მეგობრების 

არჩევა, თუ მისი პარნტიორი 
წინააღმდეგია

გადაწყვეტილებებში 
საბოლოო სიტყვა

 უნდა ჰქონდეს მამაკაცს

ქალის ყველაზე მთავარი 
მოვალეობა საჭმლის

 მომზადება და სახლის
 მოვლაა

გენდერული 
თანასწორობა საკმაოდ 

წინ წავიდა

ვეთანხმები           არ ვეთანხმები

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა 
საქართველოში, 2016.
შენიშვნა: მონაცემები შეწონილია ნიმუშების წონებით.

ნათელია კორელაცია ცნობიერების ამაღლებასა 
და გენდერზე უფრო ეგალიტარულ შეხედულებებს 
შორის, თუმცა ამ ორს შორის მიზეზშედეგობრივი 
კავშირი არ არსებობს. რეგრესიული ანალიზები 
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7.1 ეროვნული პოლიტიკა და 
კანონმდებლობა გენდერული 
ძალადობის საკითხებში

საქართველოს მთავრობა  არავის ანიჭებს 
უპირატესობას/ არ ეწევა დისკრიმინაციას 
სქესის მიხედვით. საქართველოს კონსტიტუცია 
აცხადებს: „ყველა ადამიანი დაბადებით 
თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია 
განურჩევლად (...) სქესისა...“. უფრო მეტიც, 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 
ითვალისწინებს სისხლის სამართლის სასჯელს 
„ სქესის... საფუძველზე ადამიანის უფლებების 
მნიშვნელოვანი დარღვევებისათვის“. 2010 წელს 
საქართველომ დაამტკიცა კანონი გენდერული 
თანასწორობის შესახებ, რომელიც განმარტავს 
გენდერულ თანასწორობას, როგორც „ადამიანის 
უფლებათა ნაწილს, რომელიც გულისხმობს ქალისა 
და მამაკაცის თანასწორ უფლება-მოვალეობებს, 
პასუხისმგებლობასა და თანასწორუფლებიან 
მონაწილეობას პირადი და საზოგადოებრივი 
ცხოვრების ყველა სფეროში“. ამის შედეგად შეიქმნა 
შესაბამისი ეროვნული სამოქმედო გეგმები 2011, 
2014 და 2016 წლებისათვის. ეს დოკუმენტები 
ამაღლებენ ცნობიერებას/  ინფორმირებულობას 
გენდერულ საკითხებზე, აძლიერებენ ქალებსა და 
სპობენ გენდერულ დისკრიმინაციას (საქართველოს 
მთავრობა, 2010, 2011ბ, 2014 და 2016 წლები). 
მაშინ, როდესაც კანონი გენდერული თანასწორობის 
შესახებ დისკრიმინაციას განმარტავს მხოლოდ სქესის 

საფუძველზე, საქართველოს კანონი დისკრიმინაციის 
ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, რომელიც 
2014 წელს იქნა მიღებული  განმარტავს, 
რომ მისი მიზანია, „დისკრიმინაციის ყველა 
ფორმის აღმოფხვრა და ნებისმიერი ფიზიკური 
და იურიდიული პირისათვის საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი უფლებებით 
თანასწორად სარგებლობის უზრუნველყოფა რასის, 
კანის ფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, 
წარმოშობის, დაბადების ადგილის, ქონებრივი 
და წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან 
რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური 
კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული 
შესაძლებლობის,, სექსუალური ორიენტაციის, 
გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, 
პოლიტიკური და სხვა შეხედულების ან სხვა ნიშნის 
მიუხედავად“ (საქართველოს პრეზიდენტი, 2014 
წელი).

საქართველოში არსებობს ლგბტ /  LGBT  
პირების სამართლებრივი დაცვა. სრულწლოვან 
ადამიანებს შორის ერთსქესიანი სექსუალური 
ქმედებები კანონიერად ითვლება. როგორც 
ჰეტეროსექსუალ წყვილებს, ასევე ერთსქესიან 
წყვილებსაც თანაბარი ასაკობრივი შეზღუდვები 
გააჩნიათ კონსენსუალურ/თანხმობით სექსთან 
დაკავშირებით. ტრანსგენდერ ადამიანებს შეუძლიათ 
კანონიერად შეიცვალონ საკუთარი სქესი ან 
სახელი სქესის დამადასტურებელი ოპერაციის 
ჩატარების შემდეგ. საქართველოში აკრძალულია 

7 პრაქტიკული დასკვნები და 
რეკომენდაციები

საქართველოს გააჩნია საკმაოდ სრულფასოვანი პოლიტიკური და ინსტიტუციური  
სტრუქტურა გენდერულ ძალადობასთან საბრძოლველად, თუმცა ამავდროულად 
აუცილებელია შესაძლებლობების შემდგომი გაძლიერება და უფრო უკეთესი 
განხორციელება. ამ თავში განხილულია ბოლო 25 წლის განმავლობაში გენდერული 
პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ეტაპები (ნახ.35). შემდეგ ასახულია საქართველოში 
გენდერული ძალადობის საკითხებით დაკავებული მთავარი დაინტერესებული მხარეები. 
კვლევის, დაინტერესებული მხარეების ანალიზისა და ინსტიტუციური ასახვის/მეპინგის 
შედეგების საფუძველზე მოცემულია გენდერული ძალადობის გამოწვევებზე რეაგირების 
მთე განვითარების საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციებისათვის. 
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დისკრიმინაცია ლგბტ/ LGBT პირების წინააღმდეგ 
სამსახურში აყვანის, მომსახურების, განათლების 
მიღების და სამედიცინო დახმარების გაწევის 
საკითხებში (საქართველოს შრომის კოდექსი, 2017 
წელი). ზემოთ აღნიშნული საქართველოს კანონი 
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის 
შესახებ მოიცავს სექსუალურ ორიენტაციას, 
გენდერულ იდენტობასა და გენდერულ 
გამოხატვას. უფრო მეტიც, არ არსებობს კანონი, 
რომელიც კრძალავს ლგბტ/ LGBT სამოქალაქო 
ორგანიზაციების დაფუძნებას ან ამ ორგანიზაციების 
მიერ საჯარო გამოსვლებს. თუმცა მიუხედავად ამ 
კანონებისა, ლგბტ პირები კვლავ მნიშვნელოვან 
დისკრიმინაციას განიცდიან საქართველოში (იხილეთ 
თავი 4.2).

საქართველოს ხელი აქვს მოწერილი ძირითად 
საერთაშორისო კონვენციებზე, რომლებიც  ეხება 
ქალთა დაცვას ძალადობისაგან, მათ შორის არის 
კონვენცია ქალებსა და კონფლიქტის შესახებ. 
1994 წელს საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა 
გაერთიანებული ერების/ (UN) კონვენციისა „ქალთა 
წინააღმდეგ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის შესახებ“ (CEDAW), რატიფიცირება 
უცვლელად/ ყოველგვარი დაათქმის გარეშე. 2011 
წელს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა 
პირველი სამოქმედო გეგმა გაეროს უშიშროების 
საბჭოს N1325 რეზოლუციის „ქალები, მშვიდობა და 
უსაფრთხოება“ განხორციელების მიზნით. გარდა 
ამისა, საქართველომ ხელი მოაწერა ევროპის 
საბჭოს კონვენციას „პრევენცია და ბრძოლა ქალთა 
მიმართ და ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ“, 
რომელიც ცნობილია სტამბოლის კონვენციის 
სახელით. ეს კონვენცია პარლამენტმა დაამტკიცა 
2017 წლის მაისში და ძალაში შევიდა 2017 წლის 1 
სექტემბრიდან (UN Women 2017). 

საქართველოში გენდერულ ძალადობასთან 
ბრძოლის მთავარი ეტაპი იყო 2006 წელს 
მიღებული კანონი ოჯახური ძალადობის 
წინააღმდეგ. ამ კანონის ოფიციალური 
სახელწოდებაა - კანონი „ოჯახური ძალადობის 
პრევენციის, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა 
დაცვისა და დახმარების შესახებ“. იგი მოითხოვს 
შემაკავებელი და დამცავი ორდერების გაცემას, 
რათა მოხდეს მოძალადის დროებითი შეზღუდვა. 
პოლიციის მიერ გაცემული შემაკავებელი ორდერი 
ზღუდავს მოძალადის წვდომას დაზარალებულებზე/
მსხვერპლზე ერთი თვის განმავლობაში. 
შემაკავებელი ორდერი ხდება დამცავი ორდერი, 
როცა მას სასამართლო ამტკიცებს და იგი გაიცემა 6 
თვიდან 9 თვის ჩათვლით.  თუმცა უნდა აღინიშნოს, 

41 გენდერული თანასწორობის საბჭო შეიქმნა 2012 წელს, როგორც ნაწილი ეროვნული სამოქმედო გეგმისა, რომელიც თავის მხრივ, 
დაკავშირებულია გაეროს უშიშროების საბჭოს N1325 რეზოლუციასთან.

რომ ხშირ შემთხვევებში სასამართლოს არ გამოაქვს 
დადგენილება ან უარს ამბობს ასეთი თხოვნის 
დაკმაყოფილებაზე. მაგალითად, 2014 წელს 
პოლიციამ გასცა 902 შემაკავებელი ორდერი, მაგრამ 
სასამართლომ მხოლოდ 87 დამცავ ორდერზე 
გამოიტანა დადგენილება (სახალხო დამცველის 
აპარატი, 2015 წელი). ცოტა ხნის წინ გაეროს ქალთა 
ორგანიზაციის ხელმძღვანელობით, გენდერული 
თანასწორობის საბჭომ41 წამოაყენა

წინადადება ცვლილების შესახებ, რომლის 
მიხედვითაც სასამართლოები უნდა გამოირიცხონ 
ამ პროცესიდან, თუმცა ეს წინადადება ჯერ არ 
განხილულა პარლამენტში. ამის მიუხედავად, 
კანონი ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ნელ-
ნელა შევიდა ძალაში (ჯავახიშვილი და წულაძე, 
2011 წელი). ქორწინებასთან დაკავშირებით ქალების 
შემდგომი დაცვის მიზნით 2014 წელს იძულებითი 
ქორწინება სისხლის სამართლის კოდექსით 
დასჯადი გახდა და 18 წლის ასაკამდე ქორწინების 
შემთხვევაში აუცილებელია სასამართლოს თანხმობა 
(გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო, 2016 წელი). 

2009 წელს შემუშავდა ეროვნული რეფერალური/
დახმარების სათხოვნელი მექანიზმები ოჯახურ 
ძალადობასთან მიმართებით, რათა მომხდარიყო 
ეროვნული ძალისხმევის კოორდინირება 
გენდერული ძალადობის საკითხებზე. ამ 
მექანიზმებს მხარი დაუჭირა გაერთიანებული ერების 
მოსახლეობის ფონდმა (UNFPA). მისი ძირითადი 
ამოცანაა მსხვერპლთა დაცვის სისტემის შექმნა 
და დროული და ეფექტიანი დახმარების გაწევა 
ჯანდაცვის იმ ორგანიზაციების იდენტიფიცირებით, 
რომლებსაც პირველადი წვდომა აქვთ 
დაზარალებულებზე (საქართველოს მთავრობა, 2014 
გ). იგი ხაზს უსვამს სამთავრობო, საერთაშორისო 
და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების 
ურთიერთ თანამშრომლობას (გაეროს 
მოსახლეობის ფონდი/ UNFPA, 2010). თუმცა 
ინფორმაციის ზოგიერთი ძირითადი მომწოდებლის 
ინტერვიუებიდან გაირკვა, რომ ამ მექნიზმების 
მოთხოვნები და დაინტერესებულ მხარეთა 
როლები არ არის მკაფიოდ გამოხატული. ამის 
გამოსასწორებლად პარლამენტში გამსახილველად 
წარდგენილი იქნა უფრო სრულფასოვანი ვერსია. 
ეს ახალი ვერსია უფრო ზუსტად ადგენს ეროვნული 
დაინტერესებული მხარეების როლებსა და სახელებს, 
როგორც ქვეყნის მთავრობაში, ასევე მის გარეთაც.      

საქართველომ შეიმუშავა ეროვნული სამოქმედო 
გეგმების მთელი სერია, რომელიც მიმართულია 
ოჯახური ძალადობისა და კონფლიქტის 
ზონაში მყოფი ქალების პრობლემებთან 
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ჩანართი 3: ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი და კრიზისული ცენტრი/თავშესაფარი

ქართველ ქალებს აქვთ წვდომა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრებზე, თუმცა ეს თავშესაფრები ბოლომდე 
ეფექტიანად არ არიან გამოყენებული. ამ თავშესაფრებს მართავს საქართველოს შრომის, ჟანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროსთან არსებული ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 
სახელმწიფო ფონდი/ ATIPFUND. ამჟამად არსებობს ოთხი სახელმწიფო თავშესაფარი, სადაც ქალებს შეუძლიათ სამ თვემდე 
დარჩნენ (განახლებადი/ ანუ ვადის გაგრძელების შესაძლებლობით). თუმცა, დამტკიცების პროცესი მოითხოვს დამცავ ან 
შემაკავებელ ორდერს, ოფიციალური მსხვერპლის სტატუსს ან აღიარებას, რომ  ადამიანი, რომელიც თავშესაფარს ითხოვს არის 
მსხვერპლი ოჯახური ძალადობის სისხლის სამართლის დანაშაულისა, რომელიც გამოძიების პროცესში იმყოფება (UN Women 
2014). ეს დამტკიცების პროცესი საკმაოდ რთულია და დასრულებისათვის, როგორც მინიმუმი, 5 დღე მაინც სჭირდება, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ დაზარალებულები, რომელთაც მოთმენა აღარ შეუძლიათ, ან  არ სურთ საქმის აღძვრის ფორმალური პროცესის 
დალოდება, ან  ფიქრობენ, რომ სტიგმატიზირებულები იქნებიან, ვერ შეძლებენ თავშესაფრით სარგებლობას. სავარაუდოდ, ეს 
შეზღუდვები დაწესდა, რათა შეენარჩუნებინათ თავშესაფრების სივრცე გენდერული ძალადობის მსხვერპლთათვის და თვიდან 
აეცილებინათ სხვა მოწყვლადი ჯგუფების, მაგალითად უსახლკაროების, შედინება თავშესაფრებში. 2014 წლის გაეროს ქალთა 
კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოს არ ექნება საკმარისი თავშესაფარი გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა მისაღებად, თუ 
ყველა მათგანი შეიტანს განაცხადს ან მიიღებს თავშესაფრით სარგებლობის სტატუსს (UN Women 2014). თუმცა, უნდა აღინიშნოს, 
რომ ადმინისტრაციული სტრუქტურების ბიუროკრატიზმის შედეგად, სახელმწიფო თავშესაფრები ხშირად მთელი დატვირთვით არ 
მუშაობენ (თავშესაფრის თანამშრომლების, როგორც ინფორმაციის ძირითადი მომწოდებლების/ KIIs ინტერვიუებიდან).

გენდერული ძალადობის ასევე ხელმისაწვდომია მსხვერპლთათვის კრიზისული ცენტრები/ თავშესაფრებიც.. კრიზისული ცენტრები, 
ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრებისაგან განსხვავებით, არ მოითხოვენ დაზარალებულთაგან მსხვერპლის 
ოფიციალური სტატუსის მიღებას, შედეგად, კრიზისული ცენტრები დაუყოვნებლივ ხელმისაწვდომია დაზარალებულებისათვის 
ყოველგვარი ადმინისტრაციული მოთხოვნების გარეშე. ამ მიზეზით, კრიზისული ცენტრები სრული დატვირთვით მუშაობენ.  
დაზარალებულებს აქ შეუძლიათ მიიღონ როგორც იურიდიული, ასევე სამედიცინო და ფსიქოლოგიური მომსახურებაც 
(UNFPA 2010). ამჟამად თბილისში 3 კრიზისული ცენტრი/ თავშესაფარი მოქმედებს, ხოლო დანარჩენი 4 განთავსებულია 
გორში, ქუთაისში, გურჯაანსა და ზუგდიდიში. თბილისში არსებული ერთი კრიზისული ცენტრის გარდა, რომელიც სახელმწიფო 
საკუთრებაშია, დანარჩენი ცენტრები არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ იმართებიან. კრიზისული ცენტრების მნიშვნელობიდან 
გამომდინარე, საქართველოს შრომის, ჟანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან არსებული ადამიანით 
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი/ ATIPFUND 
გეგმავსუფრო მეტი სახელმწიფო კრიზისული ცენტრის გახსნას. ერთი ასეთი ცენტრი უკვე გახსნილია. კრიზისული ცენტრები/ 
თავშესაფრები აუმჯობესებენ კოორდინაციას ოჯახური ძალადობის თავშესაფრებთან, რომ საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელი 
დაზარალებულების იყოს ერთი დაწესებულებიდან ანუ კრიზისული ცენტრიდან, მეორე დაწესებულებაში - თავშესაფარში 
გადაყვანა (ინფორმაციის ძიროთად მომწოდებლებთან / KIIs ინტერვიუების საფუძველზე). 

საბრძოლველად. საქართველოში შემუშავდა 
2016-2017 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა, 
რომელიც დაკავშირებულია გაეროს უშიშროების 
საბჭოს N1325 რეზოლუციასთან. ეს რეზოლუცია, 
რომელიც ცნობილია „ქალები, მშვიდობა და 
უსაფრთხოება“ სახელით, მოითხოვს მსოფლიოს 
ქვეყნებისაგან, რომ მოხდეს გენდერული  
პერსპექტივების ინტეგრირება მათ კონფლიქტთან 
დაკავშირებულ ქმედებებთან. სამოქმედო გეგმა 
პირდაპირ მიმართულია ქვეყნის შიგნით იძულებით 
გადაადგილებულ პირებისა და იმ პირებისაკენ, 
რომლებიც კონფლიქტის შედეგად დაზარალდნენ. 
იგი მოითხოვს, რომ  ა) გენდერული თანასწორობის 
საბჭომ რეკომენდაცია გაუწიოს ღონისძიებებს, რათა 
თავიდან იქნეს აცილებული გენდერული ძალადობა 
კონფლიქტის დროს; იუსტიციის სამინისტრომ 
შეიმუშავოს საკანონმდებლო აქტები/ კანონები 
კონფლიქტთან/ ომთან დაკავშირებული სექსუალური 
ძალადობის წინააღმდეგ; გ) თავდაცვისა და 
შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა მოამზადონ 
„შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფები, 
სამშვიდობო კონტინგენტი და პოლიციის შენაერთები 
გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით...
განსაკუთრებით, ქალებისა და გოგონების მიმართ 

გენდერული ძალადობის პრევენციის, გამოვლენისა 
და რეაგირების თაობაზე“ (საქართველოს მთავრობა, 
2011ა)

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ 2014 წელს 
საქართველომ შეიმუშავა ეროვნული სამოქმედო 
გეგმა გენდერულ ძალადობასთან ბრძოლისა 
და  დაზარალებულების დაცვის შესახებ. ეს გეგმა, 
სახელწოდებით „ქალთა მიმართ ძალადობის და 
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და. 
მსხვერპლთა (დაზარალებულთა) დასაცავად 2016-
2017 წლებში გასატარებელი ღონისძიებები“, მოიცავს 
შემდეგ კრიტერიუმებს ა) გენდერულ ძალადობასთან 
დაკავშირებული მიდგომების შეცვლა, ბ) ქალების 
წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის შემცირება, 
გ) მსხვერპლთა/ გადარჩენილთა დაცვა და დ) 
დაზარალებულთათვის/ გადარჩენილთათვის 
გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებულ მომავალ 
კანონებში საკუთარი წინადადებების შეტანის 
საშუალების მიცემა. მთავარი შემაფერხებელი 
მიზეზი ქალებთან და კონფლიქტთან და ოჯახურ 
ძალადობასთან დაკავშირებული საკითხების 
გადაჭრის განხორციელების საქმეში არის ამ 
საკითხში მიზნობრივად გამოყოფილი ბიუჯეტის 
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პირველი სამოქმედო გეგმა ქალთა მიმართ 
ძალადობის წინააღმდეგ 

ჩამოყალიბდა საკონსულტაციო და 
საკორდინაციო ორგანო ოჯახური ძალადობის 
საკითხებზე - სახელმწიფო უწყებათაშორისი 
კომისია

შემუშავდა ეროვნული რეფერალური მექანიზმი

ოჯახური ძალადობა კრიმინალიზებულია და 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში 
ახალი 2009 პარაგრაფებია შეტანილი 

სამოქმედო გეგმა გაროს უშიშროების 
საბჭოს რეზოლუციის „ქალები, მშვიდობა და 
უსაფრთხოება“ შესახებ (UNSCR 1325) 

რატიფიცირებულია ევროპის საბჭოს

კონვენცია „პრევენცია და ბრძოლა ქალებისა და 
ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ“ , რომელიც 
სტამბოლის კონვენციის სახელით არის ცნობილი

ნახაზი 35: გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობისა და სტრატეგიული განვითარების 
გრაფიკი

წყარო: დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი, მომზადებული ანალიზისა და კონსულტაციის გუნდის (ACT) მიერ, 2016.  მოსახლეობის 
ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში - ინფორმაციული შენიშვნა   

გაეროს კონვენციის რატიფიკაცია 
ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრის შესახებ  

ოჯახური ძალადობის პრევენციის, ოჯახური 
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და 

დახმარების შესახებ კანონის მიღება

ადამიანის ტრეფიკინგის მსხვერპლთა 
დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო 

ფონდს დაევალა ასევე ოჯახური 
ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა 

ამუშავდა ეროვნული მასშტაბით 24/7 
ცხელი ხაზი გენდერული ძალადობის 

მსხვერპლთათვის

ხელმეორედ შეიქმნა ოჯახური ძალადობის 
შესახებ უწყებათაშორისი კომისია

სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს  
ქალებისა და ოჯახური ძალადობის 

დაძლევისა და ძალადობის მსხვერპლთა/
დაზარალებულთა დახმარების 

განსახორციელებელ ზომებს

1994

2006

2009

2010

2014

2106 - 
2017

2000

2008

2009

2012

2016-
2017

2017

არარსებობა (საქართველოს მთავრობა 2014 გ და 
2016 ა).

საქართველოს მთავრობა  უზრუნველყოფს 
ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების 
მთელ სპექტრს. 2009 წელს ადამიანით 
ვაჭრობის/ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 
სახელმწიფო ფონდს (ATIPFUND), დაევალა 
ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთათვის 
დახმარების უზრუნველყოფა. ეს არის ძირითადი 
ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება ოჯახური 
ძალადობისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლებს. 
ორგანიზაციის მიერ გაწეული მომსახურების სპექტრი 
მოიცავს სექსუალური ძალადობის მსხვერპლისათვის/ 
დაზარალებულისათვის  თავშესაფრის გამოყოფას, 
სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ დახმარებას, 
იურიდიულ  და სარეაბილიტაციო მომსახურებას 
(საქართველოს მთავრობა 2014). მთელი რიგი 
არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე უწევენ 
მომსახურებას გენდერული ძალადობის შედეგად 

დაზარალებულებს და ეხმარებიან გენდერული 
ძალადობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებაში. 
დეტალური ინფორმაცია საქართველოში არსებული 
თავშესაფრების შესახებ მოცემულია ჩანართში 3.

7.2 დაინტერესებულ მხარეთა 
აღწერა/მეპინგი

საქართველოში არსებობს დაინტერესებულ 
მხარეთა განვითარებული ქსელი, რომელიც 
მუშაობს გენდერული 

ძალადობის პრობლემებზე. იმის გამო, რომ 
არც ერთი ცალკე აღებული ორგანიზაცია არ 
არის პასუხისმგებელი მთელი მთავრობის მიერ 
გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებულ 
გასატარებელ ღონიძიებებზე, მრავალი 
ცალკეული დაინტერესებული მხარეე 
მუშაობს გენდერული ძალადობის სხვადასხვა 
ასპექტებზე. მაკოორდინებელ ორგანოსთან 
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სამთავრობო ორგანიზაციები

არასამთავრობო ორგანიზაციები საერთაშორისო ორგანიზაციები

უწყებათაშორისი 
კომისია 
ძალადობის 
პრევენციის 
შესახებ

გენერალური 
პროკურატურა

საქართველოს 
ძალადობისაგან  

დაცვის 
ეროვნული 

ცენტრი

ქალთა 
საინფორმაციო 

ცენტრი

საქართველოს 
სოციალურ 

მუშაკთა 
ასოციაცია

კავშირი 
„საფარი“

Kvinna till Kvinna

საქართველოს 
სამოციქულო 

ავტოკეფალური 
მართლმადიდებლური 

ეკლესია

”Atinati”

ქლთა 
საკონსულტაციო 
ცენტრი „სახლი“

დასაქმების 
ასოციაცია 
“ამაგდარი“

საქართველოს 
ახალგაზრდა

იურისტთა ასოციაცია

გაეროს გენდერული 
თანასწორობისა და ქალთა 

გაძლიერების ერთეული

შვედეთის 
საერთაშორისო  
განვითარების 

სააგენტო

გაერთიანებული 
ერების მოსახლეობის 

ფონდი

ამერიკის შეერთებული 
შტატების 

საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტო

შრომის, 
ჯანმრთელობის და 
სოციალური დაცვის 

სამინისტრო

იუსტიციის 
სამინისტრო

შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო

განათლებისა 
და მეცნიერების 

სამინისტრო

საგანმანათლებლო 
დაწესებულებები 

(სკოლა, კოლეჯი, 
უნივერსიტეტი)

იძულებით 
გადაადგილებულ 

პირთა, 
განსახლებისა და 
ლტოლვილთა 
სამინისტრო

ადამიანთა ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა დაცვისა 

და დახმარების  
სახელმწიფო ფონდი

სოციალური 
მომსახურების სააგენტო

ჯანდაცვის ორგანიზაციები 
(საავადმყოფოები და 

კლინიკები)

სასამართლო

 საპატრულო 
პოლიცია და სამხარეო 

პოლიციაPolice

ადგილობრივი 
თვითმმართველობის 

ორგანიზაციები

ნახაზი 36: გენდერული ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებული მთავარი დაინტერესებული მხარეები 
საქართველოში 

წყარო:  დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი, მომზადებული ანალიზისა და კონსულტაციის გუნდის (ACT) მიერ, 2016.  მოსახლეობის 
ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში - ინფორმაციული შენიშვნა   

ყველაზე ახლოს დგას ოჯახური ძალადობის 
პრევენციის უწყებათაშორისი კომისია, თუმცა 
ისინი დაზარალებულებს არ უზრუნველყოფენ 
მომსახურებით - მომსახურებით უზრუნველყოფა 
შედის რვა სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციის 
მოქმედების სფეროში (დანართი 2). ნახაზი 36 
ასახავს საქართველოში გენდერულ საკითხებზე 
მომუშავე მთავარ დაინტერესებულ მხარეებს, 
ხოლო ნახაზი 37 აღწერს იმ რთულ ორგანიზაციულ 
ვითარებას, რომელშიც დაინტერესებულ მხარეებს 
უწევთ დაზარალებულებისათვის დახმარების გაწევა. 
აქვე მოკლედ არის განხილული განხორციელების 
პროცესის გაუმჯობესებისათვის საჭირო რამოდენიმე 

სფერო. დანართი 2 მიმოიხილავს საქართველოში 
გენდერულ საკითხებზე მომუშავე დაინტერესებული 
მხარეების როლს და მოკლედ აღწერს თითოეული 
დაინტერესებული მხარის ფუნქციებს.

სწრაფი პოლიტიკური რეფორმები გენდერული 
ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის საკითხებში 
მიუთითებს იმაზე, რომ ბევრ ორგანიზაციას 
კვლავ არ აქვს  ამ რეფორმების სათანადოდ 
გატარების რესურსი და შესაძლებლობა. როგორც 
ეს ნაჩვენებია ჩანართში 3, თავშესაფართა სისტემას 
გარკვეული სირთულეები გააჩნია თავშესაფარში 
გენდერული ძალადობის მსხვერპლის მიღებისას, 
ამის მიზეზი კი დაზარალებულების რეგისტრაციის 

სახალხო 
დამცველის 

აპარატი
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გართულებული პროცედურებია. უკვე ნელ-ნელა 
სწორდება განხორციელების ზემოთ აღნიშნული 
და სხვა სახის პრობლემები, რომლებსაც 
ეროვნული დაინტერესებული მხარეები აწყდებიან. 
შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც მოიცავს 
ეროვნულ და რაიონულ პოლიციას, კვლავაც 
რეგულარულად ახორციელებს თანამშრომლების 
მომზადებას გენდერული სენსიტიურობის საკითხებში. 
ბოლოდროინდელი კვლევის თანახმად არსებობს 
გარკვეული კრიტიკული მოსაზრება, რომ ქართული 
პოლიცია კვლავ ეროვნული გენდერული 
მიკერძოებით ხასიათდება. ეს მიკერძოება 
გენდერულ ძალადობას მიიჩნევს ოჯახურ თემად, 
რომელშიც პოლიცია არ უნდა ჩაერიოს (Mushkudiani 
2016). სასამართლოებიც იმავე პრობლემის წინაშე 
დგანან. ინფორმაციის მთავარი მომწოდებლების 

გამოკითხვისას ითქვა, რომ მოსამართლეები, 
რომლებიც შემაკავებელი ორდერების გაცემაზე 
არიან პასუხისმგებლები, ისევ უგუვებელყოფენ 
გენდერული ძალადობის ზოგიერთ შემთხვევას 
და სისხლის სამართლის დანაშაულს ჩადენილს 
ლგბტ (LGBT) პირების მიმართ. 2016 წლის 
ივლისში შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროსთან არსებული სოციალური 
მომსახურების სააგენტო პასუხისმგებელი 
გახდა ასევე გენდერული ძალადობის შედეგად 
დაზარალებულებზეც, რამაც მნიშვნელოვნად 
გაზარდა სააგენტოს სამუშაოს მოცულობა, რაც 
ნიშნავს, რომ სააგენტოს თანამშრომლების 
მხოლოდ მცირე რიცხვი იქნა შესაბამისად 
მომზადებული გენდერული ძალადობის საკითხებთან 
დაკავშირებით. 

პროკურორი

ნახაზი 37: გენდერული ძალადობის მსხვერპლთათვის დაინტერესებულ მხარეთა მხარდაჭერის  
ასახვა/მეპინგი 

წყარო: დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი, მომზადებული ანალიზისა და კონსულტაციის გუნდის (ACT) მიერ, 2016.  მოსახლეობის 
ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში - ინფორმაციული შენიშვნა. 

ძალადობისაგან დაცვის 

ეროვნული ქსელი კავშირი „საფარი“

ქალთა საინფორმაციო 

ცენტრი

ქალთა საკონსულტაციო 

ცენტრი „სახლი“

ათინათი

საქართველოს 
ახალგაზრდა იურისტთა

112

ცხელი ხაზი 

ATIPFUND-ის 
ცხელი ხაზი 

116006

სამედიცინო 

დაწესებულება

GBV
მსხვერპლიი პატრული

კრიზისის ცენტრი

საქმეს უგზავნის პროკურორს თუ  ეს საქმე 

სისხლის სამართლის დანაშაულს ეხება

სოციალური მომსახურების 

სააგენტო
ATIPFUND

[არასამთავრ. ორგ., რომლებიც 
უზრუნველყოფენ სხვადასხვა 

მომსახურებას, მათ შორის, კრიზისის 
ცენტრებს]

 სასამართლო

საქმეს უგზავნის პროკურორს თუ  ეს საქმე სისხლის სამართლის 
დანაშაულს ეხება

მსხვერპლის სტატუსის 
მიღების პროცესი

თავშესაფარი

იღებს გადაწყვეტილებას 
გრძელვადიანი შეკავების გაცემის ან არ 

გაცემის თაობაზ
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7.3 რეკომენდაციები და მომავლის 
პერსპექტივები

გამოკითხვის კვლევისა და დაინტერესებული 
მხარეების ანალიზისა და ინსტიტუციური ასახვის/
მეპინგის შედეგების საფუძველზე ქვემოთ მოცემულია 
გენდერული ძალადობის გამოწვევებზე რეაგირების 
შემდეგი რეკომენდაციები.

რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობისათვის 
(GoG):

ყურადღება მიექცეს დამატებით რესურსებსა 
და  გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებული 
არსებული კანონმდებლობისა და 
სტრატეგიული რეფორმების განხორციელებას. 
ბოლოდროინდელი ეროვნული სამოქმედო გეგმები 
უზრულველყოფენ შესაფერის პოლიტიკურ გარემოს 
გენდერული ძალადობის თავიდან აცილებისა და 
რეაგირების პრობლემების სწრაფი გადაჭრისათვის. 
თუმცა საჭიროა დამატებით განისაზღვროს 
ინდივიდუალური სახელმწიფო სააგენტოების როლი 
და პასუხისმგებლობა, გამოიყოს მათთვის ბიუჯეტი 
და დაკომპლექტდეს კვალიფიცირებული კადრებით. 
უნდა გაფართოვდეს ოჯახური ძალადობის 
პრევენციის უწყებათაშორისი კომისიის მანდატი, რაც 
უზრუნველყოფს  შესაძლებლობების განვითარების  
განხორციელებაზე ზედამხედველობას შესაბამისი 
სააგენტოებისა და დეპარტამენტების მეშვეობით. 
აუცილებელია მონიტორინგის საიმედო გეგმა, 
რომელიც შექმნის განხორციელების ეტაპებს და  
ანგარიშგების მოთხოვნებს და ასევე განახლებულ 
ინფორმაციას მიაწვდის საქართველოს მთავრობასა 
და საზოგადოებას. 

გათვალისწინებულ იქნას ქალთა ეკონომიკური 
უსაფრთხოება, რაც თავის მხრივ გენდერულ 
ძალადობასთან დაკავშირებული გამოწვევის 
ძირითადი ასპექტია და ყურადღება გამახვილდეს  
გენდერული ძალადობის თავიდან აცილებისა 
და რეაგირების ძალისხმევაზე. კვლევის შედეგები 
მიუთითებენ, რომ არსებობს პოტენციური კავშირი 
როგორც კონფლიქტს, ეკონომიკურ სტრესსა და 
გენდერული ძალადობის რისკებს შორის, ასევე 
ქალთა ეკონომიკურ უსაფრთხოებასთან და მათ 
მიერ დახმარებისა და გენდერული ძალადობის 
სერვისებთან ხელმისაწვდომობას შორის. 
სამართალდამცავმა და სოციალური მომსახურების 
სააგენტოებმა საკუთარ თავზე აიღეს საქართველოში 
გენდერული ძალადობის პრევენციისა და მასზე 
რეაგირების საკითხების გადაწყვეტა, თუმცა, 
უნდა აღინიშნოს, რომ უფრო კომპლექსური 
მიდგომა, რომელიც ყურადღებას გაამახვილებს 
დასაქმების შესაძლებლობებსა და ეკონომიკურ 
დამოუკიდებლობაზე უფრო მეტად დაეხმარება ამ 

გამოწვევის გადაჭრაში.  

საჭიროა სტრატეგიული კომუნიკაციების 
ინვესტირება, ინფორმირებულობის საკითხებში 
ხარვეზების აღიარება - ეს განსაკუთრებით ეხება 
გენდერული ძალადობასთან დაკავშირებული 
მომსახურების შესახებ ინფორმირებულობას. 
გამიკითხვების შესწავლამ ასევე მიუთითა, რომ 
არსებობს პოტენციური კავშირი ცნობიერების/
ინფორმირებულობის ამაღლებასა და გენდერთან 
დაკავშირებულ უფრო თანასწორუფლებიან 
შეხედულებების შორის. ამასთანავე უნდა აღინიშნოს, 
რომ მოსახლეობის მხოლოდ ნახევარზე ნაკლებს 
აქვს ნანახი გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 
გაწეული კამპანია, მაშინ, როცა ზოგადად ამ 
საკითხთან დაკავშირებული ცნობიერების ამაღლების 
კამპანიას შეუძლია შეცვალოს პოპულარული 
სტერეოტიპები გენდერულ ძალადობის შესახებ, 
უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს გენდერული 
ძალადობის მსხვერპლთათვის ხელმისაწვდომი 
მომსახურების რეკლამირებას, განსაკუთრებით კი 
თავშესაფრებს. საინფორმაციო კამპანიები უნდა 
მორგებული იყოს მიზნობრივ აუდიტორიაზე, 
მათ შორის მოწყვლად ჯგუფებზე, რომლებიც 
ჩვენს კვლევაში გამოიკვეთა - მაგ. ქალაქში 
მცხოვრები ქალები, ყოფილი მებრძოლები, მძიმე 
საცხოვრებელი პირობების მქონე ადამიანები და 
ახალგაზრდები/ ნაადრევად გათხოვილი გოგონები 
(ახალგაზრდა პატარძლები).

რეკომენდაციები განვითარების საერთაშორისო 
პარტნიორებს, მათ შორის, მსოფლიო ბანკს:

უზრუნველყონ იმ დაწესებულებების 
შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერა, 
რომლებიც  ჩართული არიან საქართველოში 
გენდერული ძალადობის თავიდან აცილების/
პრევენციისა და რეაგირების საქმეში. ეს 
მხარდაჭერა შესაძლოა მოიცავდეს ტრენინგებს, 
მომსახურების სფეროს გაზრდას, დარგობრივ 
სამინისტროებში ყურადღების აქცენტირებას 
და გენდერული ძალადობის ტენდენციების 
ანალიტიკას/ თვალყურის მიდევნებას. 
მაგალითად, ადამიანით ვაჭრობის/ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და 
დახმარების სახელმწიფო ფონდი (ATIPFUND) და 
სოციალური მომსახურების სააგენტო ვალდებული 
არიან უზრუნველყონ ოჯახური ძალადობის 
მსხვერპლთათვის სოციალური მომსახურების 
გაწევა. თუმცა, ამავდროულად, ამ ორგანიზაციებს 
შეზღუდული შესაძლებლობები გააჩნიათ 
ახალი მანდატების განხორციელების საკითხში. 
საერთაშორისო განვითარების პარტნიორებმა უნდა 
ასევე მხარი დაუჭირონ საქართველოს მთავრობას 
სხვა ქვეყნებსა და რეგიონში ძალადობასთან 
დაკავშირებული კანონმდებლობისა და სტრატეგიის 
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წარმატებული განხორციელების გაზიარების საქმეში, 
მათ შორის, უწყებათაშორისი სამინისტროების 
კოორდინირებულ რეაგირებაში. პარტნიორებს 
აგრეთვე შეუძლიათ ხელი შეუწყონ არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მხრიდან ზედამხედველობასა 
და მონიტორინგს, რომ საქართველოს 
მთავრობა ანგარიშვალდებული იყოს არსებული 
კანონმდებლობისა და პოლიტიკური რეფორმების 
განხორციელების საქმეში. 

ძირითადი ყურადღება დაეთმოს 
ფართომასშტაბიან პროექტებში გენდერული 
ძალადობის საკითხებს,  განსაკუთრებული 
ყურადღება მიექცეს იმ პროექტებს, რომლებიც 
ეხმარებიან სოციალურად დაუცველ/მოწყვლად 
ქალებს ეკონომიკური შესაძლებლობებისა და 
დასაქმების კუთხით. ჩვენი კვლევის შედეგები 
მიუთითებს, რომ არსებობს მოსახლეობის 
სოციალურად დაუცველი ნაწილი, რომელიც უნდა 
გახდეს განვითარების პროგრამების ძირითადი 
სამიზნე. ეს განსაკუთრებით ეხება იმ პროექტებს, 
რომლებიც ყურადღებას ამახვილებენ დასაქმებასა 
და უნარების განვითარებაზე, რომ გენდერული 
ძალადობის მსხვერპლ ქალებს დაეხმარონ 
შესაძლებლობების გაფართოვებაში. უფრო 
მეტი სარგებელი ექნებათ კონფლიქტის გამო 
დაზარალებულ ადამიანებს, რომელთაც აღნიშნეს, 
რომ მათთან უმუშევრობისა და არასტაბილური 
სამუშაოს ყველაზე მაღალი დონე შეიმჩნევა.  ისინი 
ასევე დარწმუნებული იყვნენ, რომ ეს ეკონომიკური 
სტრესები არიან მიზეზი გენდერული ძალადობისა. 
ქვეყნის შიგნით იძულებით გადაადგილებულ  და 
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ პირთა 
დასაქმებაზე ფოკუსირებული პროგრამა უნდა 
მოიცავდეს და ყურადღებას ამახვილებდეს 
გენდერული ძალადობის პოტენციურ რისკებსა 
და ეკონომიკის უსაფრთხოების ზრდისათვის 
აუცილებელ ინვესტიციებზე.

უნდა მოხდეს  დევნილთა დევნილთა დროებითი 
განსახლების ცენტრებში დევნილების 
საცხოვრებელი პირობებისა და დევნილთა 
ხელშეწყობის ინვესტირება გენდერული 

ძალადობის რისკების გათვალისწინებით.  
კვლევის შედეგები მიუთითებენ, რომ არსებობს 
პოტენციური კავშირი რთულ საცხოვრებელ 
პირობებსა და გენდერული ძალადობის 
გავრცელების ზრდას შორის,  ეს ასევე ეხებათ 
დევნილებს, რომლებიც ხშირად ცხოვრობენ 
დევნილთა დროებით განსახლების გადატვირთულ 
ცენტრებში. საერთაშორისო განვითარების 
პარტნიორებს შეუძლიათ განიხილონ გენდერული 
ძალადობის თავიდან აცილების და რეაგირების 
სტრატეგიები ამ სოციალურად დაუცველი/
მოწყვლადი ჯგუფებისათვის საბინაო საკითხის 
შემუშავების საშუალებით.  

ცნობიერების გაღრმავება და პროგრესის 
გათვალისწინება გენდერული ძალადობის 
შემცირების საკითხში. ამ გამოკითხისა და 
მომავალი გამოკითხვების შედეგად მიღებული 
ინფორმაციის გამოყენება შესაძლოა დაეხმაროს 
გენდერული ძალადობის ტენდენციების შეფასებაში. 
ეს ინფორმაცია ასევე დაეხმარება გენდერული 
ძალადობის არარეგისტრირებული შემთხვევების 
უკეთესი გაგებისა და ამ მიმართულებით სიტუაციის 
გაუმჯობესებაში. მომავალი კვლევა უფრო ღრმად 
გამოიკვლევს გენდერული ძალადობის მსხვერპლთა 
პროფილებს/მოდელებს და საშუალებას მოგვცემს 
გავატაროთ მიზნობრივი სამუშაოები პრევენციული 
ღონისძიებების, საინფორმაციო კამპანიებისა და 
მომსახურების მიმართულებით. მომავალში მასში 
უნდა შევიდეს აქცენტი ძალადობის გამოცდილებაზე 
მამაკაცთა შორის და რისკის ფაქტორებზე, რომელიც 
შემდგომში მომსახურებისა და მხარდაჭერის 
ადაპტაციისთვის იქნება საჭირო. გარდა ამისა, 
ხანგრძლივი კვლევების გამოყენება დროთა 
განმავლობაში დაგვეხმარება იმავე საკითხებთან 
დაკავშირებით დავუკვირდეთ კონფლიქტისა 
და იძულებითი გადაადგილების  გრძელვადიან 
შედეგებს. გენდერული ძალადობის შესახებ 
ცნობიერების ამაღლების მექანიზმების ასეთი 
გაუმჯობესება  საშუალებას მისცემს საერთაშორისო 
ორგანიზაციებს შექმნან შედარებითი ანალიზის 
კრიტერიუმები და მიზნობრივად მიმართონ საკუთარი 
ინვესტიციები.
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მეთოდოლოგია წარმოადგენს თვისობრივი და რაოდენობრივი კვლევის მეთოდების ერთობლიობას.  
კვლევა მიმდინარეობდა 21 თვე, დაგეგმვის პირველი ეტაპიდან (ნოემბერი, 2015) დასკვნითი ანგარიშის 
წარდგენამდე (სექტემბერი, 2017) და შედგებოდა 5 ფაზისგან, რომლებიც მოცემულია  1 A.1 ნახაზზე. 

კონცეპტუალური ჩარჩო და  კვლევის ფარგლებში დასმული ძირითადი შეკითხვები მოცემულია  1A. 
2 ნახაზზე.  კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა  კავშირი გენდერულ საფუძველზე ჩადენილ ძალადობას 
და კონფლიქტს, ეკონომიკურ შესაძლებლობებს და მომსახურებას შორის.  ის ასევე ფოკუსირებული იყო 
გენდერული ნორმების გარკვევაზე, რამდენადაც ისინი შესაძლოა გავლენას ახდენდეს გამოცდილებაზე 
და შესაძლებლობებზე თითოეულ აღნიშნულ სფეროში.  კითხვები დასმულ იქნა კვლევაში მონაწილე 
სამი ძირითადი ჯგუფის (პირები რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის შედეგად, იძულებით 
გადაადგილებული პირები, ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები პირები) წარმომადგენელი 
ქალებისა და მამაკაცებისთვის.  კვლევის დროს  კითხვები ასევე დაუსვეს ლგბტ თემის წარმომადგენლებს, 
მაგრამ მხოლოდ ფოკუს- ჯგუფების დისკუსიის საშუალებით, რადგან ლგბტ პირები არ იყვნენ შეყვანილი 
კვლევაში.  აღნიშნული განხორციელდა ლგბტ პირების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის 
უზრუნველყოფის მიზნით. 

A1.1 კვლევის კომპონენტების მიმოხილვა

ეს კვლევა იყენებს სამმხრივი კვლევის მიდგომას.    1 A.1 ცხრილში ნაჩვენებია კვლევის საბაზისო  
კომპონენტები. 

A1.1.1 რაოდენობრივი კვლევის ნიმუშის შედგენა და კითხვარი

კვლევის სამიზნე აუდიტორიას წარმოადგენენ 18 წელს გადაცილებული მამაკაცები და ქალები სამივე 
სამიზნე ჯგუფში (პირები რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის შედეგად (NAPs), იძულებით 
გადაადგილებული პირები (IDPs), ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები პირები).  გენდერულ 

დანართი 1: მეთოდოლოგია

ნახ 1A.1: განხორციელების ფაზები

ფაზაI 

კვლევის 
შემუშავება და 

დაინტერესებულ 
მხარეთა ანალიზი

ფაზაII 

ფოკუს- ჯგუფების 
საწყისი დისკუსია 
და გასაუბრება 
ინფორმაციის 

მთავარ 
მომწოდებელთან

ფაზაIII 

კვლევის 
განხორციელება

ფაზაIV 

 
ფოკუს- ჯგუფების 
დისკუსიების და 

ინფორმაციის მთავარ 
მომწოდებელთან 

გასაუბრების მეორე 
რაუნდი 

ფაზაV 

მონაცემთა 
ანალიზი და 
ანგარიშის 
მომზადება 

ნოემბერი 2015 სექტემბერი2017
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ნახაზი 2: კონცეპტუალური ჩარჩო კვლევისათვის „მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა 
საქართველოში, 2016“ 

კონფლიქტი

 � უფრო მეტად ემუქრებათ თუ არა გენდერული ძალადობის საშიშროება 
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულებს?

 � რამდენად შესაძლებელია, რომ იძულებითი გადაადგილებით 
გამოწვეულმა სტრესმა გაზარდოს ეს საშიშროება?

საარსებო წყაროები და ეკონომიკური 
შესაძლებლობები

 � როგორი გავლენა მოახდინა კონფლიქტმა 
კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულების საარსებო 
წყაროებზე?

 � ახდენს თუ არა გავლენას ძალადობაზე შიდა 
მეურნეობების ეკონომიკა?

 � რა ეკონომიკური შესაძლებლობები და ადაპტაციის 
მექანიზმებია ხელმისაწვდომი გადარჩენილთათვის?

მომსახურება

 � რა ტიპის მომსახურება სჭირდებათ 
კონფლიქტის შედეგად 
დაზარალებულებს?

 � რა ტიპის მომსახურება სჭირდება 
ზოგადად მოსახლეობას? 

 � როგორია მომსახურების შესახებ 
ინფორმაციის დონე და მასთან 
წვდომა? 

ძალადობა

ცხრილი 1A.1: საბაზისო კვლევის კომპონენტები

მონაცემთა 
შეგროვების 
მეთოდი

დაინტერესებული 
მხარეების ანალიზი

რაოდენობრივი 
კვლევა ფოკუს- ჯგუფების დისკუსიები ინტერვიუ  ინფორმაციის 

მთავარ მომწოდებლებთან

სამიზნე ჯგუფი

1. გენდერული 
ძალადობის 
კვლევაში 
ჩართული 
ორგანიზაციები

2. გენდერულ 
ძალადობასთან 
დაკავშირებული 
პოლიტიკა

3. საინფორმაციო 
დოკუმენტი ლგბტ 
პირების შესახებ

1. მამაკაციNAPs
2. ქალიNAPs
3. მამაკაციIDPs
4. ქალიIDPs
5. მამაკაცი ALP 

საზღვრისპირა 
რაიონებში 
მცხოვრები პირები

6. ქალი ALP 
საზღვრისპირა 
რაიონებში 
მცხოვრები პირები

1. მამაკაციNAPs
2. ქალიNAPs
3. მამაკაციIDPs
4. ქალიIDPs
5. მამაკაციALP
6. ქალიALP
7. ახალგაზრდაქალები
8. ხნიერიქალები
9. ლგბტ პირები
10. გენდერულ ძალადობასთან 

დაკავშირებული მომსახურების 
განმახორციელებელი პირები

1. სახელმწიფო მოხელეები
2. სამეცნიერო-  

პედაგოგიური 
პერსონალი

3. სამოქალაქო 
საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციის წევრები

4. საერთაშორისო 
ორგანიზაციების 
თანამშრომლები

5. თემატური და 
რეგიონული 
სპეციალისტები

ნიმუშის სიდიდე — 3,014ინტერვიუ 35 ფოკუს ჯგუფი(280მონაწილე) 10 სიღრმისეული ინტერვიუ

ნიმუშის შერჩევის 
მეთოდი

კამერალური 
შემოწმება

შემთხვევითობის 
პრინციპით 
სტრატიფიცირებული 
შერჩევა

მიზნობრივი შერჩევა
მიზნობრივი შერჩევა და 
შერჩევა „თოვლის გუნდის „ 
პრინციპით 

წყარო: მსოფლიო ბანკის გუნდი. 
შენიშვნა: ფოკუს ჯგუფებისა და ლგბტ პირებისთვის გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებული მომსახურების მიმწოდებლები 
მოცემულია დახრილი შრიფტით იმის აღსანიშნავად, რომ ეს ჯგუფები არ ყოფილან ჩართულნი რაოდენობრივ კვლევაში.
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ძალადობასთან დაკავშირებული კითხვების სენსიტიურობის გამო ჩვენ გამოვკითხეთ ან მხოლოდ ქალები 
ან მხოლოდ მამაკაცები ნიმუშის თითოეულ ადგილზე.  აღნიშნულმა შეამცირა რესპონდენტის საპირისპირო 
სქესის პარტნიორის ან მეგობრის გამოკითხვის რისკი, რასაც შესაძლოა გამოეწვია კონფლიქტი პირებს 
შორის.  სამი სამიზნე ჯგუფის სპეციფიკურობის გათვალისწინებით, ჩვენ გამოვიყენეთ სამი განსხვავებული 
მეთოდი აღნიშნული ჯგუფებისთვის ნიმუშების შესადგენად:  

(1) იმ პირებისთვის, რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის შედეგად, საქსტატის მიერ 
მოწოდებულ იქნა მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგები ასაკის, სქესის, რეგიონის 
და დასახლებული პუნქტის მიხედვით.   ჩვენ ნიმუშიდან გამოვრიცხეთ ის პირები, რომლებიც 
ადმინისტრაციულ საზღვრის პირას  ცხოვრობენ და ის პირები, რომლებიც თავის თავს იძულებით 
გადაადგილებულ პირებს უწოდებენ.  პირები, რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის შედეგად 
მთელი საქართველოს მასშტაბით ცხოვრობენ.  

(2) იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის ჩვენ გამოვიყენეთ საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა 
სამინისტროს ოფიციალური რეესტრი, რომელშიც რეგისტრირებულია ყველა იძულებით 
გადაადგილებული პირი საქართველოში.   ამ ინფორმაციის კონფიდენციალურობა დაცული იყო 
კვლევის პროცესში და ხელმისაწვდომი იყო მხოლოდ მკვლევართა ადგილობრივი გუნდისთვის ნიმუშის 
მოსამზადებლად და რესპონდენტების იდენტიფიკაციისთვის.  იძულებით გადაადგილებული  პირები 
მთელი საქართველოს მასშტაბით ცხოვრობენ.   

(3) ადმინისტრაციული საზღვრის პირას (ამ ტერიტორიაზე აღმართულია მავთულხლართები 2008 
წლის კონფლიქტის შემდეგ) მცხოვრები პირებისთვის ჩვენ გამოვიყენეთ მთავრობის მიერ 
მოწოდებული სია.  ჩამონათვალში შესულია 88 დასახლებული პუნქტი, რომლიდანაც 86 გადამოწმდა 
საქსტატის მიერ.  ჩვენ შევიმუშავეთ ნიმუში და შევარჩიეთ რესპონდენტები აღიშნული 86 დასახლებული 
პუნქტიდან.  ყველა დასახლებული პუნქტი ესაზღვრება აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს.   

კვლევის მთლიანი ნიმუშის სიდიდე 3,000 
პირისგან შედგებოდა, თუმცა ჩვენ წარმატებით 
გავესაუბრეთ 3,014 ადამიანს.  წარმომადგენლობის 
მისაღწევად იმ პირებისგან შემდგარი ნიმუში 
რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის 
დროს მოითხოვდა ინტერვიუების მაქსიმალურ 
რაოდენობას, ხოლო ადმინისტრაციული საზღვრის 
პირას მცხოვრები პირებისგან შემდგარი ნიმუში 
ყველაზე ნაკლებ რაოდენობას.  ინტერვიუების 
რაოდენობამ (ნაჩვენებია 1A.2 ცხრილში) 
უზრუნველყო ცდომილების 2 – 3 პროცენტიანი 
მაჩვენებელი მთლიანი ნიმუშის 95 პროცენტიანი 
სანდოობის დონით. ანგარიშის სხვადასხვა ნაწილში 
ჩვენ ვიკვლევთ გარკვეულ ქვეპოპულაციებს, 
რომლებიც ჩაშლილია ასაკის, განათლების, კეთილდღეობის დონის, საცხოვრებელი პირობების, ქალაქად 
-  სოფლად ცხოვრების, კონფლიქტის გამოცდილების და სხვ. მიხედვით.  ხშირად ამ ქვეპოპულაციებს 
არ გაუციათ საკმარისი პასუხები კვლევის ფარგლებში აღნიშნული სანდოობის დონის მისაღწევად. ასეთ 
შემთხვევებში ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად ვაცხადებთ, რომ ისინი არ წარმოადგენენ რეპრეზენტატულ ნიმუშებს. 

ნიმუშის სტრატიფიკაცია

ინდივიდუალური სტრატიფიკაციის სტრატეგიები გამოყენებულ იქნა  პოპულაციის თითოეული ჯგუფის 
მიმართ მოსახლეობის გეოგრაფიული განაწილების საფუძველზე.    განისაზღვრა 33 ქვესტრატა ყველა 
სამიზნე პოპულაციისთვის. ნიმუშის სიდიდის განაწილება თითოეულ სტრატაში  ზრდასრული პოპულაციის 
პროპორციულია. შედეგობრივი რაოდენობები დამრგვალდა 10 - ის  ჯერადამდე და ყოველ ქვესტრატაში 
შერჩეულ იქნა 10 რესპონდენტი მაინც.     1A.3 ცხრილში ნაჩვენებია თუ როგორ იქნა გამოთვლილი 
თითოეული ქვესტრატის ნიმუში იმ პოპულაციისთვის, რომელიც არ დაზარალებულა კონფლიქტის შედეგად.  

კვლევის კითხვარი შემუშავდა კითხვარების წინასწარი გამოყენების და ტესტირების საფუძველზე. 1 A. 7 
ცხრილში წარმოდგენილია განხილული რვა მოდული და თემა. მოდულები გამოყენებულ იქნა კვლევის 

ცხრილი 1A.2: კვლევის ფარგლებში 
განხორციელებული ინტერვიუების რაოდენობა და 
ნიმუშის სიდიდე (ფრჩხილებში)

 ქალები მამაკაცები სულ

NAP 706 (700) 700 (700) 1,406 (1,400)

IDP 506 (500) 502 (500) 1,008 (1,000)

ALP 301 (300) 299 (300) 600 (600)

სულ 1,513 (1,500) 1,501 (1,500) 3,014 (3,000)

წყარო: მსოფლიო ბანკის ჯგუფი 
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ცხრილი 1A.3: ეროვნული ნიმუშის გამოთვლა

შრე დასახლებული 
პუნქტის ტიპი

რეგიონის 
კოდი რეგიონი

პოპულაცია ნიმუში

მამაკაცი ქალი მამაკაცი ქალი

1 ქალაქი 11 თბილისი 334,846 435,920 160 200

2 ქალაქი 15 აჭარა 63,920 74,343 40 40

3 ქალაქი 23 გურია 11,321 13,611 10 10

4 ქალაქი 26 იმერეთი 84,993 102,492 50 50

5 ქალაქი 29 კახეთი 25,245 30,472 10 10

6 ქალაქი 32 მცხეთა -  მთიანეთი 7,642 8,639 10 10

7 ქალაქი 35 რაჭა -  ლეჩხუმი და ქვემო 
სვანეთი

2,401 3,026 10 10

8 ქალაქი 38 სამეგრელო და ზემო 
სვანეთი

37,583 45,841 20 20

9 ქალაქი 41 სამცხე -  ჯავახეთი 18,694 22,124 10 10

10 ქალაქი 44 ქვემო ქართლი 60,317 69,282 30 30

11 ქალაქი 47 შიდა ქართლი 34,454 41,348 20 20

12 ქალაქი 11 თბილისი 10,318 11,693 10 10

13 ქალაქი 15 აჭარა 56,292 57,853 30 30

14 ქალაქი 23 გურია 31,609 34,177 20 20

15 ქალაქი 26 იმერეთი 108,893 111,980 60 50

16 ქალაქი 29 კახეთი 94,213 99,843 50 50

17 ქალაქი 32 მცხეთა -  მთიანეთი 25,977 25,139 10 10

18 ქალაქი 35 რაჭა -  ლეჩხუმი და ქვემო 
სვანეთი

10,335 10,818 10 10

19 ქალაქი 38 სამეგრელო და ზემო 
სვანეთი

66,903 69,596 40 30

20 ქალაქი 41 სამცხე -  ჯავახეთი 39,100 41,770 20 20

21 ქალაქი 44 ქვემო ქართლი 87,446 92,441 50 40

22 ქალაქი 47 შიდა ქართლი 47,952 50,054 30 20

Total 1,260,454 1,452,462 700 700

წყარო: მსოფლიო ბანკის გუნდი. 
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ცხრილი 1A.4: იძულებით გადაადგილებულ პირთა ნიმუშის გამოთვლა

Stra-
tum Settlement Type Geographical Division

Population Sample

Male Female Male Female

1 1 Urban 1 Tbilisi 25,760 34,266 200 220

2 1 Urban 2 Western Georgia 14,452 18,303 120 110

3 1 Urban 3 Eastern Georgia 5,233 6,472 40 40

4 2 Rural 1 Tbilisi 500 564 10 10

5 2 Rural 2 Western Georgia 8,276 11,553 70 70

6 2 Rural 3 Eastern Georgia 7,208 8,439 60 50

Total 61,429 79,597 500 500

წყარო: მსოფლიო ბანკის გუნდი.  

ცხრილი 1A.5: ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრებ პირთა ნიმუშის გამოთვლა

Stra-
tum Settlement Type Geographical Division

Population Sample

Male Female Male Female

1 1 Urban 1 Tbilisi 25,760 34,266 200 220

2 1 Urban 2 Western Georgia 14,452 18,303 120 110

3 1 Urban 3 Eastern Georgia 5,233 6,472 40 40

4 2 Rural 1 Tbilisi 500 564 10 10

5 2 Rural 2 Western Georgia 8,276 11,553 70 70

6 2 Rural 3 Eastern Georgia 7,208 8,439 60 50

Total 61,429 79,597 500 500

წყარო: მსოფლიო ბანკის გუნდი. 

ყველა რესპონდენტის მიმართ კითხვების შეზღუდული რაოდენობის გარდა, რომლებიც რელევანტურია 
მხოლოდ იძულებით გადაადგილებული პირის ოფიციალური სტატუსის მქონე ადამიანებისთვის, ან ზოგიერთი 
მცირედ განსხვავებული კითხვის გარდა  რესპონდენტის სქესიდან გამომდინარე.    

A1.1.2 ფოკუს -  ჯგუფების სადისკუსიო ნიმუშის შექმნა

ფოკუს -  ჯგუფებში მონაწილეობდნენ პირები, რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის შედეგად, 
იძულებით გადაადგილებული პირები, ადმინისტრაციული საზღვრის პირას  მცხოვრები პირები, ლგბტ 
პირები და გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებით მომსახურების მიმწოდებლები მაგ. თავშესაფრის 
მუშაკები.   ფოკუს -  ჯგუფების წევრთა ასაკი მერყეობდა  25 - დან 60 წლამდე, მაგრამ ფოკუს- ჯგუფების 
შერჩეულ ჯგუფებში შედიოდნენ პირები 18- დან 25 წლამდე ახალგაზრდობის პერსპექტივების უკეთესად 
გარკვევის მიზნით. ფოკუს- ჯგუფებიდან რომლებზეც გავლენა იქონია კონფლიქტმა მხოლოდ იძულებით 
გადაადგილებული პირები და ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები პირები  მონაწილეობდნენ 
რომლებმაც გამოსცადეს გასული საუკუნის 90- იანი წლების ან 2008 წლის კონფლიქტი. ფოკუს -  
ჯგუფებში არ შედიოდნენ იძულებით გადაადგილებული პირები, როგორც ასეთი,  რომლებმაც იძულებით 
გადაადგილებული პირის სტატუსი  მემკვიდრეობით მიიღეს მაგრამ თვითონ არ ყოფილან იძულებით 
გადაადგილებულნი და ასევე საზღვრის პირას მცხოვრები პირები, რომლებიც გადავიდნენ  ან დაიბადნენ 
ასეთ თემში კონფლიქტის შემდეგ. მაგალითად, თბილისის ფოკუს - ჯგუფების დისკუსიაში მხოლოდ 35 
წელზე ხნიერი იძულებით გადაადგილებული პირები იქნენ მიწვეულნი. ამან მკვლევართა გუნდს  მისცა იმ 
ახალგაზრდების გამორიცხვის საშუალება, რომლებიც არ ყოფილან იძულებით გადაადგილებულნი. კვლევაში 
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კი პირიქით ჩართული იყო ყველა იძულებით გადაადგილებული პირი და ადმინისტრაციული საზღვრის პირას 
მცხოვრები ადამიანი კონფლიქტთან დაკავშირებით პირადი გამოცდილების მიუხედავად. ლგბტ მონაწილეები 
მოწვეულ იქნენ ლგბტ პირებზე ფოკუსირებული არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან. აღნიშნული 
განხორციელდა მონაწილეთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. 

ცხრილი 1A.6: ფოკუს -  ჯგუფების შედგენილობა

ფოკუს -  ჯგუფების შედგენილობა ფოკუს -  ჯგუფების 
ადგილმდებარეობა

პირველი რაუნდი

1 თბილისში მცხოვრები ქალი იძულებით გადაადგილებული პირები  (1900s) (35 – 55) თბილისი

2 მცხეთა -  მთიანეთში მცხოვრები მამაკაცი  იძულებით გადაადგილებული პირები   (2008) (25 – 50) იძულებით 
გადაადგილებულ 
პირთა დასახლება 
წეროვანში

3 შიდა ქართლში ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები ქალები (25 – 50) გორი

4 შიდა ქართლში ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები მამაკაცები (25 – 50) გორი

მეორე რაუნდი

5 თბილისში მცხოვრები ქალი იძულებით გადაადგილებული პირები  (1900s) (35 – 55) თბილისი

6 მცხეთა -  მთიანეთში მცხოვრები ქალი იძულებით გადაადგილებული პირები  (2008) (25 – 50) წილკნი

7 თბილისში მცხოვრები მამაკაცი იძულებით გადაადგილებული პირები (1900s) (35 – 55) თბილისი

8 მცხეთა -  მთიანეთში მცხოვრები მამაკაცი  იძულებით გადაადგილებული პირები   (1900s) (35 – 
55)

მცხეთა

9 სამეგრელოში მცხოვრები ქალი იძულებით გადაადგილებული პირები  (1900s) (35 – 55) ზუგდიდი

10 სამეგრელოში მცხოვრები მამაკაცი იძულებით გადაადგილებული პირები  (1900s) (35 – 55) ზუგდიდი

11 შიდა ქართლში მცხოვრები ქალი იძულებით გადაადგილებული პირები  (2008) (18 – 34) გორი

12 შიდა ქართლში მცხოვრები მამაკაცი იძულებით გადაადგილებული პირები (2008) (18 – 34) გორი

13 შიდა ქართლში მცხოვრები ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები ქალები (25 – 50) გორი

14 შიდა ქართლში მცხოვრები ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები ქალები (25 – 50) გორი

15 შიდა ქართლში ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები მამაკაცები (25 – 50) გორი

16 შიდა ქართლში ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები მამაკაცები (25 – 50) გორი

17 სამეგრელოში მცხოვრები  ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები ქალები (35 – 55) ზუგდიდი

18 სამეგრელოში მცხოვრები  ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები მამაკაცები (35 – 55) ზუგდიდი

19 სამეგრელოში მცხოვრები  ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები ქალები (18 – 34) ზუგდიდი

20 სამეგრელოში მცხოვრები  ადმინისტრაციული საზღვრის პირას მცხოვრები მამაკაცები (18 – 34) ზუგდიდი

21 ქალაქის ტიპის სხვა დასახლებულ პუნქტებში მცხოვრები ქალები  (18 – 35) თელავი 

22 ქალაქის ტიპის სხვა დასახლებულ პუნქტებში მცხოვრები მამაკაცები (18 – 35) თელავი 

23 სოფლის ტიპის სხვა დასახლებულ პუნქტებში მცხოვრები ქალები (25 – 50) სოფელი (კახეთის 
სოფლები)

24 სოფლის ტიპის სხვა დასახლებულ პუნქტებში მცხოვრები მამაკაცები (25 – 50) სოფელი (კახეთის 
სოფლები)

25 თბილისში მცხოვრები ქალები (25 – 50) თბილისი

26 თბილისში მცხოვრები მამაკაცები (25 – 50) თბილისი

მესამე რაუნდი

27 თავშესაფრების თანამშრომლები თბილისი

28 თავშესაფრების თანამშრომლები გორი
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ფოკუს -  ჯგუფებში დისკუსიები სამ რაუნდად განხორციელდა.  ფოკუსჯგუფების დისკუსიის პირველი 
რაუნდი  ითვალისწინებდა კითხვარზე პასუხის გაცემას. მეორე რაუნდმა გააღრმავა კვლევის 
შედეგების ანალიზის პროცესი. მესამე რაუნდში განხილულ იქნა ახალი დემოგრაფიული მონაცემები, 
რომლებიც მკვლევართა გუნდმა მიიჩნია რომ არ იყო სათანადოდ წარმოდგენილი კვლევაში და ფოკუს 
-  ჯგუფების დისკუსიების პირველ ორ რაუნდში. აღნიშნული დემოგრაფიული მონაცემები წარმოდგენილი 
იყო ახალგაზრდების, ლგბტ პირების და გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებული მომსახურების 
პროვაიდერების შესახებ.  

A1.1.3 კვლევაში შეტანილი ძალადობის ფორმები 

ამ ანგარიშში ყურადღება მახვილდება ძალადობის ოთხ ფორმაზე, რომლებიც შემდეგში მოხსენიებული 
იქნება როგორც ძალადობა ან „ძალადობის ოთხი ფორმა“ (FFV).  აღნიშნული მოიცავს მაკონტროლებელ 
ქცევას/ ემოციურ ძალადობას, სექსუალურ შევიწროვებას, სექსუალურ ძალადობას და ფიზიკურ ძალადობას. 

29 თავშესაფრის თანამშრომლები რომლებსაც არ გაუვლიათ სპეციფიკური ტრენინგი გენდერული 
ძალადობის სფეროში 

თბილისი

30 ქალი ლგბტ  პირები  (25 – 50) თბილისი

31 მამაკაცი ლგბტ  პირები  (25 – 50) თბილისი

32 ქალი ლგბტ  პირები  (25 – 50) ქუთაისი

33 მამაკაცი ლგბტ  პირები  (25 – 50) ქუთაისი

34 ქალი ლგბტ  პირები  (25 – 50) ბათუმი

35 მამაკაცი ლგბტ  პირები  (25 – 50) ბათუმი

შენიშვნა: ლგბტ  = ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი 

ცხრილი 1A.7: კვლევის მოდულები და თემები

მოდული მოდულით მოცული თემები

1. კონფლიქტის სტატუსი იძულებით გადაადგილებულ პირებზე გავლენა იქონია კონფლიქტმა 1990-იან წლებში ან 
2008 წელს;  საზღვრისპირა რეგიონებში მცხოვრებ პირებზე კონფლიქტმა გავლენა იქონია 
1990-იან წლებში ან 2008 წელს;  პირები რომლებიც არ დაზარალებულან კონფლიქტის 
შედეგად 

2. შინამეურნეობის საბაზისო 
მონაცემები

შინამეურნეობის წევრები და ურთიერთობა მათ შორის; განათლების დონე; ოჯახური 
მდგომარეობა; ეთნიკური კუთვნილება; შშმ სტატუსი 

3. სოციალური 
კეთილდღეობა

საცხოვრებელი; მიწა; მსხვილი პირუტყვი; გრძელვადიანი მოხმარების საქონელი; 
შემოსავალი; სოციალური დახმარება

4. დასაქმება, უნარები და 
საარსებო წყაროები

დასაქმების სტატუსი, დარგი და მახასიათებლები (კონფლიქტამდე ან მის შემდეგ); 
უმუშევრობა; ფინანსური ავტონომია; ტრენინგი სამუშაო ადგილზე ,

5. გენდერული ნორმები და 
დამოკიდებულებები

გენდერული ნორმები; ნორმები და ძალადობა; ძალადობა და კანონი

6. ძალადობა მაკონტროლებელი ქცევა/ ფსიქოლოგიური ძალადობა; სექსუალური შევიწროვება; 
სექსუალური ძალადობა; ფიზიკური ძალადობა; ყველაზე სერიოზული ინციდენტი 
პარტნიორთან; ყველაზე სერიოზული ინციდენტი არაპარტნიორთან; შედეგები 
ჯანმრთელობისთვის; ძალადობის შესახებ შეტყობინება

7. კონფლიქტიდა იძულებით 
გადაადგილება

კონფლიქტამდე და კონფლიქტის შემდგომი სიტუაცია; გენდერული ძალადობის და 
კონფლიქტის აღქმა; წვდომა მომსახურებებთან 

8. მომსახურებები ინფორმირებულობა გენდერული ძალადობის შესახებ წარმოებული კამპანიების თაობაზე; 
წვდომა მომსახურებებთან; პოლიციის ქალი ოფიცრები 

წყარო: მსოფლიო ბანკის ჯგუფი. 
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წყარო: მსოფლიო ბანკის გუნდი. 
 შენიშვნა: ვარსკვლავით ** მონიშნული ინდიკატორები მაკონტროლებელი ქცევის /ემოციური ძალადობის ნაწილში არ იქნა შეტანილი 
ძალადობის ინდექსში, რომელიც ემსახურებოდა ძირითად ანალიზს და რეგრესიებს ამ ანგარიშში. ეს იმიტომ რომ ერთ- ერთი 
ინდიკატორის  (შეურაცხყოფა მოგაყენათ ან თავი ცუდად გაგრძნობინათ?)  შედეგები იყო ატიპური, ანუ გაცილებით მაღალი ვიდრე სხვა 
ინდიკატორები და გამოიწვია ძალადობის შეტყობინების მაჩვენებლის ზევით გადახრა. ასევე იქნა ამოღებული ინდიკატორი „ხომ არ 
გავიწროვებდათ განმეორებითი შეტყობინებებით ან სატელეფონო ზარებით?“  , რადგან მისი შედეგები იყო გაცილებით დაბალი ვიდრე 
სხვა ინდიკატორებისა და შესაბამისად შეფასებაში მცირე წვლილი შეიტანა. 

ანართი 1A. 1: კვლევაში გამოყენებული ძალადობის მაჩვენებლები კატეგორიების მიხედვით  

მაკონტროლებელი ქცევა / ემოციური ძალადობა  წარმოადგენს მუქარას ან ქმედებას, რომელსაც ჩადის პირი მეორე 
პირზე კონტროლის განსახორციელებლად ან კონტროლის შესანარჩუნებლად. ისინი ბუნებით ფსიქოლოგიურია და 
გულისხმობს სულიერი ან ემოციური ტკივილის ან ზიანის მიყენებას, როგორებიცაა მაგალითად მუქარა ან დამცირება 
IASC 2015 - დან).  კვლევაში შეტანილი კითხვებია:

1. **მოგაყენათ თუ არა შეურაცხყოფა და ცუდად ხომ არ გაგრძნობინათ თავი?

2. ხომ არ დაგაკნინათ ან დაგამცირათ სხვა პირების წინაშე ?

3. ხომ არ დაგემუქრათ თქვენთვის ძვირფასი ადამიანისთვის ზიანის მიყენებით?

4. **ხომ არ გავიწროვებდათ განმეორებითი შეტყობინებებით ან სატელეფონო ზარებით?

სექსუალური შევიწროვება გულისხმობს  არასასურველ სექსუალურ ინიციატივას და სექსუალური სახის სხვა ვერბალურ ან 
ფიზიკურ ქცევას (IASC 2015, აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი. ).  კვლევაში შეტანილი კითხვებია:

1. შეგეხოთ, მოგეხვიათ ან გაკოცათ თქვენი სურვილის წინააღმდეგ?

2. ხომ არ გიცქერდათ ან გიცინოდათ დაჟინებით ისე რომ თავი დაშინებულად იგრძენით?

3. ხომ არ გააკეთა სექსუალური მნიშვნელობის კომენტარი ან ხომ არ იხუმრა ისე რომ თავი შეურაცხყოფილად 
იგრძენით? 

4. ხომ არ გამოგიგზავნათ ან გაჩვენათ სექსუალური მინიშნების მქონე ფოტოები ან სურათები, ელექტრონული 
შეტყობინებები ან ტექსტი?   

5. ხომ არ წარმდგარან თქვენს წინაშე არასათანადო ფორმით? 

სექსუალური ძალადობა ეხება სექსუალურ აქტს, რომელიც ჩადენილია პირის სურვილის საწინააღმდეგოდ (IASC 2015, 
WHO 2002).  სექსუალური ძალადობის კონკრეტული ფორმები როგორიცაა იძულებითი ფეხმძიმობა, სექსუალური მონობა, 
სექსუალური ტრეფიკინგი ანდა სექსუალური ექსპლუატაცია ამ კვლევის ნაწილს არ წარმოადგენს.  კვლევაში შეტანილი 
კითხვებია:

1. გაიძულათ ფიზიკური სექსუალური ურთიერთობა თქვენი სურვილის საწინააღმდეგოდ?

2. დაამყარა თქვენთან სექსუალური ურთიერთობა როცა თქვენ არ შეგეძლოთ უარის თქმა (მაგალითად ზედმეტად 
ნასვამი იყავით)?

3. დაამყარა თქვენთან სექსუალური კავშირი თქვენი სურვილის წინააღმდეგ, რადგან შეგეშინდათ იმის თუ რა შეეძლოთ 
ჩაედინათ?  

4. გაიძულათ ისეთი სექსუალური ქმედებისკენ რომელიც თქვენ მიგაჩნიათ დამაკნინებლად ან დამამცირებლად? 

ფიზიკური ძალადობა  გულისხმობს ფიზიკურ შეურაცხყოფას, რომელიც არაა სექსუალური ხასიათის.  ეს მოიცავს ისეთ 
ქმედებებს, როგორებიცაა დარტყმა, სახეში გარტყმა, გაგუდვა, დაჭრა, დაწვა, ხელის კვრა და პირის მიმართ იარაღის 
გამოყენება (IASC 2015, GBVIMS 2010. ) კვლევაში შეტანილი კითხვებია:

1. გაგარტყათ ან გესროლათ რაიმე საგანი რომელსაც შეეძლო თქვენი დაზიანება?

2. წაგათრიათ, დაგეჯახათ და ხელი გკრათ? 

3. დაგარტყათ მუშტი ან სხვა რამ, რასაც შეეძლო თქვენი დაზიანება?  

4. სცადა თქვენი მოგუდვა ან  განზრახ დაწვა?

5. დაგემუქრათ რომ გამოიყენებდა ან რეალურად გამოიყენა თუ არა ცეცხლსასროლი იარაღი, დანა ან სხვა იარაღი 
თქვენს წინააღმდეგ? 
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პოპულაციის ჯგუფისთვის ძალადობის ზოგადი გამოცდილების ანალიზისთვის ანგარიში არ ასხვავებს 
პარტნიორის ან არაპარტნიორის მიერ ჩადენილ ძალადობას, თუმცა რელევანტური ინფორმაცია 
პარტნიორის/ არაპარტნიორის მიერ ჩადენილ ძალადობასთან დაკავშრებით მითითებულია იქ, სადაც 
ცნობილია ამის შესახებ და ასევე რელევანტურობიდან გამომდინარე. ძალადობის ოთხი ფორმა ტიპურად 
პიროვნებათ შორისი ძალადობაა ან ერთი პირის მიერ მეორის მიმართ ჩადენილი ძალადობა, მაგრამ ის 
შეიძლება მოიცავდეს ერთზე მეტ მოძალადეს. ძალადობის ოთხი ფორმიდან თითოეული, კვლევაში მათი 
გამოყენების მიხედვით თანმიმდევრულადაა განმარტებული და კონკრეტული ინდიკატორები ან კითხვები 
რომლებიც გამოყენებულ იქნა ძალადობის თითოეული ფორმის შესაფასებლად შეტანილია 1A. 1 ჩანართში. 

A1.1.4 კვლევის სტრუქტურა და ძალადობის მოდული 

ამ კვლევის მიზნის გათვალისწინებით რაც გულისხმობს კავშირების შესწავლას გენდერულ საფუძველზე 
ჩადენილ ძალადობას, კონფლიქტს, ეკონომიკურ შესაძლებლობებსა და მომსახურებებს შორის 
კითხვარის მოდულებით შეგროვდა ინფორმაცია შესაბამის სფეროებში ძირითად და არსებით 
ინფორმაციასთან ერთად. მოდულები და თემები დეტალურად აღწერილია 1 A. 7 ცხრილში. 

A1.2 ეთიკური მოსაზრებები და ეთიკის შეფასება 

გენდერული ძალადობის შესახებ დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა და კონფლიქტის გამოცდილება 
შეიძლება ტრავმული იყოს. ასეთი გამოცდილების გაზიარება უცხო ადამიანებისთვის შესაძლოა რთული 
იყოს და პოტენციურად იწვევდეს პრობლემებს პარტნიორებთან, რომლებსაც შესაძლოა ურჩევნიათ 
აღნიშნული ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვა. ეს კვლევა, როგორც ასეთი, მიჰყვება ჯანდაცვის 
მსოფლიო ორგანიზაციის მითითებებს (Ellsberg and Heise 2005) ქალთა მიმართ ძალადობის შესწავლასთან 
დაკავშირებით რესპონდენტთა და მკვლევართა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, და მის ფარგლებში 
განხორციელდა რამდენიმე ღონისძიება მონაცემთა შეგროვების მექანიზმების გასააქტიურებლად. მაგალითად, 
ადრე აღწერილ იქნა თუ როგორ განხორციელდა მხოლოდ ერთი სქესის წარმომადგენლების ინტერვიუირება 
კვლევის თითოეულ უბანზე და როგორ მოხდა ლგბტ პირების მონაწილეობის ორგანიზება ფოკუს- ჯგუფების 
დისკუსიებში სანდო ლგბტ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. აღნიშნულ ტექნიკასთან ერთად 
მეთოდოლოგია მოიცავდა გენდერის მიხედვით ტრენინგს და გაიარა დამოუკიდებელი შემოწმება ეთიკის 
კუთხით. თითოეული აღწერილია ქვევით: 

 � ტრენინგი გენდერის მიხედვით ჩაუტარდა საველე სამუშაოებში მონაწილე გუნდის ყველა წევრს, 
მათ შორის პერსონალის შერჩევის სპეციალისტებს, ინფორმაციის ძირითადი მომწოდებლის 
ინტერვიუირების სპეციალისტებს, ფოკუს - ჯგუფების მოდერატორებს, და რეგიონული საველე 
სამუშაოების ხელმძღვანელებს. ტრენინგის მიზანი იყო რომ მონაწილეებს ეღიარებინათ და 
დაემსხვრიათ თავიანთი გენდერული მიკერძოება და გარკვეულიყვნენ გენდერული ძალადობის 
კვლევის განხორციელებასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების და ეთიკის საკითხებში. ტრენინგი 
მოიცავდა მონაწილეთა სწავლებას გენდერული ძალადობის შესახებ და ხელმისაწვდომ სერვისებს 
გენდერული ძალადობით დაზარალებულ პირთათვის ქართულ კონტექსტში. თითოეული მონაწილისთვის 
მიწოდებული იყო სახელმძღვანელო დოკუმენტი შესაძლო მსხვერპლის მხარდაჭერის მომსახურების 
შესახებ. გენდერული სენსიტიურობის ტრენინგი განხორციელდა სამ სესიად მონაწილეთა სამი 
განსხვავებული ჯგუფისთვის. ტრენინგის დროს გამოყენებული იყო კარგად ცნობილი რამდენიმე 
ინსტრუქცია (Ellsberg and Heise 2005; Jewkes, Dartnall, and Sikweyiya 2012; WHO 2001). საველე 
სამუშაოების ჩატარების შემდეგ მკვლევარებმა წარმოადგინეს ინფორმაცია თავიანთი გამოცდილების 
შესახებ და რჩევები საჭიროებიდან გამომდინარე. სამდღიანი ტრენინგი გენდერული სენსიტიურობის 
შესახებ წარმოადგენდა ორდღიანი კვლევის გაგრძელებას კვლევის მეთოდოლოგიის შესახებ. 

 � კვლევის მეთოდოლოგიამ გაიარა ეთიკის თვალსაზრისით დამოუკიდებელი შემოწმება 
ინსტიტუციური მიმოხილვის საბჭოს მიერ (IRB), რომელსაც საქართველოში მართავს 
ჯანმრთელობის კვლევის კავშირი.. ინსტიტუციური მიმოხილვის საბჭოს მიზანია კვლევის სუბიექტების 
უფლებების და კეთილდღეობის დაცვა. ეთიკის შეფასება მოიცავს ადამიანური ქცევის კვლევას, 
მონიტორინგს და შეფასებას. აღნიშნული ასევე გულისხმობს რისკის და სარგებლის ანალიზს. კვლევის 
დამოუკიდებლად დამტკიცება ინსტიტუციური მიმოხილვის საბჭოს მიერ ადასტურებს, რომ სათანადო 
ნაბიჯები იქნა გადადგმული კვლევის მონაწილეთა უფლებების და კეთილდღეობის დასაცავად. 
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A1.3 მეთოდოლოგიის უნიკალურობა და შეზღუდვები

კვლევის მეთოდოლოგია შემუშავდა გენდერული ძალადობის კვლევაში არსებული ნაკლოვანებების 
შესავსებად. კვლევა აფასებს რესპონდენტთა გამოცდილებას ძალადობის სხვადასხვა ფორმებთან, მათ 
შორის მაკონტროლებელი ქცევასთან, სექსუალურ შევიწროვებასთან, სექსუალურ ძალადობასთან და 
ფიზიკურ ძალადობასთან დაკავშირებით. წინა კვლევები იშვიათად მოიცავდა შევიწროვებას როგორც 
ძალადობის შეფასების ნაწილს,  მაგარმ შევიწროვება შეიძლება იყოს უფრო ფართო და შესაფასებლად 
დიდი მნიშვნელობის მქონე. ჩვენი კვლევა ასევე ფოკუსირებულია ეკონომიკურ შედეგებზე და გამოცდილებაზე 
ქართული კონფლიქტებიდან გამომდინარე. ეს მიდგომა ავსებს შეზღუდულ ლიტერატურულ ბაზას, რომელიც 
სწავლობს თუ რა კავშირშია კონფლიქტი ძალადობის სხვადასხვა ფორმებთან. ამჟამინდელ ლიტერატურაში 
ბევრი კვლევა სვამს კითხვას კონფლიქტის და ძალადობის გამოცდილების შესახებ, მაგრამ უმეტესობა 
იყენებს მცირე ნიმუშებს იდიოსინკრატული პოპულაციით, როგორიცაა მაგალითად ლტოლვილები (Saile 
et al. , 2013; Falb et al. 2013a, 2013b; Gupta et al. 2012). ასევე, წინა კვლევები ხშირად ფოკუსირებულია 
მხოლოდ ქალებზე და ხაზს უსვამს ინტიმური პარტნიორის ძალადობას (Saile et al. 2013; Falb et al. 2013a; 
Gupta et al. 2012; Vinck and Pham 2013) და არა ძალადობის სხვადასხვა ფორმებს ამ კვლევის მსგავსად. 
თუმცა, ზოგიერთი კვლევა ასევე განიხილავს ფიზიკურ ძალადობას ოჯახის გარეთ (Falb et al. 2013b; Hos-
sain et al. 2014). ეს კვლევა წარმოადგენს არსებული ლიტერატურის მნიშვნელოვან შევსებას, რომელიც 
ემყარება ეროვნულ რეპრეზენტატულ ნიმუშებს როგორც მამაკაცი ისე ქალი რესპონდენტებისთვის და ასახავს 
კონფლიქტებთან და გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებულ გამოცდილებას. 

ეს კვლევა იყენებს ძალადობასთან დაკავშირებული სხვა კვლევების კითხვებს, მაგრამ შესაძლოა 
უშუალოდ მათი მსგავსი არ იყოს. გარკვეული მსგავსება არსებობს, რადგან კითხვები ეხება რესპონდენტთა 
გამოცდილებას კონკრეტული ქცევის ტიპებთან დაკავშირებით. მათი პასუხები შემდეგ გამოიყენება 
ღონისძიებების შესამუშავებლად ძალადობის ოთხი ფორმის შეფასების მიზნით. თუმცა მნიშვნელოვანია 
აღინიშნოს, რომ მიმდინარე კვლევის ფარგლებში აღნიშნული კითხვები დასმულ იქნა ყველა 
რესპონდენტისთვის (ქალებისა და მამაკაცებისთვის) და ძალადობის მოდულები არ შეზღუდულა მუდმივი 
პარტნიორი ქალებით, რაც გავრცელებული მიდგომაა ძალადობაზე ფოკუსირებულ ზოგიერთ კვლევაში. 
ამგვარად, ეს შედეგები შესაძლოა უშუალოდ მსგავსი არ იყოს სხვა ეროვნული რეპრეზენტატული კვლევების 
შედეგებისა.

კვლევა ასევე ხასიათდება რამდენიმე შეზღუდვით. პირველი, გარკვეული კითხვების სენსიტიურობას 
შესაძლოა მოჰყვეს გარკვეული გამოცდილებების შეუტყობინებლობა. ზოგიერთი უსამართლო გენდერული 
დამოკიდებულება შეიძლება არ იქნეს შეტყობინებული, რამდენადაც ისინი სოციალურად არასასურველია. 
ზოგიერთი ჯგუფები როგორებიცაა მაგალითად მამაკაცები, ან შორეულ სოფლებში მცხოვრები ჯგუფები, 
შეიძლება ნაკლებად ახდენდნენ თავიანთი გამოცდილების შეტყობინებას სექსუალური ძალადობის შესახებ 
ასეთი გამოცდილების ძლიერი სტიგმის გამო. აღნიშნულის მსგავსად, ქალები, რომლებიც ამჟამად გარკვეულ 
ურთიერთობებში 

იმყოფებიან, ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის მიუხედავად შესაძლოა ამჯობინებდნენ 
არ გაუმჟღავნონ მკვლევარებს თავიანთი გამოცდილება, რომელსაც ადგილი ჰქონდა აღნიშნული 
ურთიერთობის ფარგლებში. მეორე, ეს კვლევა წარმოადგენს ერთგვარ სურათს, რომელიც გარკვეული 
პერიოდისთვის მზადდება და არ აძლევს მკვლევარებს ძალადობის ამჟამინდელი მონაცემების ისტორიულ 
მონაცემებთან შედარების შესაძლებლობას. ჩვენ უბრალოდ ვსვამთ კითხვას ძალადობის და კეთილდღეობის 
წარსული დონის შესახებ მაგრამ ეს კვლავაც რესპონდენტის ამჟამინდელი მოსაზრებაა, რაც წარსულის 
შესახებ მიკერძოებული იყოს. მომავალში ლონგიტუდინალური კვლევა შესაძლებელს გახდის თვალის 
მიდევნებას დროში თუ როგორ უკავშირდება ეკონომიკური მდგომარეობის, სერვისების ხელმისაწვდომობის 
და გენდერული ძალადობის შესახებ წარმოებული კამპანიების შესახებ ინფორმირებულობის ცვლილება 
ძალადობის შეტყობინების მაჩვენებლის ცვლილებას. 
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A2.1 სახელმწიფო უწყებები

საქართველოში რვა სამთავრობო უწყება მუშაობს გენდერული ძალადობის საკითხებზე. მათ 
შორისაა ხუთი სამინისტრო: იუსტიციის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, განათლების და 
მეცნიერების სამინისტრო, შრომის, ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრო 
და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტრო. აღნიშნულ საკითხებზე ასევე მუშაობენ სასამართლოები და სისხლის 
სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა, სახალხო დამცველის ოფისი და ოჯახური ძალადობის პრევენციის 
უწყებათაშორისი საბჭო. აღნიშნულის გარდა, მნიშვნელოვანი როლი აკისრია ადგილობრივ მთავრობას. 

 � იუსტიციის სამინისტრო . ეს სამინისტრო პასუხისმგებელია „კანონის და წესრიგის“ გაძლიერებაზე 
და ეროვნული კანონმდებლობის შემუშავებასა და გაუმჯობესებაზე, საერთაშორისო სტანდარტებთან 
შესაბამისობის მისაღწევად. კერძოდ, კი ის მუშაობდა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობაში 
მოსაყვანად სტამბოლის კონვენციასთან. სამინისტრო ასევე ახორციელებს გენდერულ საფუძველზე 
ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაულის დევნას. ახლახან, გენერალურმა პროკურატურამ 
ორგანიზება გაუწია გენდერული ძალადობის შესახებ ტრენინგს პროკურორებისთვის და წელს მიზნად 
ისახავს სპეციალური, გენდერულ ძალადობაზე ფოკუსირებული პროკურორების ჯგუფის შექმნას  (2017). 
იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლის დეპარტამენტი პასუხისმგებელია გენდერული 
ძალადობის საკითხებზე. მას არ ჰყავს სპეციალური პერსონალი ამ საკითხებზე სამუშაოდ, მაგრამ 
გენდერულ თანასწორობას და ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციას განსაზღვრავს როგორც ერთ- 
ერთ სამოქმედო სფეროს.

 � შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს სამინისტრო მოიცავს ეროვნულ და რაიონულ პოლიციას, რომლებიც 
წარმოადგენენ გენდერულ დანაშაულზე რეაგირების პირველ მექანიზმს. პოლიციის ოფიცრებს შეუძლიათ 
შემაკავებელი ორდერების გაცემა მოძალადეების მიმართ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები 
რეგულარულად გადიან ტრენინგს გენდერული ძალადობის საკითხებში, როგორებიცაა გენდერული 
სენსიტიურობა, პრევენციის მექანიზმები და მსხვერპლთა და მოძალადეების სამართლებრივი უფლებები. 
სამინისტრო აწარმოებს ვებგვერდს,  

 � სადაც წარმოდგენილია ინფორმაცია ოჯახური ძალადობის შესახებ, ოჯახური ძალადობის ცხელი 
ხაზის, სტატისტიკური მონაცემების და საკონსულტაციო მხარდაჭერის ჩათვლით. აღნიშნული 
ძალისხმევის მიუხედავად უფრო მეტი შეიძლება გაკეთდეს პოლიციის მოსამზადებლად გენდერულ 
ძალადობაზე რეაგირების სფეროში. ბოლოდროინდელი კვლევის თანახმად ქართული პოლიცია 
კვლავ ეროვნული გენდერული მიკერძოებით ხასიათდება. ეს მიკერძოება გენდერულ ძალადობას 
მიიჩნევს ოჯახურ თემად, რომელშიც პოლიცია არ უნდა ჩაერიოს (Mushkudiani 2016). არსებობს ასევე 
მტკიცებულება რომ პოლიციას არ შეუძლია გენდერული ძალადობის საქმეების იდენტიფიკაცია და 
დახმარების გაწევა. 

 � განათლების და მეცნიერების სამინისტრო. სამინისტრო პასუხისმგებელია გენდერული ძალადობის 
საკითხების ინტეგრაციაზე განათლების პროგრამებში სხვადასხვა დონეებზე. სამინისტროს არ ჰყავს 
გამოყოფილი სპეციალისტი გენდერული ძალადობის საკითხებზე. 

 � შრომის, ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრო. ამ სამინისტროს 
მთავარი ფუნქცია გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებით არის ორი უწყების მონიტორინგი, 

დანართი 2:  გენდერული ძალადობის  
საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები 
საქართველოში3
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რომლებიც ძირითადად გენდერული ძალადობის საკითხებზე მუშაობენ. ესენია სოციალური მომსახურების 
სააგენტო და ადამიანით ვაჭრობის/ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 
სახელმწიფო ფონდი (ATIPFUND). ჯანდაცვის მომსახურების პროვაიდერები ასევე ფუნქციონირებენ 
სამინისტროს დაქვემდებარებაში. 

 � ადამიანით ვაჭრობის/ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 
სახელმწიფო ფონდი 2006 წელს დაარსდა და გახდა სახელმწიფო მომსახურების ძირითადი 
პროვაიდერი გენდერული ძალადობის მსხვერპლთათვის (Javakhishvili and Tsuladze 2011). 
ადამიანით ვაჭრობის/ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო 
ფონდი (ATIPFUND ) მართავს ოთხ თავშესაფარს გენდერული ძალადობის მსხვერპლთათვის თბილისში, 
გორში, სიღნაღსა და ქუთაისში და დახმარების გაწევას დაახლოებით 70 ადგილზე ახორციელებს. 
ადამიანით ვაჭრობის/ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო 
ფონდის (ATIPFUND ) თანახმად, თავშესაფრის სისტემის ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა 2013 
წლიდან (2016 წლის ნოემბრამდე) მოიცავდა 17 არასრულწლოვანს, 244 ზრდასრულ დაზარალებულ 
პირს და 367 დამოკიდებულ პირს. ადამიანით ვაჭრობის/ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა 
დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდმა (ATIPFUND ) თავისი პირველი კრიზისული თავშესაფარი 
გასულ წელს შექმნა და გეგმავს დამატებითი ცენტრების შექმნას. მან ასევე შექმნა უფასო 24/7 ცხელი 
ხაზი, სადაც შესაძლებელია შეტყობინების მიწოდება გენდერული ძალადობის ფაქტების შესახებ ან 
კონსულტაციის მიღება. 2015 წლის შემდეგ დაახლოებით 2,500 ზარი შემოვიდა. 

 � სოციალური მომსახურების სააგენტო. ის 2007 წელს შეიქმნა და მისი ამოცანა სოციალური 
მომსახურების გაწევაა. 2010 წელს მას დაევალა ბავშვების დაცვა სოციალური პრობლემების ფართო 
სპექტრისგან, მათ შორის, გენდერული 

 � ძალადობისგან. 2016 წლის ივლისიდან სააგენტოს სოციალური მუშაკები პასუხისმგებელნი გახდნენ 
გენდერული ძალადობის შედეგად სხვა დაზარალებულებზეც, რითაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა 
სააგენტოს დატვირთვა. თუმცა, ინფორმაციის ძირითადი მომწოდებელი პირების თანახმად, და 2015 
წლის კვლევის მიხედვით, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის მიერ ჩატარდა 
(2015), სააგენტოს აკლია ადამიანური რესურსები პრობლემების ფართო სპექტრის დასაფარად. 240 
თანამშრომლიდან რამდენიმეა სათანადოდ მომზადებული გენდერული ძალადობის სფეროში ან თუნდაც 
სოციალური მუშაობის სფეროში.

 � საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის დაწესებულებები. ამ დაწესებულებებს მოეთხოვებათ 
სამართალდამცავი ორგანოების ინფორმირება თუ ისინი შეამჩნევენ გენდერული ძალადობის 
მტკიცებულებებს და შესაძლო დაზარალებული პირის ინფორმირება გენდერულ ძალადობასთან 
დაკავშირებით მომსახურების ისეთი პროვაიდერების შესახებ, როგორებიცაა თავშესაფრები და ოჯახური 
ძალადობის ცხელი ხაზი (UNFPA 2010). 

 � საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. ეს სამინისტრო ძირითადად ფოკუსირებულია 
იძულებით გადაადგილებულ პირთა მხარდაჭერაზე. ამჟამად სამინისტრო სტაბილურ მცირე 
ყოველთვიურ დახმარებას უხდის რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირებს 45 ლარის 
ოდენობით, მაგრამ განიხილავს ამ პროგრამის ჩანაცვლებას „საშუალებებზე დამყარებული“ პროგრამით. 
ახლახან გაეროს ქალთა პროგრამის დახმარებით სამინისტრომ დაიქირავა გენდერის სპეციალისტი, 
გენდერული პერსპექტივების კონტროლისთვის იძულებით გადაადგილებულ პირებთან დაკავშირებით 
განხორციელებულ ღონისძიებებში.

 � სასამართლოები. სასამართლოები და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემა გასცემს დამცავ 
ორდერებს მოძალადეების მიმართ და განსაზღვრავს მათი მოქმედების ვადას.

 � სახალხო დამცველის ოფისი. ოფისში არსებობს გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტი, რომლის 
ფუნქციაა „გენდერის საფუძველზე უფლებების დარღვევის /კვლევა და მასზე რეაგირება გენდერული 
იდენტობის და სექსუალური ორიენტაციის ჩათვლით“. დეპარტამენტი აწარმოებს სახელმწიფო სერვისების 
მონიტორინგს გენდერული ძალადობის სენსიტიურობისთვის და ამზადებს დამოუკიდებელ ანგარიშებს 
გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებული რეკომენდაციებით სხვა სახელმწიფო უწყებებისთვის. 

 � ოჯახური ძალადობის პრევენციის უწყებათაშორისი საბჭო. საბჭო შეიქმნა 2008 წელს პრეზიდენტის 
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ბრძანებით, მისი მოვალეობა იყო სხვადასხვა სამთავრობო ძალისხმევის მონიტორინგი გენდერული 
ძალადობის წინააღმდეგ საბრძოლველად. თუმცა, რამდენიმე თვეში ის გაუქმდა. 2014 წელს ის 
ხელახლა შეიქმნა გაცილებით უფრო ძლიერი მანდატით. ის ახლა მართავს ჯგუფს, რომელიც ახდენს 
ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მინიჭებას და აწარმოებს მონიტორინგს ასრულებენ თუ არა 
სახელმწიფო უწყებები გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებით თავიანთ სამოქმედო გეგმებს.

 � ადგილობრივი მთავრობები. ადგილობრივი მთავრობები თავისუფლები არიან  საკუთარი სოციალური 
პროგრამების შემუშავებაში. შედეგად ზედმეტად ბევრი ადგილობრივი ინიციატივა არსებობს, რომელთა 
ჩამოთვლა აქ შეუძლებელია. აღნიშნულიდან გამომდინარე ზოგიერთი ინიციატივა ითვალისწინებს 
ფინანსური მხარდაჭერის გაწევას ან თავშესაფრის უზრუნველყოფას გენდერული ძალადობის 
მსხვერპლთათვის. ეს მოიცავს თვეში 200 ლარს ცხოვრების ხარჯებისთვის და ერთჯერად დახმარებას 500 
ლარის ოდენობით. სამწუხაროდ, ეს ინიციატივები არ არის სისტემატური, და ზოგადად ადგილობრივი 
ბიუჯეტები არ ითვალისწინებენ გენდერულ საკითხებს  (UN Women 2016). 

A2.2 არასამთავრობო ორგანიზაციები

შვიდი არასამთავრობო ორგანიზაცია მაინც ისახავს მიზნად გენდერული ძალადობის შემცირებას 
და კიდევ ათი დაკავშირებულ გამოწვევებზე რეაგირებას. აღნიშნული შვიდი ორგანიზაციიდან სამი 
არასამთავრობო ორგანიზაცია ფუნქციონირებს ქვეყნის მასშტაბით. მათ შორისაა ქალთა საინფორმაციო 
ცენტრი, საქართველოს ძალადობის საწინააღმდეგო ქსელი და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 
ასოციაცია. დანარჩენი ოთხი ფუნქციონირებს თბილისში და სხვა ქალაქებში. ესენია „სახლი“, „საფარი“, 
„ამაგდარი“ და „ათინათი“.

ეს ორგანიზაციები აწარმოებენ ძალადობის მსხვერპლთათვის მომსახურებების ფართო სპექტრის 
გაწევას. მათ შორის აღსანიშნავია იურიდიული დახმარება, კრიზისული თავშესაფრით უზრუნველყოფა, 
სოციალური კონსულტაცია, დასაქმების ბაზართან წვდომა, რეაბილიტაცია, სახელმწიფო უწყებების ტრენინგი 
გენდერული ძალადობის საკითხებში, სოციალური მუშაკების პროფესიული განვითარება და მსხვერპლის 
დახმარება სახელმწიფო დახმარების მისაღებად სათანადო დოკუმენტაციის მომზადებაში. აღნიშნული 
არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობა უზრუნველყოფს დახმარების გაწევას სხვა მოწყვლადი 
ჯგუფებისთვისაც, მათ შორის, ნარკომანებისთვის, შშმ პირებისთვის და ლგბტ პირებისთვის. ეს ორგანიზაციები 
ფინანსდება საერთაშორისო დონორების მიერ. ეს მომსახურებები, როგორც ასეთი, ტიპურად უფასოდაა 
მსხვერპლისთვის ხელმისაწვდომი  (Javakhishvili and Tsuladze 2011). 

A2.3 საერთაშორისო ორგანიზაციები

რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია აქტიურად უჭერს მხარს საქართველოში გენდერული ძალადობის 
შემცირების ძალისხმევას. მათ შორის არიან გაერო, მსოფლიო ბანკი და რამდენიმე ორმხრივი დონორი.  

 � გაეროს ორგანიზაციები. გაეროს სამი ორგანიზაცია —გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, გაეროს 
განვითარების პროგრამა და გაეროს მოსახლეობის ფონდი მუშაობენ ერთობლივ პროგრამაზე 
საქართველოში გენდერული თანასწორობის ამაღლების მიზნით. სამივე ორგანიზაციას საქართველოში 
ხანგრძლივი გენდერული პროფილი აქვს და ხელს უწყობს პოლიტიკის და მართვის თვალსაზრისით 
მხარდაჭერას და გენდერული ძალადობის შესახებ ინფორმირებულობის კამპანიის კოორდინაციას. 
გაეროს ორგანიზაციები სხვადასხვა სახით წარმართავენ გენდერული ძალადობის პრობლემების 
გადაწყვეტის გზებს სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად საქართველოში.

 � მსოფლიო ბანკის ჯგუფი. გენდერული ძალადობა მსოფლიო ბანკის ყურადღების სფეროში დიდი 
ხანი არ არის რაც მოექცა. გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებული სამუშაო ფოკუსირებულია 
მხარდაჭერის პროგრამებზე სამი მიმართულებით: (ა) ოჯახური ძალადობის შემცირება, (ბ) ქალთა 
უსაფრთხოების ამაღლება სამუშაო ადგილზე და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემებში და (გ) 
ჯანსაღი და სიცოცხლისუნარიანი მიდგომების შემუშავება კონფლიქტის გამო იძულებით გადაადგილების 
რისკის ქვეშ მყოფი ქალებისთვის. ეს კვლევა მსოფლიო ბანკის პირველი ნაშრომია საქართველოში 
გენდერული ძალადობის მიმართულებით. 

 � ორმხრივი დახმარების ორგანიზაციები. აშშ - ს საერთაშორისო დახმარების სააგენტომ დაახლოებით 
1.5 მლრდ. აშშ დოლარი გამოყო საქართველოს დასახმარებლად პროგრამების ფართო სპექტრის 
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განხორციელებაში. ამჟამად USAID- ი მუშაობს ადამიანით ვაჭრობის/ ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 
დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდთან (ATIPFUND ) ერთად ეროვნული 
რეფერალური მექანიზმების შექმნაზე. ფართო პროგრამის ფარგლებში შვედეთის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის სააგენტო (SIDA) ასევე უწევს დახმარებას ადგილობრივ ორგანიზაციებს გენდერული 
ძალადობის და გენდერული უთანასწორობის წინააღმდეგ ბროლაში.  SIDA თანამშრომლობს გაეროს 
ქალთა ორგანიზაციასთან ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრების მხარდასაჭერად. ასევე 
შვედეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია (Kvinna Till Kvinna) სხვა საკითხებთან ერთად მუშაობს 
საქართველოში ქალთა უფლებებზე და სექსუალური ან რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებზე..
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A3.1 ძალადობისადმი მოწყვლადობის შეფასება 

ჩვენ განვსაზღვრავთ ძალადობის შვიდ სხვადასხვა შეფასებას :

როგორც მამაკაცების ისე ქალებისთვის:

ფიზიკური ძალადობა  განისაზღვრება როგორც  განცხადებების რაოდენობა ამ კატეგორიაში, 
რომლისთვისაც რესპონდენტებმა აღნიშნეს, რომ ასეთ ქმედებას ოდესმე ჰქონია ადგილი მათ მიმართ.  
ინდიკატორი მერყეობს 0- დან 5- მდე. 

სექსუალური ძალადობა განისაზღვრება როგორც  განცხადებების რაოდენობა ამ კატეგორიაში, 
რომლისთვისაც რესპონდენტებმა განაცხადეს რომ ოდესმე ჰქონია ამ ქმედებას ადგილი მათ მიმართ.  
ინდიკატორი მერყეობს 0- დან 4- მდე. 

სექსუალური შევიწროვება განისაზღვრება როგორც  განცხადებების რაოდენობა ამ კატეგორიაში, 
რომლისთვისაც რესპონდენტებმა განაცხადეს რომ ოდესმე ჰქონია ამ ქმედებას ადგილი მათ მიმართ.  
ინდიკატორი მერყეობს 0- დან 5- მდე. 

მაკონტროლებელი ქცევა განისაზღვრება როგორც  განცხადებების რაოდენობა ამ კატეგორიაში, 
რომლისთვისაც რესპონდენტებმა განაცხადეს რომ ოდესმე ჰქონია ამ ქმედებას ადგილი მათ მიმართ.  
ინდიკატორი მერყეობს 0- დან 2- მდე. 

მთლიანი   ძალადობა  განისაზღვრება როგორც  ფიზიკური ძალადობის, სექსუალური  ძალადობის, 
სექსუალური  შევიწროვების და მაკონტროლებელი ქცევის მთლიანი რაოდენობა, რომლის 
შეტყობინებაც განხორციელდა რესპონდენტთა მიერ. ინდიკატორი მერყეობს 0- დან 14- მდე. 

სექსუალური შეურაცხყოფა  განისაზღვრება როგორც სექსუალური ძალადობის და სექსუალური 
შევიწროვების მთლიანი რაოდენობა რომლის შეტყობინებაც განხორციელდა რესპონდენტთა მიერ..  
ინდიკატორი მერყეობს 0- დან 9- მდე.

მხოლოდ ქალებისთვის

გენდერული ძალადობა  განისაზღვრება როგორც ფიზიკური ძალადობის და სექსუალური  ძალადობის 
მთლიანი რაოდენობა .  ინდიკატორი მერყეობს 0- დან 7- მდე. 

A3.2 ძირითადი მოდელი

ამ თავში ჩვენ წარმოგიდგენთ ანალიზის შედეგებს, რომელთა მიზანია ძირითადი ფაქტორების განსაზღვრა, 
რომლებიც შეძლება უკავშირდებოდეს შეტყობინებული ძალადობის შედარებით მაღალ დონეს.

ჩვენ ვაფასებთ საბაზისო მოდელს, რომელიც მოიცავს ძალადობის რაოდენობის ფუნდამენტურ საპროგნოზო 
ფაქტორებს. შემდეგ ჩვენ ვამატებთ დამატებით საკონტროლო სიმრავლეებს ცვლადთა თითოეული 
სიმრავლის ეფექტის განსასაზღვრად.

განმარტებითი ცვლადები რომლებიც შესულია საბაზისო მოდელში წარმოდგენილია  3 A. 1 ცხრილში. 

3A. 2 -   3A. 4 ცხრილებში წარმოვადგენთ წრფივი რეგრესიის შედეგს მთლიანი ნიმუშისთვის მხოლოდ 
ქალების შემთხვევაში და მამაკაცებისთვის მხოლოდ იქ, სადაც დამოკიდებული ცვლადი შესაბამისად არის 
მთლიანი ძალადობა, გენდერული ძალადობა და სექსუალური შეურაცხყოფა.

დანართი 3: რაოდენობრივი ანალიზი
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ცხრილი 3A.1: ძირითადი მოდელის განმარტებითი ცვლადები

ასაკი ჩამონათვალი

სოციალურ- დემოგრაფიული 
ცვლადები

სქესი 1. მდედრობითი

2. მამრობითი

განათლების დონე 1. არასრული საშუალო

2. საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ პროფესიულ -  ტექნიკური

3. უმაღლესი განათლება/ ბაკალავრის ხარისხი 

4. მაგისტრის/ დოქტორის ხარისხი 

ოჯახური 
მდგომარეობა 

1. დაუოჯახებელი / ქვრივი

2. დაქორწინებული/ თანაცხოვრებაში მყოფი

3. გაცილებული/ განქორწინებული 

Household size

Geographical variables

ადგილმდებარეობა 1. თბილისი

2. სხვა ქალაქი 

3. სოფელი 

კონფლიქტის სტატუსი 

1. ეროვნული ნიმუში 

2. იძულებით გადაადგილებული პირები კოლექტიურ ცენტრებში 

3. იძულებით გადაადგილებული პირები, რომლებიც არ იმყოფებიან 
კოლექტიურ ცენტრებში

4. ადმინისტრაციული საზღვრის პირას  მცხოვრები პირები 

დასაქმების სტატუსი 

კონფლიქტამდე 1. სრულიად ან ნაწილობრივ სტაბილური 

2. არასტაბილური 

3. უმუშევარი 

4. შრომის უნარის არმქონე

ამჟამად 1. სრულიად ან ნაწილობრივ სტაბილური 

2. არასტაბილური 

3. უმუშევარი 

4. შრომის უნარის არმქონე

Economic status

უკიდურესად 
ღარიბი ქვედა 40%

საცხოვრებელი 

პირობები 

1. ადეკვატური 

2. მარგინალური 

3. არაადეკვატური 

არ გააჩნია აქტივები 
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ცხრილი 3A.2: მთლიანი ძალადობის რაოდენობის საპროგნოზო ფაქტორები  -  ძირითადი მოდელი 

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება)

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები კოლექტიურ ცენტრებში -0.278*** -0.230* -0.319**

(0.102) (0.138) (0.145)

იძულებით გადაადგილებული პირები რომლებიც არ იმყოფებიან 
კოლექტიურ ცენტრებში

-0.378** -0.499** -0.275

(0.150) (0.222) (0.190)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები -0.004 0.06 0.028

(0.117) (0.135) (0.174)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) -0.264** -0.449*** -0.044

(0.116) (0.164) (0.166)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ პროფესიულ -  ტექნიკური -0.454** -0.624** -0.063

(0.208) (0.278) (0.221)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი -0.565** -0.716** -0.150

(0.236) (0.310) (0.286)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი -0.563** -0.717** -0.126

(0.253) (0.334) (0.278)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი -0.012 ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0.114)

ოჯახური მდგომარეობა 

Ref: დაუოჯახებელი / ქვრივი

დაქორწინებული/ თანაცხოვრებაში მყოფი -0.105 -0.152 -0.082

(0.091) (0.121) (0.145)

გაცილებული/ განქორწინებული 0.730** 1.300*** -0.323*

(0.294) (0.437) (0.166)

შინამეურნეობის სიდიდე -0.032 -0.071* 0.004

(0.027) (0.037) (0.041)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.535*** -0.728*** -0.225

(0.169) (0.220) (0.236)

სოფელი -0.721*** -0.839*** -0.524**

(0.177) (0.240) (0.236)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 
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Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  -0.126 0.081 -0.239*

(0.123) (0.239) (0.123)

უმუშევარი 0.306* 0.298 0.258

(0.185) (0.287) (0.227)

შრომის უნარის არმქონე -0.042 -0.039 -0.005

(0.115) (0.158) (0.172)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი -0.420*** -0.650*** -0.194

(0.155) (0.208) (0.213)

შრომის უნარის არმქონე 0.013 -0.046 0.127

(0.096) (0.127) (0.156)

Eეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% -0.005 0.062 -0.096

(0.116) (0.159) (0.172)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური 0.072 0.18 -0.037

(0.104) (0.150) (0.136)

არაადეკვატური 0.1 0.1 0.178

(0.139) (0.153) (0.245)

არ გააჩნია აქტივები 0.033 0.012 0.109

(0.087) (0.114) (0.137)

დაკვირვებების რაოდენობა 2,985 1,504 1,481

R -  კვადრატი 0.075 0.128 0.055

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები. დამოკიდებული 
ცვლადი მთლიანი ძალადობა განისაზღვრება როგორც ფიზიკური ძალადობის, სექსუალური ძალადობის , სექსუალური შევიწროვების 
და მაკონტროლებელი ქცევის მთლიანი რაოდენობა, რომელიც აღინიშნა რესპონდენტთა მიერ (მერყეობს 0- დან 14- მდე ). 
განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი, რომელიც განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით 
რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე, 
2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში ცხოვრობენ , 3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს, 
რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ , და 4) საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრებ პირებს. ბ) ასაკი: კვლევაში მონაწილე 
რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები განისაზღვრება როგორც 1) არასრული საშუალო 
განათლება 2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი 4) მაგისტრის 
ან დოქტორის ხარისხი . დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე) ოჯახური მდგომარეობა, კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც : 
1) დაუოჯახებელი ან ქვრივი 2) დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 3) გაცილებული/ განქორწინებული. ე) შინამეურნეობის 
სიდიდე: მერყეობს 1- დან 10- მდე; ვ) ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც: 1) თბილისის მცხოვრები 
2) სხვა ქალაქის მცხოვრები 3) სოფლის მცხოვრები ზ) მიმდინარე დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად : 1) 
დასაქმებული - სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად 2) დასაქმებული - არასტაბილურად 3) უმუშევარი 4) შრომის უნარის არმქონე 
თ) დასაქმების სტატუსი კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული 2) უმუშევარი 3) შრომის უნარის არმქონე ი) 
უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების უკიდურესად ღარიბ ფენას 
(40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ) საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი შემუშავდა სამი ინდიკატორის 
გამოყენებით, რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ 
წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა); (ბ) სააბაზანო : აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, 
იმ შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების ხელმისაწვდომობას; და (გ) გათბობა: 
აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია საწვავზე გათბობის მიზნით. რესპონდენტების 
პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური 2) 
მარგინალური 3) არაადეკვატური ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან 
არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი. 
ყველა რეგრესია ემყარება სრულ ნიმუშს (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   
(სვეტი სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - 
მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *.
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ცხრილი 3A.3: გენდერული ძალადობის რაოდენობის საპროგნოზო ფაქტორები -  ძირითადი მოდელი 

კოეფიციენტი / 
(სტანდარტული ცდომილება)

ქალი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები კოლექტიურ ცენტრებში -0.050

(0.070)

იძულებით გადაადგილებული პირები რომლებიც არ იმყოფებიან კოლექტიურ ცენტრებში -0.220**

(0.098)

საზღვრის პირას მცხოვრები პირები 0.040

(0.088)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) -0.060

(0.084)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ პროფესიულ -  ტექნიკური -0.358*

(0.192)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი -0.339*

(0.197)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი -0.416*

(0.214)

ოჯახური მდგომარეობა 

Ref: დაუოჯახებელი / ქვრივი

დაქორწინებული/ თანაცხოვრებაში მყოფი 0.040

(0.070)

გაცილებული/ განქორწინებული 0.763**

(0.307)

შინამეურნეობის სიდიდე -0.043*

(0.022)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.269**

(0.111)

სოფელი -0.358***

(0.115)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  0.089

(0.145)



114 გენდერული ძალადობა საქართველოში: კავშირი კონფლიქტებს, ეკონომიკურ შესაძლებლობებსა და მომსახურებას 

უმუშევარი 0.043

(0.131)

შრომის უნარის არმქონე -0.006

(0.090)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი -0.263***

(0.098)

შრომის უნარის არმქონე -0.054

(0.082)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% 0.127

(0.104)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური 0.109

(0.086)

არაადეკვატური -0.024

(0.092)

არ გააჩნია აქტივები -0.016

(0.069)

დაკვირვებების რაოდენობა 1,480

R - კვადრატი 0.081

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი გენდერული ძალადობა განისაზღვრება როგორც რესპონდენტების მიერ აღნიშნული ფიზიკური ძალადობის და სექსუალური 
ძალადობის მთლიანი რაოდენობა (მერყეობს 0- დან 9 - მდე).  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი: რომელიც 
განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების 
და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში 
ცხოვრობენ  3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში 
მცხოვრებ პირებს.  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები 
განისაზღვრება როგორც  1) არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. 
ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  ოჯახური მდგომარეობა, 
კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც : 1) დაუოჯახებელი  ან ქვრივი 2) დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 3) 
გაცილებული/ განქორწინებული .  ვ)  შინამეურნეობის სიდიდე : მერყეობს 1- დან 10- მდე   ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული 
ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  
დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად : 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) 
დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება 
სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ 
რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის  ტოლია კ)  
საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს ცხოვრების 
პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში 
(სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა); (ბ)  სააბაზანო : აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს 
მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის 
სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის საფუძველზე თითოეული 
ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) 
არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, 
აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი. 
ყველა რეგრესია ემყარება სრულ ნიმუშს (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   
(სვეტი სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - 
მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *.
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ცხრილი 3A.4: სექსუალური შეურაცხყოფის რაოდენობის საპროგნოზო ფაქტორები -  ძირითადი მოდელი 

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება)

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები კოლექტიურ ცენტრებში -0.052 -0.040 -0.051

(0.053) (0.076) (0.063)

იძულებით გადაადგილებული პირები რომლებიც არ 
იმყოფებიან კოლექტიურ ცენტრებში

-0.170** -0.253** -0.105

(0.080) (0.121) (0.092)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები -0.015 -0.015 0.006

(0.043) (0.051) (0.061)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) -0.080 -0.199** 0.065

(0.052) (0.083) (0.069)

განათლება

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ პროფესიულ -  
ტექნიკური

-0.146** -0.246* 0.073

(0.015) (0.135) (0.052)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი -0.186* -0.273** 0.026

(0.023) (0.082) (0.067)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი

ოჯახური მდგომარეობა -0.113** ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

Ref: Single/widower

დაქორწინებული/ თანაცხოვრებაში მყოფი -0.065** -0.132** -0.025

(0.030) (0.065) (0.068)

გაცილებული/ განქორწინებული 0.119* 0.211 -0.161*

(0.063) (0.188) (0.083)

შინამეურნეობის სიდიდე 0.002 -0.004 -0.001

(0.011) (0.017) (0.013)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.185** -0.325*** 0.003

(0.085) (0.120) (0.100)

სოფელი -0.247*** -0.350*** -0.101

(0.089) (0.130) (0.017)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  -0.093** -0.086 -0.120**
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(0.045) (0.089) (0.048)

უმუშევარი 0.174** 0.226 0.102

(0.082) (0.159) (0.071)

შრომის უნარის არმქონე -0.044 -0.034 -0.078

(0.049) (0.079) (0.054)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი -0.186*** -0.308*** -0.084

(0.069) (0.106) (0.089)

შრომის უნარის არმქონე 0.000 0.015 0.000

(0.045) (0.062) (0.067)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% -0.057 -0.045 -0.064

(0.050) (0.073) (0.065)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური 0.073 0.145* -0.006

(0.049) (0.075) (0.053)

არაადეკვატური 0.090 0.128* 0.070

(0.067) (0.075) (0.112)

არ გააჩნია აქტივები 0.011 -0.036 0.128**

(0.040) (0.061) (0.055)

დაკვირვებების რაოდენობა 2,960 1,497 1,463

R - კვადრატი 0.053 0.085 0.043

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი სექსუალური შეურაცხყოფა განისაზღვრება როგორც  რესპონდენტების მიერ აღნიშნული მთლიანი სექსუალური ძალადობა და 
სექსუალური შევიწროვება ( მერყეობს 0 - დან 7- მდე).  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი: რომელიც განსაზღვრავს 
ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) ქვეყნის მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული  და საზღვრისპირა რაიონებში 
მცხოვრები პირების გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში ცხოვრობენ  3) იძულებით 
გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრებ პირებს .  ბ)  
ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები განისაზღვრება როგორც:  1) 
არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  
4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  ოჯახური მდგომარეობა, კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება 
როგორც : 1) დაუოჯახებელი  ან ქვრივი 2) დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 3) გაცილებული/ განქორწინებული .  ვ)  
შინამეურნეობის სიდიდე : მერყეობს 1- დან 10- მდე    ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) 
თბილისის მცხოვრები  2) სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ 
ძირითად კატეგორიად : 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) 
უმუშევარი  4) შრომის უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) 
უმუშევარი  3) შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1- ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის 
განაწილების უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი 
პირობების ინდექსი შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად 
გადატვირთული: თუ საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს 
გარდა); (ბ)  სააბაზანო : აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და 
წყალმომარაგების სისტემების ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ 
საცხოვრისი დამოკიდებულია საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით 
საცხოვრებელი პირობები მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც 
უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, 
მანქანა, სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი. ყველა რეგრესია ემყარება სრულ ნიმუშს (სვეტი სათაურით “სულ”), 
მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები 
დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - 
მნიშვნელობა <0. 1 *. 
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ცხრილი 3 A. 5—3 A.8 იმეორებს  იმავე რეგრესიას, რომელიც წარმოდგენილია 3. 1 – 3. 4 ცხრილებში 
შეტყობინებული ძალადობის ტიპის მიხედვით (და თითოეული ტიპის შიგნით ისევ მთლიანი ნიმუშისთვის და 
სქესის მიხედვით). გარჩევა ძალადობის ტიპის მიხედვით საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ ფაქტორები, 
რომლებიც შეიძლება დაკავშირებულ იქნეს შეტყობინებული ძალადობის დონესთან ძალადობის თითოეული 
კატეგორიის ფარგლებში. 

ცხრილი 3A.5: ფიზიკური ძალადობის საპროგნოზო ფაქტორების რაოდენობა

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები კოლექტიურ 
ცენტრებში

-0.086* -0.086 -0.084

(0.048) (0.054) (0.088)

იძულებით გადაადგილებული პირები რომლებიც არ 
იმყოფებიან კოლექტიურ ცენტრებში

-0.128* -0.173** -0.056

(0.071) (0.071) (0.146)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები 0.070 0.078 0.113

(0.069) (0.080) (0.112)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) -0.089 -0.094 -0.078

(0.065) (0.078) (0.111)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ პროფესიულ 
-  ტექნიკური

-0.139** -0.184 ** -0.022

(0.093) (0.06) (0.127)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი -0.16 *** -0.185 ** -0.041

(0.006) (0.090) (0.164)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი -0.229** -0.296** -0.047

(0.110) (0.132) (0.168)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი 0.114** ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0.054)

ოჯახური მდგომარეობა 

Ref: დაუოჯახებელი / ქვრივი

დაქორწინებული/ თანაცხოვრებაში მყოფი -0.024 0.024 -0.048

(0.046) (0.058) (0.076)

გაცილებული/ განქორწინებული 0.361** 0.668*** -0.11

(0.154) (0.228) (0.098)

შინამეურნეობის სიდიდე -0.019 -0.039** 0.007

(0.015) (0.019) (0.023)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი
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სხვა ქალაქი -0.174** -0.216** -0.095

(0.075) (0.089) (0.125)

სოფელი -0.291*** -0.297*** -0.266**

(0.078) (0.090) (0.128)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან ნაწილობრივ 
სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  -0.037 0.14 -0.128*

(0.067) (0.133) (0.065)

უმუშევარი 0.094 0.042 0.117

(0.089) (0.128) (0.123)

შრომის უნარის არმქონე -0.007 -0.023 0.056

(0.060) (0.074) (0.100)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი -0.150* -0.229** -0.058

(0.086) (0.088) (0.134)

შრომის უნარის არმქონე 0.006 -0.065 0.103

(0.054) (0.061) (0.098)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% 0.089 0.115** 0.047

(0.065) -0.048 (0.105)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური 0.022 0.047 0.006

(0.051) (0.059) (0.083)

არაადეკვატური -0.04 0.001 -0.053

(0.068) (0.082) (0.112)

არ გააჩნია აქტივები 0.001 0.021 -0.047

(0.045) (0.052) (0.079)

დაკვირვებების რაოდენობა 2,909 1,473 1,436

R - კვადრატი 0.0412 0.0827 0.0402

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები. დამოკიდებული 
ცვლადი ფიზიკური ძალადობა განისაზღვრება როგორც ფიზიკური ძალადობის ფორმების მთლიანი რაოდენობა: (1) გაგარტყათ ან 
გესროლათ რაიმე საგანი 2) წაგათრიათ, დაგეჯახათ და ხელი გკრათ 3) დაგარტყათ მუშტი ან სხვა რამ რასაც შეეძლო თქვენი დაზიანება 
4) სცადა თქვენი მოგუდვა ან განზრახ დაწვა 5) დაგემუქრათ რომ გამოიყენებდა ან რეალურად გამოიყენა თუ არა ცეცხლსასროლი 
იარაღი, დანა ან სხვა იარაღი . (მერყეობს 0 - დან 5- მდე). განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც 
განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული 
პირების და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე  2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ 
ცენტრებში ცხოვრობენ 3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ 4) საზღვრის პირა 
რაიონებში მცხოვრებ პირებს . ბ) ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული 
ცვლადები განისაზღვრება როგორც 1) არასრული საშუალო განათლება 2) საშუალო სკოლის ზედა კლასები 3) უმაღლესი პროფ. 
ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი 4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი . დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე) ოჯახური მდგომარეობა, 
კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც : 1) დაუოჯახებელი ან ქვრივი 2) დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 3) 
გაცილებული/ განქორწინებული . ვ) შინამეურნეობის სიდიდე : მერყეობს 1- დან 10- მდე ვ) ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი 
განისაზღვრება როგორც: 1) თბილისის მცხოვრები 2) სხვა ქალაქის მცხოვრები  3) სოფლის მცხოვრები ზ) მიმდინარე დასაქმების 
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სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად : 1) დასაქმებული - სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად 2) დასაქმებული 
- არასტაბილურად  3) უმუშევარი 4) შრომის უნარის არმქონე თ) დასაქმების სტატუსი კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 
1) დასაქმებული 2) უმუშევარი 3) შრომის უნარის არმქონე ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება 
კეთილდღეობის განაწილების უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ) საცხოვრებელი პირობები : 
საცხოვრებელი პირობების ინდექსი შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: 
(ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, 
საკუჭნაოს გარდა)); (ბ) სააბაზანო : აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის 
და წყალმომარაგების სისტემების ხელმისაწვდომობას; და (გ) გათბობა: აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ 
საცხოვრისი დამოკიდებულია საწვავზე გათბობის მიზნით. რესპონდენტების პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით 
საცხოვრებელი პირობები მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური 2) მარგინალური 3) არაადეკვატური ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც 
უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, 
მანქანა, სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი. 
ყველა რეგრესია ემყარება სრულ ნიმუშს (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და მხოლოდ მამაკაცებს  
(სვეტი სათაურით “მამაკაცი”). სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში. მნიშვნელობა: p - 
მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 

ცხრილი 3A.6: სექსუალური  ძალადობის რაოდენობის საპროგნოზო ფაქტორები  

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები კოლექტიურ ცენტრებში 0.011 0.036 0.001

(0.019) (0.031) (0.017)

იძულებით გადაადგილებული პირები რომლებიც არ 
იმყოფებიან კოლექტიურ ცენტრებში

-0.034 -0.048 -0.028*

(0.023) (0.040) (0.015)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები -0.018 -0.036 0.005

(0.018) (0.025) (0.016)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) -0.081*** -0.095*** -0.043

(0.021) (0.026) (0.028)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ პროფესიულ -  
ტექნიკური

-0.115** -0.190* 0.020

(0.039) (0.100) (0.017)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი -0.121* -0.167* -0.017

(0.067) (0.096) (0.021)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი -0.098*** -0.236** 0.002

(0.006) (0.087) (0.024)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი -0.035** ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0.015)

ოჯახური მდგომარეობა 

Ref: დაუოჯახებელი / ქვრივი

დაქორწინებული/ თანაცხოვრებაში მყოფი -0.008 0.017 -0.014

(0.022) (0.031) (0.022)

გაცილებული/ განქორწინებული 0.065** 0.107** 0.001
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(0.029) (0.049) (0.047)

შინამეურნეობის სიდიდე 0.0000 -0.0040 0.0030

(0.005) (0.008) (0.006)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.110*** -0.053*** -0.046**

(0.025) (0.011) (0.019)

სოფელი -0.122*** -0.061*** 0.025

(0.027) (0.005) (0.020)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  -0.048*** -0.041 -0.056***

(0.016) (0.029) (0.019)

უმუშევარი -0.001 0.001 -0.012

(0.026) (0.043) (0.030)

შრომის უნარის არმქონე 0.001 0.015 -0.017

(0.019) (0.033) (0.018)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი -0.004 -0.035 0.026

(0.031) (0.032) (0.046)

შრომის უნარის არმქონე 0.000 0.011 -0.024

(0.022) (0.032) (0.023)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% -0.012 0.015 -0.038

(0.027) (0.043) (0.025)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური 0.051** 0.063* 0.039*

(0.023) (0.038) (0.020)

არაადეკვატური -0.015 -0.028 0.019

(0.019) (0.026) (0.026)

არ გააჩნია აქტივები -0.021 -0.038 0.000

(0.020) (0.032) (0.011)

დაკვირვებების რაოდენობა 2,842 1,443 1,399

R - კვადრატი 0.0398 0.0398 0.0395

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი სექსუალური ძალადობა განისაზღვრება როგორც სექსუალური ძალადობის ფორმების მთლიანი რაოდენობა (1) ფიზიკურად 
გაიძულათ  სექსუალური ურთიერთობის დამყარება თქვენი სურვილის საწინააღმდეგოდ 2) დაამყარა თქვენთან სექსუალური ურთიერთობა 
როცა თქვენ არ შეგეძლოთ უარის თქმა (მაგალითად ზედმეტად ნასვამი იყავით) 3) დაამყარა თქვენთან სექსუალური კავშირი თქვენი 
სურვილის წინააღმდეგ 4) გაიძულათ ისეთი სექსუალური ქმედებისკენ რომელიც თქვენ მიგაჩნიათ დამაკნინებლად ან დამამცირებლად 
(მერყეობს 0- დან 4- მდე).  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 
1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების და საზღვრის პირა რაიონებში 
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მცხოვრები პირების გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს კოლექტიურ ცენტრებში  3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს 
რომლებიც არ ცხოვრობენ კოლექტიურ ცენტრებში 4) საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრებ პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე 
რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები განისაზღვრება როგორც  1) არასრული საშუალო 
განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან 
დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  ოჯახური მდგომარეობა, კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც : 1) 
დაუოჯახებელი  ან ქვრივი 2) დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 3) გაცილებული/ განქორწინებული .  ვ)  შინამეურნეობის 
სიდიდე : მერყეობს 1- დან 10- მდე; 
ვ) ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) 
სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად : 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად 
ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების 
სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად 
ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა 
შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, 
რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე 
მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა)); (ბ)  სააბაზანო : აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ 
შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს 
თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების 
პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) 
მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან 
არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი. 
ყველა რეგრესია ემყარება სრულ ნიმუშს (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   
(სვეტი სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - 
მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *. 

ცხრილი 3A.7: სექსუალური  შევიწროვების რაოდენობის საპროგნოზო ფაქტორები 

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები 
კოლექტიურ ცენტრებში

-0.06 -0.073 -0.049

(0.045) (0.064) (0.056)

იძულებით გადაადგილებული პირები 
რომლებიც არ იმყოფებიან კოლექტიურ 
ცენტრებში

-0.135* -0.205* -0.078

(0.071) (0.106) (0.086)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები 0.003 0.02 0.001

(0.038) (0.046) (0.054)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) -0.080* -0.233*** 0.105*

(0.045) (0.076) (0.058)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ 
პროფესიულ -  ტექნიკური

-0.040 -0.072 0.056

(0.055) (0.078) (0.052)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის 
ხარისხი

-0.074 -0.120 0.043

(0.063) (0.079) (0.069)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი -0.061 -0.083 0.025

(0.084) (0.118) (0.060)

სქესი 



122 გენდერული ძალადობა საქართველოში: კავშირი კონფლიქტებს, ეკონომიკურ შესაძლებლობებსა და მომსახურებას 

Ref: ქალი

მამაკაცი -0.079* ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0.048)

ოჯახური მდგომარეობა 

Ref: დაუოჯახებელი / ქვრივი

დაქორწინებული/ თანაცხოვრებაში მყოფი -0.057 -0.148*** -0.014

(0.035) (0.052) (0.062)

გაცილებული/ განქორწინებული 0.061 0.116 -0.165***

(0.084) (0.118) (0.058)

შინამეურნეობის სიდიდე 0.002 0.000 -0.003

(0.008) (0.014) (0.010)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.175** -0.271** -0.041

(0.076) (0.105) (0.092)

სოფელი -0.225*** -0.289** -0.125 ***

(0.078) (0.112) (0.030)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან 
ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  -0.042 -0.034 -0.065

(0.041) (0.081) (0.042)

უმუშევარი 0.176** 0.228 0.117*

(0.072) (0.141) (0.060)

შრომის უნარის არმქონე -0.045 -0.049 -0.059

(0.041) (0.062) (0.049)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი -0.184*** -0.275*** -0.107

(0.058) (0.093) (0.074)

შრომის უნარის არმქონე 0 0.006 0.021

(0.035) (0.048) (0.056)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% -0.044 -0.058 -0.029

(0.040) (0.058) (0.054)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური 0.023 0.084 -0.043

(0.039) (0.055) (0.051)

არაადეკვატური 0.102 0.153** 0.051

(0.063) (0.069) (0.109)
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არ გააჩნია აქტივები 0.031 0.001 0.128***

(0.033) (0.051) (0.047)

დაკვირვებების რაოდენობა 2,934 1,483 1,451

R - კვადრატი 0.0576 0.108 0.0478

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი სექსუალური   შევიწროვება  განისაზღვრება როგორც სექსუალური შევიწროვების ფორმების მთლიანი რაოდენობა (1) 
შეგეხოთ, მოგეხვიათ ან გაკოცათ თქვენი სურვილის წინააღმდეგ 2) ხომ არ გიცქერდათ ან გიცინოდათ დაჟინებით არასათანადოდ 
3) ხომ არ გააკეთა სექსუალური მნიშვნელობის კომენტარი   4) ხომ არ გამოგიგზავნათ ან გაჩვენათ სექსუალური მინიშნების მქონე 
ფოტოები   5) ხომ არ წარმდგარან თქვენს წინაშე არასათანადო ფორმით (მერყეობს 0- დან 5- მდე).  განმარტებით ცვლადში შედის: 
ა) კონფლიქტის სტატუსი: რომელიც განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს 
იძულებით გადაადგილებული პირების და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე  2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს 
კოლექტიურ ცენტრებში 3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც არ ცხოვრობენ კოლექტიურ ცენტრებში 4) საზღვრის პირა 
რაიონებში მცხოვრებ პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული 
ცვლადები განისაზღვრება როგორც  1) არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი 
პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  ოჯახური მდგომარეობა, 
კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც : 1) დაუოჯახებელი  ან ქვრივი 2) დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 3) 
გაცილებული/ განქორწინებული .  ვ)  შინამეურნეობის სიდიდე : მერყეობს 1- დან 10- მდე;  ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული 
ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  
დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად : 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) 
დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება 
სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ 
რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია 
კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს 
ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს 
ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა); (ბ)  სააბაზანო : აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც 
კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა 
საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის 
საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  3) 
არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ 
ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი. ყველა რეგრესია 
ემყარება სრულ ნიმუშს (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი 
სათაურით „მამაკაცი“).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა 
<0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *. 

ცხრილი 3A.8: მაკონტროლებელი ქცევის რაოდენობის საპროგნოზო ფაქტორები  

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები 
კოლექტიურ ცენტრებში

-0.139*** -0.103** -0.181***

(0.029) (0.040) (0.040)

იძულებით გადაადგილებული პირები 
რომლებიც არ იმყოფებიან კოლექტიურ 
ცენტრებში

-0.083* -0.08 -0.105**

(0.047) (0.073) (0.050)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები -0.048 0.011 -0.075

(0.035) (0.047) (0.048)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) -0.091** -0.154*** -0.026

(0.040) (0.053) (0.059)

განათლება 
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Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ 
პროფესიულ -  ტექნიკური

-0.175*** -0.189** -0.123

(0.061) (0.077) (0.094)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის 
ხარისხი

-0.228*** -0.259*** -0.144

(0.076) (0.099) (0.110)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი -0.187** -0.209** -0.11

(0.074) (0.090) (0.115)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი -0.01 ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0.033)

ოჯახური მდგომარეობა 

Ref: დაუოჯახებელი / ქვრივი

დაქორწინებული/ თანაცხოვრებაში მყოფი -0.04 -0.01 -0.04

(0.048) (0.047) (0.048)

გაცილებული/ განქორწინებული 0.419*** -0.043 0.419***

(0.122) (0.086) (0.122)

შინამეურნეობის სიდიდე -0.017* -0.030** -0.002

(0.009) (0.013) (0.013)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.172*** -0.185*** -0.137*

(0.049) (0.063) (0.078)

სოფელი -0.190*** -0.201*** -0.163**

(0.049) (0.063) (0.077)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან 
ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  0.009 0.027 0.014

(0.043) (0.070) (0.052)

უმუშევარი 0.055 0.069 0.04

(0.056) (0.085) (0.070)

შრომის უნარის არმქონე 0.011 0.014 0.023

(0.034) (0.046) (0.054)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი -0.097** -0.138** -0.055

(0.045) (0.061) (0.064)

შრომის უნარის არმქონე 0.010 0.010 0.020

(0.030) (0.040) (0.050)
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ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% -0.031 -0.001 -0.077

(0.038) (0.052) (0.057)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური -0.023 -0.006 -0.04

(0.035) (0.052) (0.047)

არაადეკვატური 0.045 -0.030 0.154**

(0.054) (0.066) (0.076)

არ გააჩნია აქტივები 0. 021 0. 028 0. 031

(0.029) (0.037) (0.049)

დაკვირვებების რაოდენობა 2,982 1,502 1,480

R - კვადრატი 0.675 0.1184 0.0987

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი მაკონტროლებელი ქცევა განისაზღვრება როგორც სექსუალური ძალადობის ფორმების მთლიანი რაოდენობა (1) ხომ არ 
დაგაკნინათ ან დაგამცირათ სხვა პირების წინაშე 2) ხომ არ დაგემუქრათ თქვენთვის ძვირფასი ადამიანისთვის ზიანის მიყენებით. 
(მერყეობს 0- დან 2- მდე).  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 
1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების და საზღვრის პირა რაიონებში 
მცხოვრები პირების გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს კოლექტიურ ცენტრებში; 3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს 
რომლებიც არ ცხოვრობენ კოლექტიურ ცენტრებში 4) საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრებ პირებს.  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე 
რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები განისაზღვრება როგორც  1) არასრული საშუალო 
განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან 
დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  ოჯახური მდგომარეობა, კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც : 1) 
დაუოჯახებელი  ან ქვრივი 2) დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 3) გაცილებული/ განქორწინებული .  ვ)  შინამეურნეობის 
სიდიდე : მერყეობს 1- დან 10 - მდე  ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  
2) სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად 
: 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის 
უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) 
შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების 
უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი 
შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ 
საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა)); (ბ)  სააბაზანო 
: აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების 
ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია 
საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები 
მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ 
რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, 
სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი. ყველა რეგრესია ემყარება სრულ ნიმუშს (სვეტი სათაურით “სულ”), 
მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები 
დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - 
მნიშვნელობა <0. 1 *. 
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ცხრილი 3A.9: ძალადობის რაოდენობის საპროგნოზო ფაქტორები გენდერულ მოსაზრებებთან 
დაკავშირებული ცვლადების ჩათვლით 

 კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

მთლიანი ძალადობა 
გენდერული 
ძალადობა სექსუალური შეურაცხყოფა

 სულ ქალი მამაკაცი ქალი სულ ქალი მამაკაცი

ძალადობის დაშვებადობა 
ქალთა მიმართ 0.257** 0.357** 0.11 0.216** 0.199*** 0.221*** 0.164**

(0.109) (0.156) (0.145) (0.095) (0.058) (0.082) (0.077)

დაკვირვებების რაოდენობა 2968 1499 1469 1475 2944 1492 1452

R - კვადრატი 0.079 0.136 0.055 0.088 0.064 0.097 0.059

 კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

ფიზიკური ძალადობა სექსუალური  ძალადობა 

 სულ ქალი მამაკაცი სულ ქალი მამაკაცი

ძალადობის დაშვებადობა 
ქალთა მიმართ 0.014 0.07 -0.067 0.087*** 0.150*** 0.015

(0.047) (0.064) (0.069) (0.029) (0.049) (0.020)

დაკვირვებების რაოდენობა 2893 1469 1424 2827 1438 1389

R - კვადრატი 0.0481 0.0959 0.0449 0.0373 0.0628 0.0413

 კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სექსუალური  შევიწროვება მაკონტროლებელი ქცევა 

 სულ ქალი მამაკაცი სულ ქალი მამაკაცი

Acceptability of violence 
against women 0.116** 0.075 0.152** 0.045 0.066 0.015

(0.047) (0.059) (0.070) (0.033) (0.048) (0.042)

დაკვირვებების რაოდენობა 2,919 1,479 1,440 2965 1497 1468

R - კვადრატი 0.061 0.111 0.051 0.0688 0.1161 0.0488

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადებია მთლიანი ძალადობა, გენდერული ძალადობა, სექსუალური შეურაცხყოფა, ფიზიკური ძალადობა , სექსუალური  ძალადობა 
, სექსუალური  შევიწროვება , მაკონტროლებელი ქცევა .  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც 
განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების 
და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში 
ცხოვრობენ  3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში 
მცხოვრებ პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები 
განისაზღვრება როგორც  1) არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. 
ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  ოჯახური მდგომარეობა, 
კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც : 1) დაუოჯახებელი  ან ქვრივი 2) დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 3) 
გაცილებული/ განქორწინებული .  ვ)  შინამეურნეობის სიდიდე : მერყეობს 1- დან 10- მდე    ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული 
ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  
დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად : 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) 
დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება 
სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ 
რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია 
კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს 
ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს 
ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა); (ბ)  სააბაზანო : აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც 
კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა 
საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის 
საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  3) 
არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ 
ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი.  ჩვენ ძირითად 
მოდელს დავამატეთ განმარტებითი ცვლადი ძალადობის დაშვებადობა ქალთა მიმართ, რომელიც ერთის ტოლია თუ რესპონდენტი 
დასაშვებად მიიჩნევს ჩამოთვლილიდან ერთ მიზეზს მაინც რომ მამაკაცმა დაარტყას ქალს: 1) ქალი არ ასრულებს საოჯახო საქმეს 2) 
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ქალი არ ემორჩილება მას 3) ქალი ეკითხება ხომ არ ჰყავს მას სხვა მეგობარი ქალი  4) მამაკაცმა გაარკვია რომ ქალმა უღალატა . 
ყველა რეგრესია ემყარება სრულ ნიმუშს (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   
(სვეტი სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - 
მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *. 

ცხრილი 3A.10: ძალადობის რაოდენობის საპროგნოზო ფაქტორები ეკონომიკური სტრესის ინდიკატორების 
ჩათვლით   

 კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

მთლიანი ძალადობა 
გენდერული 
ძალადობა სექსუალური შეურაცხყოფა

 სულ ქალი მამაკაცი ქალი სულ ქალი მამაკაცი

ოჯახის წინაშე გრძნობს სირცხვილს

ეთანხმება 0.366*** 0.323** 0.426** 0.112 0.076 0.07 0.093

(0.110) (0.137) (0.169) (0.089) (0.047) (0.061) (0.070)

გამოტოვებული -0.321** -0.254 -0.281 -0.054 -0.168* -0.270* -0.017

(0.154) (0.186) (0.213) (0.101) (0.090) (0.137) (0.087)

ზოგჯერ ვსვავ ან ღამეს სახლში არ ვათევ

ეთანხმება 0.211 0.469 0.239 0.046 0.066 0.228 0.059

(0.262) (0.466) (0.293) (0.247) (0.096) (0.219) (0.095)

გამოტოვებული -0.103 -0.129 -0.028 -0.159 0.018 0.048 -0.02

(0.160) (0.199) (0.225) (0.101) (0.091) (0.133) (0.072)

დაკვირვებების რაოდენობა 2985 1504 1481 1,480 2960 1497 1463

R - კვადრატი 0.089 0.136 0.079 0.085 0.056 0.090 0.049

 კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

ფიზიკური ძალადობა სექსუალური  ძალადობა 

 სულ ქალი მამაკაცი სულ ქალი მამაკაცი

ოჯახის წინაშე გრძნობს სირცხვილს 

ეთანხმება 0.128** 0.086 0.169* 0.042* 0.028 0.063**

(0.058) (0.071) (0.086) (0.023) (0.038) (0.028)

გამოტოვებული -0.092 -0.014 -0.131 0.014 -0.031 0.05

(0.074) (0.100) (0.103) (0.039) (0.037) (0.060)

ზოგჯერ ვსვავ ან ღამეს სახლში არ ვათევ

ეთანხმება -0.028 -0.202* 0.029 0.023 0.242 0.002

(0.128) (0.107) (0.142) (0.047) (0.178) (0.038)

გამოტოვებული -0.112 -0.128 -0.065 -0.038 -0.036 -0.014

(0.072) (0.095) (0.114) (0.032) (0.045) (0.038)

დაკვირვებების რაოდენობა 2909 1473 1463 2842 1443 1399

R - კვადრატი 0.057 0.099 0.057 0.028 0.044 0.061
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 კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სექსუალური  შევიწროვება მაკონტროლებელი ქცევა 

 სულ ქალი მამაკაცი სულ ქალი მამაკაცი

ოჯახის წინაშე გრძნობს სირცხვილს 

ეთანხმება 0.035 0.044 0.033 0.165*** 0.167*** 0.170***

(0.036) (0.044) (0.056) (0.039) (0.048) (0.061)

გამოტოვებული -0.178** -0.241* -0.067 -0.059 0.043 -0.135*

(0.074) (0.131) (0.054) (0.062) (0.077) (0.078)

ზოგჯერ ვსვავ ან ღამეს სახლში არ ვათევ

ეთანხმება 0.041 -0.019 0.058 0.164 0.444 0.146

(0.076) (0.062) (0.077) (0.114) (0.338) (0.124)

გამოტოვებული 0.054 0.082 -0.007 -0.016 -0.061 0.05

(0.078) (0.122) (0.052) (0.063) (0.075) (0.089)

დაკვირვებების რაოდენობა 2,934 1,483 1,451 2982 1502 1480

R - კვადრატი 0.0576 0.108 0.0478 0.090 0.131 0.082

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადებია მთლიანი ძალადობა, გენდერული ძალადობა, სექსუალური შეურაცხყოფა, ფიზიკური ძალადობა , სექსუალური  ძალადობა 
, სექსუალური  შევიწროვება , მაკონტროლებელი ქცევა .  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც 
განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების 
და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში 
ცხოვრობენ  3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში 
მცხოვრებ პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები 
განისაზღვრება როგორც  1) არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. 
ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  ოჯახური მდგომარეობა, 
კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც : 1) დაუოჯახებელი  ან ქვრივი 2) დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 3) 
გაცილებული/ განქორწინებული .  ვ)  შინამეურნეობის სიდიდე : მერყეობს 1- დან 10- მდე    ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული 
ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  
დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად : 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) 
დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება 
სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ 
რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ)  
საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი შეიქმნა სამი ინდიკატორის გამოყენებით რომელიც მოიცავს ცხოვრების 
პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში 
(სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა); (ბ)  სააბაზანო : აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს 
მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის 
სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის საფუძველზე თითოეული 
ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ 
გააჩნია აქტივები : მაჩვენებელი უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი არ ფლობს შემდეგ აქტივებს: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია 
/საწარმო, მანქანა, სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი.  ჩვენ ძირითად მოდელს დავამატეთ ორი განმარტებითი 
ცვლადი: ოჯახის წინაშე გრძნობს სირცხვილს : რომელიც ერთის ტოლია თუ რესპონდენტი აღიარებს რომ სირცხვილს გრძნობს ოჯახის 
წინაშე რადგან უმუშევარია ან არ აქვს საკმარისი შემოსავალი, და 0 - ის  ტოლია უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში და გამოტოვებული 
თუ მან არ იცის რა თქვას ან ურჩევნია არ თქვას რამე;   ზოგჯერ ვსვავ ან ღამეს სახლში არ ვათევ: რომელიც ერთის ტოლია, თუ 
რესპონდენტი აღიარებს რომ ზოგჯერ სვამს ან ღამეს სხვაგან ათევს სახლის გარეთ, როცა ვერ პოულობს სამუშაოს და „გამოტოვებულია“ 
თუ მან არ იცის რა თქვას ან ურჩევნია არ თქვას რამე. ყველა რეგრესია ემყარება სრულ ნიმუშს (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ 
ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია 
და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *. 
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A3.3 კონტროლის დამატება

ამ თავში ჩვენ წარმოგიდგენთ შედეგებს, რომლებიც მოპოვებულ იქნა ძირითადი მოდელისთვის შემდგომი 
კონტროლის ღონისძიებების დამატების შედეგად. აღნიშნული ინდიკატორების ნაკრებებს სათითაოდ 
ვამატებთ. 

3A.9 და 3A.10 ცხრილებში ჩვენ აღვნიშნეთ მხოლოდ კოეფიციენტები და სტანდარტული ცდომილებები 
დამატებითი კონტროლის ღონისძიებებისთვის,  რამდენადაც შედეგები არ იცვლება (თუ უმნიშვნელოდ არა) 
ძირითად მოდელში წარმოდგენილი მაჩვენებლებისგან. მეორე მხრივ, ცხრილებში 3A.11 - დან 3A.17 - მდე 
ჩვენ წარმოვადგენთ ანალიზს, რომელიც შემოიფარგლება დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 
რესპონდენტებით, ამდენად ჩვენ წარმოვადგენთ სრული რეგრესიის მიგნებებს, რადგანაც ძირითადი მოდელი 
მოდიფიცირებულ იქნა და არ შეიცავს განმარტებით ცვლადს ოჯახური მდგომარეობა . 

A3.3.1 გენდერული შეხედულებები და რწმენები

ჩვენ შევიმუშავეთ ძირითადი მოდელის ახალი ვერსია  (ცხრილი 3A. 9), სადაც ვამატებთ გენდერული 
ნორმების და დამოკიდებულებების ინდიკატორს, რომელიც შეიძლება კორელაციაში იყოს გენდერული 
ძალადობის გამოცდილებასთან. ინდიკატორი ქალთა მიმართ ძალადობის დაშვებადობა   უდრის 1  - ს 
თუ რესპონდენტი  მისაღებად მიიჩნევს ქვევით ჩამოთვლილი მიზეზებიდან ერთს მაინც (რომლებიც ეხება 
მამაკაცის მიერ მეუღლის/ პარტნიორის ცემას):

 � მან არ დაასრულა თავისი საოჯახო საქმეები მისი მოთხოვნების შესაბამისად
 � ის არ ემორჩილება მას
 � ის უარს ამბობს მასთან სექსუალურ ურთიერთობაზე. 
 � კითხვას უსვამს ხომ არ ჰყავს სხვა მეგობარი ქალი
 � მამაკაცი გაარკვევს რომ ქალმა უღალატა.

A3.3.2 სტრესის დონის კონტროლი

კითხვარიდან შესაძლებელია  ინფორმაციის მიღება რესპონდენტთა სტრესის დონეზე, რომელიც სამუშაო 
სიტუაციას უკავშირდება. კერძოდ, ჩვენ ვიყენებთ ორ ცვლადს, რომლებიც უკავშირდება უმუშევრობის აღქმას 
(ყველა რესპონდენტისთვის).  ცვლადები შემდეგია:

 � ოჯახის წინაშე გრძნობს სირცხვილს: ცვლადი უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი აღიარებს რომ სირცხვილს 
გრძნობს ოჯახის წინაშე რადგან უმუშევარია, ან ვერ ახერხებს საკმარისი შემოსავლის მიღებას, სხვა 
შემთხვევაში ცვლადი 0 - ის  ტოლია;

 � ზოგჯერ სვამს ან ღამეს სხვაგან ათევს: ეს ცვლადი უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი აღიარებს რომ სვამს და 
ზოგჯერ სახლში არ მიდის და სხვაგან რჩება, როცა ვერ პოულობს სამსახურს.

რამდენადაც თითოეულ ცვლადს აქვს გამოტოვებული მნიშვნელობის წილი, რომელიც 9 პროცენტზე მეტია 
ჩვენ ვრთავთ ამ კატეგორიას როგორც „გამოტოვებულს“. ამგვარად, თითოეული ცვლადი არის 0 თუ პასუხი 
უარყოფითია და 1 დადებითი პასუხის შემთხვევაში და „გამოტოვებული“, თუ რესპონდენტმა არ იცის რა თქვას 
ან ურჩევნია არ თქვას არაფერი.   3A. 10 ცხრილში წარმოდგენილია შედეგები დამატებითი კონტროლის 
ღონისძიებების ნაკრებისთვის..

A3.4 დამატებითი კონტროლი ხელმისაწვდომია მხოლოდ არა- მარტოხელა 
რესპონდენტებისთვის 

ამ თავში ჩვენ წარმოვადგენთ ზოგიერთ შეფასებას,  რომელიც მოპოვებულია ძირითად მოდელში ცვლადების 
დამატებით, რომლებიც კითხვარიდან ხელმისაწვდომია  მხოლოდ ნიმუშის ქვეჯგუფებისთვის. 

A3.4.1 პარტნიორთან დაკავშირებული საკითხების კონტროლი  (დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში 
მყოფი რესპონდენტები)

კითხვარში რესპონდენტებს რომლებიც დაქორწინებულნი არიან ან თანაცხოვრებაში იმყოფებიან (1,901 
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დაკვირვება) დაუსვეს ორი კითხვა პარტნიორის სტრესის დონის შესახებ, რომელიც შესაძლო უმუშევრობას 
უკავშირდება  (კითხვა  4. 21):

 � ატარებს თუ არა პარტნიორი (მთლიანად ან ნაწილობრივ) თავის უმეტეს დროს უმუშევრად ან სამსახურის 
ძიებაში?

 � სვამს თუ არა ზოგჯერ პარტნიორი   ან სხვაგან ათევს თუ არა ღამეს როცა არ აქვს სამუშაო?  

ჩვენ გავაერთიანეთ ორი ცვლადი ინდიკატორის შექმნით „პარტნიორის პრობლემა“, რომელიც უდრის 1 - 
ს თუ რესპონდენტის პასუხი დადებითია ორი წინა შეკითხვიდან ერთზე მაინც (3A. 11 ცხრილიდან  3A. 17 
ცხრილამდე). 

ცხრილი 3A.11: მთლიანი ძალადობის რაოდენობის საპროგნოზო მაჩვენებლები პარტნიორის პრობლემების 
ინდიკატორების ჩათვლით - მხოლოდ დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი რესპონდენტებისთვის

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები 
კოლექტიურ ცენტრებში

-0.296*** -0.216* -0.376**

(0.097) (0.122) (0.167)

იძულებით გადაადგილებული პირები 
რომლებიც არ იმყოფებიან კოლექტიურ 
ცენტრებში

-0.430*** -0.566*** -0.306

(0.142) (0.184) (0.230)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები 0.196 0.193* 0.2

(0.123) (0.104) (0.235)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) -0.192 -0.243 -0.239

(0.141) (0.208) (0.218)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ 
პროფესიულ -  ტექნიკური

-0.062 0.218 -0.35

(0.163) (0.171) (0.284)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის 
ხარისხი

-0.295 0.064 -0.700**

(0.192) (0.218) (0.341)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი -0.342* -0.147 -0.537

(0.190) (0.213) (0.331)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი 0.155 ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0. 118) (0.118)

შინამეურნეობის სიდიდე -0.023 -0.048 0.007

(0.031) (0.038) (0.050)

ადგილმდებარეობა
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Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.628*** -0.651*** -0.553**

(0.172) (0.225) (0.251)

სოფელი -0.828*** -0.835*** -0.790***

(0.178) (0.220) (0.275)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან 
ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  -0.335*** -0.425** -0.243*

(0.106) (0.171) (0.136)

უმუშევარი 0.147 0.14 0.132

(0.185) (0.281) (0.242)

შრომის უნარის არმქონე -0.112 -0.192 -0.009

(0.124) (0.184) (0.159)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი -0.259 -0.565** -0.03

(0.167) (0.222) (0.235)

შრომის უნარის არმქონე 0.031 -0.044 0.109

(0. 115) (0.115) (0.165) (0.150)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% -0.073 -0.119 -0.078

(0.109) (0.133) (0.188)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური -0.076 0.018 -0.151

(0.097) (0.156) (0.103)

არაადეკვატური 0.036 -0.058 0.167

(0.142) (0.163) (0.223)

არ გააჩნია აქტივები 0.084 0.09 0.1

(0.097) (0.146) (0.138)

პარტნიორის პრობლემის მითითება: არ აქვს 
პრობლემა

პარტნიორს ერთი პრობლემა მაინც აქვს 0.165 0.118 0.265

(0.104) (0.131) (0.170)

დაკვირვებების რაოდენობა 1873 889 984

R - კვადრატი 0.087 0.092 0.094

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი მთლიანი ძალადობა  განისაზღვრება როგორც რესპონდენტების მიერ აღნიშნული ფიზიკური ძალადობის, სექსუალური 
ძალადობის, სექსუალური შევიწროვების და მაკონტროლებელი ქცევის მთლიანი რაოდენობა (მერყეობს 0- დან 14- მდე).  
განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით 
რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე   
2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში ცხოვრობენ  3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს 
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რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრებ პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე 
რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება , კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) არასრული საშუალო 
განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან 
დოქტორის ხარისხი.  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი.  ვ)  შინამეურნეობის სიდიდე : მერყეობს 1- დან 10- მდე    ვ)  ადგილმდებარეობა: 
კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  
მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : რომელიც განისაზღვრება ოთხ კატეგორიად : 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ 
სტაბილურად  2) დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  
კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი 3) შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი 
ქვედა 40%: ცვლადი უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება სოციალური კეთილდღეობის განაწილების ქვედა 40% - ს, თუ არ 
მიეკუთვნება 0- ია.  კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, 
რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე 
მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა); (ბ)  სააბაზანო : აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ 
შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; აღნიშნული მიუთითებს წვდომაზე კანალიზაციასთან და წყალმომარაგების ქსელთან; და  (გ) გათბობა: 
აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების 
პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) 
მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან 
არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი.  
ჩვენ ვამატებთ ძირითად მოდელს (რომელიც აქ არ შეიცავს ცვლადს  ოჯახური მდგომარეობა ) ცვლადს პარტნიორის პრობლემები  
რომელიც უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტის პასუხი დადებითია შემდეგი კითხვებიდან ერთზე მაინც: 1) ატარებს თუ არა პარტნიორი 
(მთლიანად ან ნაწილობრივ) თავის უმეტეს დროს სამსახურის გარეშე ან სამსახურის ძიებაში? 2) სვამს თუ არა ზოგჯერ პარტნიორი   
(მთლიანად ან ნაწილობრივ) და ათევს თუ არა სხვაგან ღამეს როცა არ აქვს სამუშაო?, უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში 0- ია.  ყველა 
რეგრესია ემყარება დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი რესპონდენტების ნიმუშს  (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს 
(სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და 
წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *. 

ცხრილი 3A.12: გენდერული ძალადობის რაოდენობის საპროგნოზო ფაქტორები პარტნიორებთან 
დაკავშირებული პრობლემების ჩათვლით  -  მხოლოდ დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 
რესპონდენტები 

კოეფიციენტი / (სტანდარტული 
ცდომილება )

ქალი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები კოლექტიურ ცენტრებში - 0. 119*

(0.064)

იძულებით გადაადგილებული პირები რომლებიც არ იმყოფებიან კოლექტიურ 
ცენტრებში

- 0. 295***

(0.084)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები 0.061

(0.068)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) -0.132

(0.118)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ პროფესიულ -  ტექნიკური 0.174

(0.122)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი 0.174

(0. 118) (0.118)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი -0.004

(0. 137) (0.137)

შინამეურნეობის სიდიდე -0.041
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(0.025)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.208*

(0. 125) (0.125)

სოფელი -0.319***

(0.120)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  -0.214**

(0.084)

უმუშევარი 0.064

(0. 164) (0.164)

შრომის უნარის არმქონე -0.11

(0. 101) (0.101)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი -0.279**

(0. 122) (0.122)

შრომის უნარის არმქონე -0.002

(0. 091) (0.091)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% - 0. 009

(0.091)

მარგინალური - 0. 009

(0.091)

არაადეკვატური 0. 048

(0.116)

არ გააჩნია აქტივები 0. 091

(0.089)

პარტნიორთან დაკავშირებული პრობლემა: პრობლემა არ არსებობს  

პარტნიორს აქვს ერთი პრობლემა მაინც 0.02

(0. 091) (0.091)

დაკვირვებების რაოდენობა 876

R - კვადრატი 0.059

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი გენდერული ძალადობა განისაზღვრება როგორც რესპონდენტების მიერ აღნიშნული ფიზიკური ძალადობის და სექსუალური 
ძალადობის მთლიანი რაოდენობა (მერყეობს 0 - დან 9- მდე).  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც 
განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების 
და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში 
ცხოვრობენ  3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში 
მცხოვრებ პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები 
განისაზღვრება როგორც  1) არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. 
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ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  შინამეურნეობის სიდიდე 
: მერყეობს 1- დან 10- მდე ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) 
სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად 
: 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის 
უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) 
შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების 
უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი 
შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ 
საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა); (ბ)  სააბაზანო 
: აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების 
ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია 
საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები 
მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ 
რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, 
სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი.  ჩვენ ვამატებთ ძირითად მოდელს (რომელიც აქ არ შეიცავს ცვლადს  
ოჯახური მდგომარეობა ) ცვლადი პარტნიორის პრობლემები რომელიც უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტის პასუხი დადებითია შემდეგი 
კითხვებიდან ერთზე მაინც: 1) ატარებს თუ არა პარტნიორი (მთლიანად ან ნაწილობრივ) თავის უმეტეს დროს სამსახურის გარეშე 
ან სამსახურის ძიებაში? 2) სვამს პარტნიორი ზოგჯერ  (მთლიანად ან ნაწილობრივ) ან რჩება სხვაგან თუ ვერ პოულობს სამუშაოს?, 
უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში 0- ია. ყველა რეგრესია ემყარება დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი რესპონდენტების 
ნიმუშს  (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი სათაურით “მამაკაცი”).  
სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - 
მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *. 

ცხრილი 3A.13: სექსუალური შეურაცხყოფის რაოდენობის საპროგნოზო მაჩვენებლები  პარტნიორთან 
დაკავშირებული პრობლემების ჩათვლით  -  მხოლოდ დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 
რესპონდენტები 

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები 
კოლექტიურ ცენტრებში

-0.083* -0.029 -0.129*

(0.049) (0.068) (0.071)

იძულებით გადაადგილებული პირები 
რომლებიც არ იმყოფებიან კოლექტიურ 
ცენტრებში

-0.233*** -0.310*** -0.183**

(0.071) (0.108) (0.090)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები 0.095* 0.122** 0.055

(0.049) (0.059) (0.079)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) -0.039 -0.092 0.034

(0.058) (0.065) (0.114)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ 
პროფესიულ -  ტექნიკური

0.106** 0.186** 0.034

(0.054) (0.077) (0.073)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის 
ხარისხი

0.006 0.096 -0.08

(0.054) (0.072) (0.085)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი 0.007 0.084 -0.054

(0.069) (0.111) (0.085)

სქესი 
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Ref: ქალი

მამაკაცი -0.016 ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0. 053) (0.053)

შინამეურნეობის სიდიდე 0.005 -0.008 0.018

(0.012) (0.016) (0.017)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.247*** -0.320*** -0.138

(0.087) (0.118) (0.115)

სოფელი -0.321*** -0.381*** -0.226*

(0.091) (0.123) (0.123)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან 
ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  -0.146*** -0.195*** -0.110**

(0.045) (0.073) (0.051)

უმუშევარი 0.056 0.081 0.021

(0.076) (0.142) (0.075)

შრომის უნარის არმქონე -0.044 -0.051 -0.064

(0.052) (0.090) (0.052)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი -0.106 -0.235** -0.003

(0.067) (0.096) (0.090)

შრომის უნარის არმქონე 0.01 -0.016 0.046

(0.051) (0.077) (0.060)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% -0.075 -0.092 -0.065

(0.051) (0.062) (0.086)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური 0.038 0.092 -0.021

(0.052) (0.080) (0.054)

არაადეკვატური 0 -0.06 0.076

(0.063) (0.060) (0.103)

არ გააჩნია აქტივები 0.048 0.027 0.105*

(0.043) (0.065) (0.055)

პარტნიორთან დაკავშირებული პრობლემა: 

პრობლემა არ არსებობს  0.105** 0.081 0.174**
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პარტნიორს აქვს ერთი პრობლემა მაინც (0.047) (0.061) (0.073)

1860 884 976

დაკვირვებების რაოდენობა 0.066 0.082 0.074

R - კვადრატი 

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი სექსუალური შეურაცხყოფა განისაზღვრება როგორც  რესპონდენტების მიერ შეტყობინებული მთლიანი სექსუალური ძალადობა 
და სექსუალური შევიწროვება (მერყეობს 0- დან 7- მდე).  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც 
განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების 
და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე     2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში 
ცხოვრობენ  3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში 
მცხოვრებ პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები 
განისაზღვრება როგორც  1) არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. 
ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  შინამეურნეობის სიდიდე : 
მერყეობს 1- დან 10- მდე    ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) 
სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად 
: 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის 
უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) 
შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების 
უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი 
შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ 
საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა); (ბ)  სააბაზანო 
: აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების 
ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია 
საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები 
მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები  1: რაც უდრის 1 - ს თუ 
რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, 
სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი..  ჩვენ ვამატებთ ძირითად მოდელს(რომელიც აქ არ შეიცავს ცვლადს  
ოჯახური მდგომარეობა ) ცვლადს პარტნიორის პრობლემები  რომელიც უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტის პასუხი დადებითია შემდეგი 
კითხვებიდან ერთზე მაინც: 1) ატარებს თუ არა პარტნიორი (მთლიანად ან ნაწილობრივ) თავის უმეტეს დროს სამსახურის გარეშე 
ან სამსახურის ძიებაში? 2) სვამს თუ არა ზოგჯერ პარტნიორი   (მთლიანად ან ნაწილობრივ) და ათევს თუ არა სხვაგან ღამეს როცა 
არ აქვს სამუშაო?, უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში 0- ია. ყველა რეგრესია ემყარება დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 
რესპონდენტების ნიმუშს  (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი 
სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა 
<0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *.

ცხრილი 3A.14: ფიზიკური ძალადობის რაოდენობის საპროგნოზო მაჩვენებლები პარტნიორთან 
დაკავშირებული პრობლემების ჩათვლით - მხოლოდ დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 
რესპონდენტები 

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები კოლექტიურ 
ცენტრებში

-0.078 -0.108** -0.079

(0.049) (0.045) (0.094)

იძულებით გადაადგილებული პირები რომლებიც არ 
იმყოფებიან კოლექტიურ ცენტრებში

-0.12 -0.190*** -0.018

(0.084) (0.061) (0.175)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები 0.128 0.028 0.238

(0.078) (0.064) (0.157)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) -0.079 -0.125 -0.124

(0.079) (0.105) (0.144)

განათლება 



137

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ პროფესიულ 
-  ტექნიკური

-0.004 0.116 -0.152

(0.100) (0.105) (0.174)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი -0.068 0.102 -0.294

(0.103) (0.098) (0.197)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი -0.152 -0.055 -0.276

(0.113) (0.115) (0.206)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი 0.142** ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0. 057) (0.057)

შინამეურნეობის სიდიდე -0.021 -0.036 -0.002

(0.018) (0.022) (0.028)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.209*** -0.14 -0.281**

(0.080) (0.100) (0.129)

სოფელი -0.300*** -0.210** -0.402***

(0.081) (0.090) (0.142)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან ნაწილობრივ 
სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  -0.158*** -0.159** -0.137*

(0.050) (0.073) (0.071)

უმუშევარი 0.07 0.094 0.063

(0.110) (0.162) (0.152)

შრომის უნარის არმქონე -0.047 -0.096 0.033

(0.065) (0.087) (0.103)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი -0.088 -0.252** 0.008

(0.102) (0.114) (0.156)

შრომის უნარის არმქონე 0.025 -0.03 0.065

(0.057) (0.069) (0.097)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% 0.032 -0.002 0.042

(0.063) (0.074) (0.105)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური -0.076* -0.052 -0.085

(0.046) (0.059) (0.071)
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არაადეკვატური -0.017 0.06 -0.085

(0.084) (0.106) (0.126)

არ გააჩნია აქტივები 0. 03 0. 07 - 0. 019

(0.049) (0.070) (0.081)

პარტნიორთან დაკავშირებული პრობლემა: 
პრობლემა არ არსებობს  

პარტნიორს აქვს ერთი პრობლემა მაინც 0.033 -0.026 0.086

(0. 059) (0. 076) (0. 092) (0.092)

დაკვირვებების რაოდენობა 1831 874 957

R - კვადრატი 0.050 0.053 0.061

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი ფიზიკური ძალადობა განისაზღვრება როგორც ფიზიკური ძალადობის ფორმების მთლიანი რაოდენობა: (1) გაგარტყათ ან 
გესროლათ რაიმე საგანი 2) წაგათრიათ, დაგეჯახათ და ხელი გკრათ 3) დაგარტყათ მუშტი ან სხვა რამ რასაც შეეძლო თქვენი დაზიანება 
4) სცადა თქვენი მოგუდვა ან  განზრახ დაწვა 5) დაგემუქრათ რომ გამოიყენებდა ან რეალურად გამოიყენა თუ არა ცეცხლსასროლი 
იარაღი, დანა ან სხვა იარაღი . (მერყეობს 0- დან 5- მდე  to).  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც 
განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების 
და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში 
ცხოვრობენ  3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში 
მცხოვრებ პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები 
განისაზღვრება როგორც  1) არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. 
ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი) შინამეურნეობის სიდიდე : 
მერყეობს 1- დან 10- მდე    ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) 
სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად 
: 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის 
უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) 
შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების 
უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი 
შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ 
საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა); (ბ)  სააბაზანო 
: აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების 
ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია 
საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები 
მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ 
რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, 
სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი.  ჩვენ ვამატებთ ძირითად მოდელს (რომელიც აქ არ შეიცავს ცვლადს  
ოჯახური მდგომარეობა ) ცვლადი პარტნიორის პრობლემები რომელიც უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტის პასუხი დადებითია შემდეგი 
კითხვებიდან ერთზე მაინც: 1) ატარებს თუ არა პარტნიორი (მთლიანად ან ნაწილობრივ) თავის უმეტეს დროს სამსახურის გარეშე 
ან სამსახურის ძიებაში? 2) სვამს თუ არა ზოგჯერ პარტნიორი   (მთლიანად ან ნაწილობრივ) და ათევს თუ არა სხვაგან ღამეს როცა 
არ აქვს სამუშაო?, უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში 0- ია. ყველა რეგრესია ემყარება დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 
რესპონდენტების ნიმუშს  (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი 
სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა 
<0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *. 
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ცხრილი 3A.15: სექსუალური  ძალადობის რაოდენობის საპროგნოზო მაჩვენებლები პარტნიორებთან 
დაკავშირებული პრობლემების ჩათვლით -  მხოლოდ დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 
რესპონდენტები

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები 
კოლექტიურ ცენტრებში

-0.016 -0.014 0.003

(0.023) (0.035) (0.021)

იძულებით გადაადგილებული პირები 
რომლებიც არ იმყოფებიან კოლექტიურ 
ცენტრებში

-0.065*** -0.107** -0.031

(0.025) (0.044) (0.020)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები 0.035** 0.034* 0.03

(0.016) (0.019) (0.022)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) -0.015 -0.005 -0.035

(0.030) (0.039) (0.049)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ 
პროფესიულ -  ტექნიკური

0.025 0.061** -0.009

(0.016) (0.030) (0.020)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის 
ხარისხი

0.022 0.076** -0.026

(0.025) (0.036) (0.034)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი 0.008 0.049 -0.02

(0.035) (0.066) (0.027)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი -0.026 ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0.019)

შინამეურნეობის სიდიდე 0.003 -0.006 0.011

(0.005) (0.007) (0.007)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.022 -0.066 0.034

(0.033) (0.053) (0.021)

სოფელი -0.045 -0.110** 0.033

(0.035) (0.055) (0.023)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან 
ნაწილობრივ სტაბილური 



140 გენდერული ძალადობა საქართველოში: კავშირი კონფლიქტებს, ეკონომიკურ შესაძლებლობებსა და მომსახურებას 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  -0.045** -0.060* -0.037**

(0.018) (0.032) (0.019)

უმუშევარი -0.017 -0.035 -0.014

(0.031) (0.059) (0.032)

შრომის უნარის არმქონე -0.021 -0.018 -0.029**

(0.023) (0.039) (0.013)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი 0.015 -0.028 0.073

(0.034) (0.036) (0.053)

შრომის უნარის არმქონე 0.019 0.028 0.009

(0.023) (0.036) (0.022)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% -0.054** -0.049 -0.063*

(0.026) (0.037) (0.032)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური 0.031 0.042 0.019

(0.026) (0.043) (0.019)

არაადეკვატური 0.006 -0.013 0.027

(0.020) (0.025) (0.032)

არ გააჩნია აქტივები 0.014 0.023 0.003

(0.023) (0.036) (0.023)

პარტნიორთან დაკავშირებული პრობლემა: 
პრობლემა არ არსებობს  

პარტნიორს აქვს ერთი პრობლემა მაინც 0.018 0.049 0.002

(0.026) (0.045) (0.018)

დაკვირვებების რაოდენობა 1795 861 934

R - კვადრატი 0.024 0.038 0.053

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი სექსუალური ძალადობა განისაზღვრება როგორც სექსუალური ძალადობის ფორმების მთლიანი რაოდენობა (1) ფიზიკურად 
გაიძულათ  სექსუალური ურთიერთობის დამყარება თქვენი სურვილის საწინააღმდეგოდ 2) 2. დაამყარა თქვენთან სექსუალური 
ურთიერთობა როცა თქვენ არ შეგეძლოთ უარის თქმა (მაგალითად ზედმეტად ნასვამი იყავით) 3) დაამყარა თქვენთან სექსუალური 
კავშირი თქვენი სურვილის წინააღმდეგ 4) გაიძულათ ისეთი სექსუალური ქმედებისკენ რომელიც თქვენ მიგაჩნიათ დამაკნინებლად 
ან დამამცირებლად (მერყეობს 0- დან 4- მდე).  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც განსაზღვრავს 
ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების და 
საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში 
ცხოვრობენ  3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში 
მცხოვრებ პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები 
განისაზღვრება როგორც  1) არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. 
ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  შინამეურნეობის სიდიდე : 
მერყეობს 1- დან 10- მდე   ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) 
სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები  ზ) მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად 
: 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის 
უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) 
შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების 
უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის  ტოლია კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი 
შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ 
საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა)); (ბ)  სააბაზანო 
: აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების 
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ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია 
საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები 
მიჩნეულ იქნა როგორც ადეკვატური  2) მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტს 
არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, სამკაულები, ოქრო, 
სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი.  ჩვენ ვამატებთ ძირითად მოდელს(რომელიც აქ არ შეიცავს ცვლადს  ოჯახური მდგომარეობა 
) ცვლადს პარტნიორის პრობლემები  რომელიც უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტის პასუხი დადებითია შემდეგი კითხვებიდან ერთზე 
მაინც: 1) თქვენი პარტნიორი მთელ თავის დროს (მთლიანად ან ნაწილობრივ) უმუშევრად ან სამუშაოს ძიებაში ატარებს? 2) სვამს 
თუ არა ზოგჯერ პარტნიორი   (მთლიანად ან ნაწილობრივ) და ათევს თუ არა სხვაგან ღამეს როცა არ აქვს სამუშაო?, უარყოფითი 
პასუხის შემთხვევაში 0- ია. ყველა რეგრესია ემყარება დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი რესპონდენტების ნიმუშს  (სვეტი 
სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული 
ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; 
p - მნიშვნელობა <0. 1 *. 

ცხრილი 3A.16: სექსუალური ძალადობის რაოდენობის საპროგნოზო ფაქტორები პარტნიორთან 
დაკავშირებული პრობლემების ჩათვლით -  მხოლოდ დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 
რესპონდენტები

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები 
კოლექტიურ ცენტრებში

-0.066 -0.014 -0.131*

(0.042) (0.055) (0.067)

იძულებით გადაადგილებული პირები 
რომლებიც არ იმყოფებიან კოლექტიურ 
ცენტრებში

-0.167*** -0.202** -0.154*

(0.058) (0.083) (0.082)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები 0.064 0.091* 0.026

(0.042) (0.053) (0.066)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) -0.024 -0.086 0.064

(0.046) (0.056) (0.085)

Education

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ 
პროფესიულ -  ტექნიკური

0.084* 0.126* 0.045

(0.050) (0.066) (0.072)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის 
ხარისხი

-0.012 0.025 -0.054

(0.049) (0.062) (0.075)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი 0.001 0.035 -0.034

(0.055) (0.075) (0.079)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი 0.01 ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0.046)

შინამეურნეობის სიდიდე 0.002 -0.002 0.007

(0.010) (0.015) (0.012)
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ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.225*** -0.255*** -0.172

(0.073) (0.093) (0.108)

სოფელი -0.277*** -0.272*** -0.256**

(0.078) (0.099) (0.116)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან 
ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  -0.104*** -0.138** -0.073

(0.037) (0.058) (0.045)

უმუშევარი 0.073 0.114 0.039

(0.064) (0.118) (0.069)

შრომის უნარის არმქონე -0.025 -0.035 -0.033

(0.043) (0.073) (0.051)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი -0.120** -0.206** -0.069

(0.056) (0.082) (0.074)

შრომის უნარის არმქონე -0.009 -0.043 0.034

(0.044) (0.067) (0.050)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% -0.022 -0.043 -0.006

(0.040) (0.048) (0.070)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური 0.007 0.05 -0.04

(0.041) (0.060) (0.053)

არაადეკვატური -0.006 -0.048 0.048

(0.057) (0.049) (0.097)

არ გააჩნია აქტივები 0.035 0.004 0.102**

(0.036) (0.053) (0.049)

პარტნიორთან დაკავშირებული პრობლემა: 
პრობლემა არ არსებობს  

პარტნიორს აქვს ერთი პრობლემა მაინც 0.089** 0.035 0.169**

(0.039) (0.041) (0.069)

დაკვირვებების რაოდენობა 1850 879 971

R - კვადრატი 0.069 0.078 0.087

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი სექსუალური შევიწროვება  განისაზღვრება როგორც სექსუალური შევიწროვების ფორმების მთლიანი რაოდენობა (1) 
შეხება, მოხვევა ან კოცნა თქვენი სურვილის საწინააღმდეგოდ. 2. ხომ არ გიცქერდათ ან გიცინოდათ დაჟინებით არასათანადოდ 3) 
ხომ არ გააკეთა სექსუალური მნიშვნელობის კომენტარი   4) 3. ხომ არ გამოგიგზავნათ ან გაჩვენათ სექსუალური მინიშნების მქონე 
ფოტოები   5) ხომ არ წარმდგარან თქვენს წინაშე არასათანადო ფორმით (მერყეობს 0- დან 5- მდე).  განმარტებით ცვლადში შედის: 
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ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს 
იძულებით გადაადგილებული პირების და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ 
პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში ცხოვრობენ  3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ 
ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრებ პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის 
განათლება, კატეგორიული ცვლადები განისაზღვრება როგორც  1) არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის 
ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან 
ქალი ე)  შინამეურნეობის სიდიდე : მერყეობს 1- დან 10- მდე  ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  
1) თბილისის მცხოვრები  2) სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება 
ოთხ ძირითად კატეგორიად : 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) 
უმუშევარი  4) შრომის უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) 
უმუშევარი  3) შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის 
განაწილების უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი 
პირობების ინდექსი შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად 
გადატვირთული: თუ საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს 
გარდა); (ბ)  სააბაზანო : აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და 
წყალმომარაგების სისტემების ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ 
საცხოვრისი დამოკიდებულია საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით 
საცხოვრებელი პირობები მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც 
უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, 
მანქანა, სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი.  ჩვენ ვამატებთ ძირითად მოდელს (რომელიც აქ არ შეიცავს ცვლადს  
ოჯახური მდგომარეობა ) ცვლადი პარტნიორის პრობლემები რომელიც უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტის პასუხი დადებითია შემდეგი 
კითხვებიდან ერთზე მაინც: 1) • ატარებს თუ არა პარტნიორი (მთლიანად ან ნაწილობრივ) თავის უმეტეს დროს სამსახურის 
გარეშე ან სამსახურის ძიებაში? 2) სვამს თუ არა ზოგჯერ პარტნიორი   (მთლიანად ან ნაწილობრივ) და ათევს თუ არა სხვაგან ღამეს 
როცა არ აქვს სამუშაო?, უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში 0- ია. ყველა რეგრესია ემყარება დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 
რესპონდენტების ნიმუშს  (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი 
სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა 
<0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *. 

ცხრილი 3A.17: მაკონტროლებელი ქცევის რაოდენობის საპროგნოზო ფაქტორები პარტნიორებთან 
დაკავშირებული პრობლემების ჩათვლით -  მხოლოდ დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 
რესპონდენტები 

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები 
კოლექტიურ ცენტრებში

-0.140*** -0.084* -0.176***

(0.032) (0.045) (0.047)

იძულებით გადაადგილებული პირები 
რომლებიც არ იმყოფებიან კოლექტიურ 
ცენტრებში

-0.084* -0.077 -0.104

(0.050) (0.074) (0.066)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები -0.013 0.055 -0.071

(0.040) (0.046) (0.062)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) -0.07 -0.031 -0.138*

(0.053) (0.084) (0.074)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ 
პროფესიულ -  ტექნიკური

-0.168** -0.074 -0.261**

(0.083) (0.114) (0.120)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის 
ხარისხი

-0.245** -0.134 -0.362**

(0.103) (0.142) (0.146)
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მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი -0.202** -0.165 -0.236

(0.097) (0.129) (0.144)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი 0.028 ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0.038)

შინამეურნეობის სიდიდე -0.008 -0.006 -0.008

(0.011) (0.017) (0.015)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.177*** -0.185** -0.153**

(0.056) (0.078) (0.074)

სოფელი -0.219*** -0.253*** -0.180**

(0.054) (0.074) (0.074)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან 
ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  -0.034 -0.072 0.005

(0.044) (0.075) (0.057)

უმუშევარი 0.038 0.015 0.046

(0.063) (0.095) (0.086)

შრომის უნარის არმქონე -0.025 -0.051 0.02

(0.039) (0.057) (0.050)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი -0.079 -0.112 -0.041

(0.055) (0.073) (0.078)

შრომის უნარის არმქონე 0 0.006 -0.005

(0.040) (0.057) (0.056)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% -0.024 -0.02 -0.048

(0.037) (0.053) (0.059)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური -0.039 -0.016 -0.055

(0.034) (0.055) (0.037)

არაადეკვატური 0.049 -0.057 0.164**

(0.055) (0.061) (0.080)

არ გააჩნია აქტივები 0.013 0 0.025

(0.034) (0.051) (0.051)

პარტნიორთან დაკავშირებული პრობლემა: 
პრობლემა არ არსებობს  
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პარტნიორს აქვს ერთი პრობლემა მაინც 0.024 0.053 0.007

(0. 039) (0. 059) (0.059)

დაკვირვებების რაოდენობა 1872 888 984

R - კვადრატი 0.051 0.056 0.069

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი მაკონტროლებელი ქცევა განისაზღვრება როგორც სექსუალური ძალადობის ფორმების მთლიანი რაოდენობა (1) ხომ არ 
დაგაკნინათ ან დაგამცირათ სხვა პირების წინაშე 2) ხომ არ დაგემუქრათ თქვენთვის ძვირფასი ადამიანისთვის ზიანის მიყენებით. 
(მერყეობს 0- დან 2- მდე).  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 
1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების და საზღვრის პირა რაიონებში 
მცხოვრები პირების გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში ცხოვრობენ  3) იძულებით 
გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრებ პირებს  .  
ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები განისაზღვრება 
როგორც  1) არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /
ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  შინამეურნეობის სიდიდე : მერყეობს 
1- დან 10 - მდე  ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) სხვა 
ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად : 1) 
დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის უნარის 
არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) შრომის 
უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების 
უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი 
შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ 
საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა); (ბ)  სააბაზანო 
: აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების 
ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია 
საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები 
მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ 
რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, 
სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი.  ჩვენ ვამატებთ ძირითად მოდელს(რომელიც აქ არ შეიცავს ცვლადს  
ოჯახური მდგომარეობა ) ცვლადი პარტნიორის პრობლემები რომელიც უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტის პასუხი დადებითია შემდეგი 
კითხვებიდან ერთზე მაინც: 1) • ატარებს თუ არა პარტნიორი (მთლიანად ან ნაწილობრივ) თავის უმეტეს დროს სამსახურის 
გარეშე ან სამსახურის ძიებაში? 2) სვამს თუ არა ზოგჯერ პარტნიორი (მთლიანად ან ნაწილობრივ) და ათევს თუ არა სხვაგან ღამეს 
როცა არ აქვს სამუშაო?, უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში 0- ია. ყველა რეგრესია ემყარება დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 
რესპონდენტების ნიმუშს  (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი 
სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა 
<0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *. 

A3.4.2 პარტნიორთან დაკავშირებული პრობლემების კონტროლი (დაქორწინებული ან 
თანაცხოვრებაში მყოფი რესპონდენტები რომელთაც ჰყავთ დასაქმებული პარტნიორი)

კითხვარიდან ჩვენ მოვიპოვეთ დამატებითი ინფორმაცია პარტნიორებთან დაკავშირებული პრობლემების 
შესახებ იმ რესპონდენტებისთვის, რომლებიც არა მარტო დაქორწინებულნი არიან ან თანაცხოვრებაში  
(კითხვა  2. 2 კოდები 4 და  5) იმყოფებიან, არამედ ვისი პარტნიორიც ამჟამად დასაქმებულია (კითხვა  4. 
6 კოდები 2, 3, 4, და  5).   სულ ასეთი სახის 825 დაკვირვება განხორციელდა..  კერძოდ, ჩვენ შეგვაქვს 
ძირითად მოდელში ცვლადი პარტნიორის პროფესიული სტაბილურობა,  რომელიც უდრის 1 - ს თუ 
პარტნიორს აქვს სამუშაო რომელიც სტაბილურია ან ნაწილობრივ სტაბილური, ხოლო უარყოფითი პასუხის 
შემთხვევაში 0- ია (3A. 18 ცხრილიდან  3A. 24 ცხრილამდე). 
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ცხრილი 3A.18: მთლიანი ძალადობის რაოდენობის საპროგნოზო ფაქტორები -  პარტნიორის სამუშაოს 
სტაბილურობის ჩათვლით 

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები კოლექტიურ ცენტრებში -0.374*** -0.460*** -0.152

(0.126) (0.139) (0.256)

იძულებით გადაადგილებული პირები რომლებიც არ 

იმყოფებიან კოლექტიურ ცენტრებში

-0.572*** -0.758*** -0.113

(0.185) (0.223) (0.321)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები 0.09 0.094 -0.156

(0.135) (0.136) (0.342)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) 0.097 0.135 -0.067

(0.252) (0.323) (0.352)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ პროფესიულ -  ტექნიკური 0.141 0.586** -0.465

(0.315) (0.258) (0.601)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი 0.111 0.502* -0.435

(0.304) (0.270) (0.576)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი -0.183 0.075 -0.521

(0.294) (0.253) (0.591)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი 0.022 ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0.144)

შინამეურნეობის სიდიდე -0.043 -0.028 -0.061

(0.037) (0.046) (0.044)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.716*** -0.755*** -0.520*

(0.228) (0.279) (0.284)

სოფელი -0.805*** -0.683*** -0.869***

(0.203) (0.244) (0.311)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  -0.357*** -0.522*** -0.218

(0.133) (0.195) (0.159)

უმუშევარი 0.016 0.126 0.155
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(0.186) (0.241) (0.227)

შრომის უნარის არმქონე -0.322* -0.308 -0.326

(0.191) (0.248) (0.260)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი -0.008 -0.476* 0.618*

(0.220) (0.252) (0.338)

შრომის უნარის არმქონე 0.181 0.12 -0.008

(0.188) (0.227) (0.313)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% -0.266** -0.370** -0.102

(0.120) (0.152) (0.162)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური 0.023 0.057 -0.115

(0.140) (0.184) (0.132)

არაადეკვატური 0.258 0.068 0.623

(0.199) (0.206) (0.397)

არ გააჩნია აქტივები 0.089 0.041 0.228

(0.140) (0.177) (0.192)

პარტნიორთან დაკავშირებული პრობლემა: პრობლემა არ არსებობს  

პარტნიორს აქვს ერთი პრობლემა მაინც 0.106 0.255* -0.349

(0.138) (0.149) (0.273)

დაკვირვებების რაოდენობა 820 510 310

R - კვადრატი 0.106 0.114 0.214

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი მთლიანი ძალადობა განისაზღვრება როგორც რესპონდენტების მიერ აღნიშნული ფიზიკური ძალადობის, სექსუალური 
ძალადობის, სექსუალური შევიწროვების და მაკონტროლებელი ქცევის მთლიანი რაოდენობა (მერყეობს 0- დან 14- მდე). .  
განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით 
რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე   
2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში ცხოვრობენ  3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს 
რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრებ პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე 
რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები განისაზღვრება როგორც  1) არასრული საშუალო 
განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის 
ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  შინამეურნეობის სიდიდე : მერყეობს 1- დან 10- მდე  ვ)  ადგილმდებარეობა: 
კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  
მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად : 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ 
სტაბილურად  2) დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  
კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი 
ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა 
შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, 
რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე 
მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა); (ბ)  სააბაზანო : აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ 
შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; აღნიშნული მიუთითებს წვდომაზე კანალიზაციასთან და წყალმომარაგების ქსელთან; და  (გ) გათბობა: 
აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების 
პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) 
მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან 
არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი.  
ჩვენ ვამატებთ ძირითად მოდელს (რომელიც აქ არ შეიცავს ცვლადს  ოჯახური მდგომარეობა ) ცვლადს პარტნიორის სამუშაო 
ადგილის სტაბილურობა რომელიც უდრის 1 - ს თუ პარტნიორს აქვს სტაბილური სამუშაო ან ნაწილობრივ სტაბილური სამუშაო, ხოლო 
უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში 0- ია. ყველა რეგრესია ემყარება დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი რესპონდენტების 
ნიმუშს  (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი სათაურით “მამაკაცი”).  
სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - 
მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *
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ცხრილი 3A.19: სექსუალური შეურაცხყოფის რაოდენობის საპროგნოზო მაჩვენებელი -  პარტნიორის 
სამუშაოს სტაბილურობის ჩათვლით (ქალი)

კოეფიციენტი /(სტანდარტული 
ცდომილება )

ქალი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები კოლექტიურ ცენტრებში - 0. 254***

(0. 090)

იძულებით გადაადგილებული პირები რომლებიც არ იმყოფებიან კოლექტიურ 
ცენტრებში

- 0. 395***

(0. 097)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები 0. 081

(0. 089)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) 0. 046

(0. 173) (0.173)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ პროფესიულ -  ტექნიკური 0. 383**

(0. 162) (0.162)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი 0. 394**

(0. 158) (0.158)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი 0. 122

(0. 152) (0.152)

შინამეურნეობის სიდიდე - 0. 045

(0.033)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი - 0. 283*

(0. 157) (0.157)

სოფელი - 0. 292**

(0. 134) (0.134)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  - 0. 225***

(0. 085) (0.085)

უმუშევარი 0. 112

(0. 156) (0.156)

შრომის უნარის არმქონე - 0. 154

(0. 119) (0.119)
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დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი - 0. 22

(0. 147) (0.147)

შრომის უნარის არმქონე 0. 093

(0. 120) (0.120)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% - 0. 198*

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური - 0. 011

(0. 114)

არაადეკვატური 0. 126

(0. 125)

არ გააჩნია აქტივები 0. 172

(0. 123)

პარტნიორთან დაკავშირებული პრობლემა: პრობლემა არ არსებობს  

პარტნიორს აქვს ერთი პრობლემა მაინც 0. 208**

(0. 092) (0.092)

დაკვირვებების რაოდენობა 502

R - კვადრატი 0. 105

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი გენდერული ძალადობა განისაზღვრება როგორც რესპონდენტების მიერ აღნიშნული ფიზიკური ძალადობის და სექსუალური 
ძალადობის მთლიანი რაოდენობა (მერყეობს 0 - დან 9- მდე).  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც 
განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების 
და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე  2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში 
ცხოვრობენ  3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში 
მცხოვრებ პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება , კატეგორიული ცვლადი 
განისაზღვრება როგორც:  1) არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. 
ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი.  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  შინამეურნეობის სიდიდე : 
მერყეობს 1- დან 10- მდე   ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) 
სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად 
: 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის 
უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) 
შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების 
უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი 
შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ 
საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა); (ბ)  სააბაზანო 
: აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების 
ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია 
საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები 
მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ 
რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, 
სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი.  ჩვენ ვამატებთ ძირითად მოდელს (რომელიც აქ არ შეიცავს ცვლადს  
ოჯახური მდგომარეობა ) პარტნიორის სამუშაო ადგილის სტაბილურობა რომელიც უდრის 1 - ს თუ პარტნიორს აქვს სტაბილური სამუშაო 
ან ნაწილობრივ სტაბილური სამუშაო, ხოლო უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში 0- ია. ყველა რეგრესია ემყარება დაქორწინებული 
ან თანაცხოვრებაში მყოფი რესპონდენტების ნიმუშს  (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  
მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  
მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *. 
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ცხრილი 3A.20: 20: სექსუალური შეურაცხყოფის რაოდენობის საპროგნოზო მაჩვენებელი  -  პარტნიორის 
სამუშაოს სტაბილურობის ჩათვლით 

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები კოლექტიურ ცენტრებში - 0. 053 - 0. 1 0. 1

(0. 068) (0. 084) (0. 116)

იძულებით გადაადგილებული პირები რომლებიც არ იმყოფებიან 
კოლექტიურ ცენტრებში

- 0. 208** - 0. 346*** 0. 032

(0. 101) (0. 123) (0. 163)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები 0. 135* 0. 051 0. 181

(0. 073) (0. 060) (0. 168)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) 0. 04 0. 001 0. 103

(0. 086) (0. 105) (0. 161)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ პროფესიულ -  ტექნიკური 0. 127 0. 172 0. 057

(0. 106) (0. 153) (0. 115)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი 0. 05 0. 09 0. 039

(0. 081) (0. 132) (0. 109)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი - 0. 001 0. 032 - 0. 045

(0. 092) (0. 142) (0. 101)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი - 0. 064 ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0. 066) (0.066)

შინამეურნეობის სიდიდე - 0. 003 - 0. 012 0. 002

(0. 016) (0. 020) (0. 022)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი - 0. 273** - 0. 333** - 0. 099

(0. 113) (0. 138) (0. 143)

სოფელი - 0. 314*** - 0. 310** - 0. 228

(0. 101) (0. 122) (0. 148)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  - 0. 107** - 0. 178** - 0. 113**

(0. 048) (0. 083) (0. 052)

უმუშევარი 0. 121 0. 107 0. 219
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(0. 120) (0. 180) (0. 166)

შრომის უნარის არმქონე - 0. 086 - 0. 118 - 0. 027

(0. 085) (0. 120) (0. 127)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი 0. 005 - 0. 181 0. 282

(0. 113) (0. 115) (0. 216)

შრომის უნარის არმქონე 0. 078 0. 087 - 0. 104

(0. 082) (0. 101) (0. 119)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% - 0. 100* - 0. 151** 0. 031

(0. 054) (0. 071) (0. 098)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური 0. 06 0. 1 - 0. 034

(0. 073) (0. 096) (0. 059)

არაადეკვატური 0. 026 - 0. 022 0. 148

(0. 071) (0. 083) (0. 105)

არ გააჩნია აქტივები 0. 056 0. 021 0. 205***

(0. 065) (0. 080) (0. 071)

პარტნიორთან დაკავშირებული პრობლემა: პრობლემა არ არსებობს  

პარტნიორს აქვს ერთი პრობლემა მაინც 0. 110** 0. 133** - 0. 061

(0. 052) (0. 066) (0. 089) (0.089)

დაკვირვებების რაოდენობა 813 506 307

R - კვადრატი 0. 080 0. 093 0. 198

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი სექსუალური შეურაცხყოფა განისაზღვრება როგორც  რესპონდენტების მიერ შეტყობინებული მთლიანი სექსუალური ძალადობა 
და სექსუალური შევიწროვება ( მერყეობს 0- დან 7- მდე).  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც 
განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების 
და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში 
ცხოვრობენ  3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში 
მცხოვრებ პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები 
განისაზღვრება როგორც  1) არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. 
ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  შინამეურნეობის სიდიდე : 
მერყეობს - დან - მდე 1 to 10 ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) 
სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად 
: 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის 
უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) 
შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების 
უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი 
შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ 
საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა); (ბ)  სააბაზანო 
: აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების 
ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია 
საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები 
მიჩნეულ იქნა როგორც: 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ 
რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, 
სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი..  ჩვენ ვამატებთ ძირითად მოდელს(რომელიც აქ არ შეიცავს ცვლადს  
ოჯახური მდგომარეობა ) ცვლადს პარტნიორის სამუშაო ადგილის სტაბილურობა რომელიც უდრის 1 - ს თუ პარტნიორს აქვს სტაბილური 
სამუშაო ან ნაწილობრივ სტაბილური სამუშაო, ხოლო თუ არ აქვს 0- ია. ყველა რეგრესია ემყარება დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში 
მყოფი რესპონდენტების ნიმუშს  (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი 
სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა 
<0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *. 
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ცხრილი 3A.21: ფიზიკური ძალადობის რაოდენობის საპროგნოზო ფაქტორები   -  პარტნიორის სამუშაოს 
სტაბილურობის ჩათვლით 

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები კოლექტიურ ცენტრებში - 0. 152** - 0. 202*** - 0. 070

(0. 068) (0. 066) (0. 163)

იძულებით გადაადგილებული პირები რომლებიც არ იმყოფებიან 
კოლექტიურ ცენტრებში

- 0. 195** - 0. 262*** 0. 039

(0. 091) (0. 065) (0. 235)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები 0. 009 0. 032 - 0. 126

(0. 065) (0. 080) (0. 141)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) 0. 007 0. 029 - 0. 049

(0. 122) (0. 152) (0. 207)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ პროფესიულ -  ტექნიკური 0. 122 0. 306** - 0. 136

(0. 148) (0. 134) (0. 301)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი 0. 175 0. 317** - 0. 045

(0. 148) (0. 133) (0. 329)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი - 0. 027 0. 084 - 0. 173

(0. 144) (0. 139) (0. 292)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი 0. 086 ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0. 074) (0.074)

შინამეურნეობის სიდიდე - 0. 036 - 0. 032 - 0. 036

(0. 023) (0. 030) (0. 028)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი - 0. 202* - 0. 186 - 0. 211

(0. 110) (0. 126) (0. 197)

სოფელი - 0. 244** - 0. 166 - 0. 368*

(0. 098) (0. 111) (0. 208)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  - 0. 168** - 0. 189** - 0. 158

(0. 065) (0. 076) (0. 110)

უმუშევარი - 0. 040 0. 097 - 0. 086
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(0. 112) (0. 159) (0. 143)

შრომის უნარის არმქონე - 0. 158* - 0. 125 - 0. 208

(0. 089) (0. 106) (0. 148)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი - 0. 028 - 0. 190 0. 186

(0. 114) (0. 129) (0. 266)

შრომის უნარის არმქონე 0. 076 0. 046 0. 069

(0. 086) (0. 092) (0. 194)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% - 0. 103 - 0. 127 - 0. 069

(0. 077) (0. 095) (0. 102)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური - 0. 005 - 0. 044 0. 037

(0. 062) (0. 068) (0. 111)

არაადეკვატური 0. 162 0. 130 0. 217

(0. 123) (0. 116) (0. 266)

არ გააჩნია აქტივები 0. 076 0. 123 - 0. 025

(0. 067) (0. 085) (0. 138)

პარტნიორთან დაკავშირებული პრობლემა: პრობლემა არ არსებობს  

პარტნიორს აქვს ერთი პრობლემა მაინც 0. 059 0. 196*** - 0. 175

(0. 074) (0. 067) (0. 179) (0.179)

დაკვირვებების რაოდენობა 805 501 304

R - კვადრატი 0. 082 0. 094 0. 121

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი ფიზიკური ძალადობა განისაზღვრება როგორც ფიზიკური ძალადობის ფორმების მთლიანი რაოდენობა: (1) გაგარტყათ ან 
გესროლათ რაიმე საგანი 2) წაგათრიათ, დაგეჯახათ და ხელი გკრათ 3) დაგარტყათ მუშტი ან სხვა რამ რასაც შეეძლო თქვენი დაზიანება 
4) სცადა თქვენი მოგუდვა ან  განზრახ დაწვა 5) დაგემუქრათ რომ გამოიყენებდა ან რეალურად გამოიყენა თუ არა ცეცხლსასროლი 
იარაღი, დანა ან სხვა იარაღი  (მერყეობს 0- დან 5- მდე).  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც 
განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების 
და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში 
ცხოვრობენ  3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში 
მცხოვრებ პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები 
განისაზღვრება როგორც  1) არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. 
ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  შინამეურნეობის სიდიდე : 
მერყეობს 1- დან 10- მდე  ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) 
სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად 
: 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის 
უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) 
შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების 
უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი 
შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ 
საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა); (ბ)  სააბაზანო: 
აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების 
ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია 
საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები 
მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ 
რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, 
სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი.  ჩვენ ვამატებთ ძირითად მოდელს(რომელიც აქ არ შეიცავს ცვლადს  
ოჯახური მდგომარეობა ) ცვლადს პარტნიორის სამუშაოს სტაბილურობა, რომელიც უდრის 1 - ს თუ პარტნიორს აქვს სტაბილური 
ან ნაწილობრივ სტაბილური სამუშაო ხოლო უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში 0- ია. ყველა რეგრესია ემყარება დაქორწინებული 
ან თანაცხოვრებაში მყოფი რესპონდენტების ნიმუშს  (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  
მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  
მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *. 
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ცხრილი 3A.22: სექსუალური ძალადობის რაოდენობის საპროგნოზო ფაქტორები -  პარტნიორის სამუშაოს 
სტაბილურობის ჩათვლით 

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები 
კოლექტიურ ცენტრებში

- 0. 019 - 0. 056 0. 092

(0. 042) (0. 045) (0. 083)

იძულებით გადაადგილებული პირები 
რომლებიც არ იმყოფებიან კოლექტიურ 
ცენტრებში

- 0. 094*** - 0. 136*** - 0. 042

(0. 034) (0. 048) (0. 030)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები 0. 068** 0. 051* 0. 053

(0.027) (0.026) (0.050)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) 0.018 0.017 -0.024

(0. 045) (0. 063) (0.063)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ 
პროფესიულ -  ტექნიკური

0.035 0.08 -0.047

(0.040) (0.052) (0.067)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის 
ხარისხი

0.03 0.078 -0.035

(0. 038) (0. 079) (0.079)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი 0.01 0.036 -0.029

(0. 038) (0. 077) (0.077)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი -0.02 ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0.027)

შინამეურნეობის სიდიდე -0.002 -0.013 0.011

(0.006) (0.009) (0.007)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.045 -0.093 0.06

(0.051) (0.067) (0.045)

სოფელი -0.089** -0.126** 0.007

(0.042) (0.057) (0.026)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან 
ნაწილობრივ სტაბილური 
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დასაქმებული  -  არასტაბილურად  -0.02 -0.042 -0.012

(0.021) (0.032) (0.029)

უმუშევარი 0.01 0.011 0.03

(0.054) (0.072) (0.073)

შრომის უნარის არმქონე -0.024 -0.033 -0.001

(0.024) (0.035) (0.016)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი 0.043 -0.034 0.175

(0.064) (0.043) (0.139)

შრომის უნარის არმქონე 0.035 0.044 -0.046

(0.034) (0.040) (0.038)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% -0.067** -0.072* -0.045

(0.030) (0.039) (0.030)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური 0.01 0.031 -0.028

(0.039) (0.054) (0.023)

არაადეკვატური 0.016 -0.005 0.084

(0.035) (0.030) (0.069)

არ გააჩნია აქტივები 0.044 0.055 0.046

(0.037) (0.051) (0.030)

პარტნიორთან დაკავშირებული პრობლემა: 
პრობლემა არ არსებობს  

პარტნიორს აქვს ერთი პრობლემა მაინც 0.009 0.015 -0.037

(0.032) (0.047) (0.041)

დაკვირვებების რაოდენობა 792 495 297

R - კვადრატი 0.048 0.068 0.175

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი სექსუალური ძალადობა განისაზღვრება როგორც სექსუალური ძალადობის ფორმების მთლიანი რაოდენობა (1) ფიზიკურად 
გაიძულათ  სექსუალური ურთიერთობის დამყარება თქვენი სურვილის საწინააღმდეგოდ 2) დაამყარა თქვენთან სექსუალური 
ურთიერთობა როცა თქვენ არ შეგეძლოთ უარის თქმა (მაგალითად ზედმეტად ნასვამი იყავით) 3)  დაამყარა თქვენთან სექსუალური 
კავშირი თქვენი სურვილის წინააღმდეგ 4) გაიძულათ ისეთი სექსუალური ქმედებისკენ რომელიც თქვენ მიგაჩნიათ დამაკნინებლად 
ან დამამცირებლად ზ)  (მერყეობს 0- დან 4- მდე).  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც განსაზღვრავს 
ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების და საზღვრის 
პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში ცხოვრობენ  
3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრებ 
პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები განისაზღვრება 
როგორც  1) არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /
ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  შინამეურნეობის სიდიდე : მერყეობს 
1- დან 10- მდე  ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) სხვა ქალაქის 
მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები  ზ) მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად : 1) დასაქმებული  -  
სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) დასაქმებული -არასტაბილური  3) უმუშევარი  4) შრომის უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების 
სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად 
ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა 
შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, 
რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე 
მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა)); (ბ)  სააბაზანო : აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ 
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შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს 
თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების 
პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) 
მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან 
არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი.  
ჩვენ ვამატებთ ძირითად მოდელს (რომელიც აქ არ შეიცავს ცვლადს  ოჯახური მდგომარეობა ) ცვლადს - პარტნიორის სამუშაო 
ადგილის სტაბილურობა, რომელიც უდრის 1 - ს თუ პარტნიორს აქვს სტაბილური სამუშაო ან ნაწილობრივ სტაბილური სამუშაო, ხოლო 
უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში 0- ია. ყველა რეგრესია ემყარება დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი რესპონდენტების 
ნიმუშს  (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი სათაურით “მამაკაცი”).  
სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - 
მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0.1 *.

ცხრილი 3A.23: სექსუალური შევიწროვების საპროგნოზო ფაქტორები -  პარტნიორის სამუშაოს 
სტაბილურობის ჩათვლით 

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები კოლექტიურ ცენტრებში - 0. 033 - 0. 043 0. 013

(0. 053) (0. 064) (0. 095)

იძულებით გადაადგილებული პირები რომლებიც არ იმყოფებიან 
კოლექტიურ ცენტრებში

- 0. 111 - 0. 210** 0. 074

(0. 088) (0. 105) (0. 160)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები 0. 072 0. 003 0. 132

(0. 059) (0. 055) (0. 135)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) 0. 023 - 0. 014 0. 124

(0. 064) (0. 077) (0.139)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ პროფესიულ -  ტექნიკური 0. 09 0. 093 0. 106

(0. 093) (0. 138) (0.114)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი 0. 018 0. 014 0. 073

(0. 074) (0. 124) (0.088)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი - 0. 014 - 0. 002 - 0. 015

(0. 081) (0. 135) (0.077)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი - 0. 045 ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0.057)

შინამეურნეობის სიდიდე - 0. 001 0. 001 - 0. 008

(0. 014) (0. 018) (0.019)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი - 0. 227** - 0. 240** - 0. 158

(0. 090) (0. 106) (0.143)
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სოფელი - 0. 224** - 0. 184* - 0. 238

(0. 089) (0. 105) (0.154)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  - 0. 088** - 0. 135* - 0. 099**

(0. 040) (0. 070) (0.047)

უმუშევარი 0. 112 0. 099 0. 189

(0. 089) (0. 131) (0.150)

შრომის უნარის არმქონე - 0. 063 - 0. 084 - 0. 028

(0. 073) (0. 102) (0.126)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი - 0. 038 - 0. 148* 0. 105

(0. 083) (0. 087) (0.161)

შრომის უნარის არმქონე 0. 044 0. 045 - 0. 06

(0. 069) (0. 086) (0.114)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% - 0. 035 - 0. 079 0. 075

(0. 048) (0. 063) (0. 099)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური 0. 052 0. 069 - 0. 005

(0. 057) (0. 075) (0. 057)

არაადეკვატური 0. 011 - 0. 018 0. 073

(0. 054) (0. 068) (0. 102)

არ გააჩნია აქტივები 0. 014 - 0. 033 0. 160**

(0. 053) (0. 061) (0. 067)

პარტნიორთან დაკავშირებული პრობლემა: პრობლემა არ არსებობს  

პარტნიორს აქვს ერთი პრობლემა მაინც 0. 102*** 0. 117** - 0. 022

(0. 039) (0. 049) (0.076)

დაკვირვებების რაოდენობა 809 503 306

R - კვადრატი 0. 068 0. 074 0. 153

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი სექსუალური   შევიწროვება  განისაზღვრება როგორც სექსუალური შევიწროვების ფორმების მთლიანი რაოდენობა (1) შეხება, 
მოხვევა ან კოცნა თქვენი სურვილის წინააღმდეგ 2) ხომ არ გიცქერდათ ან გიცინოდათ დაჟინებით არასათანადოდ 3) ხომ არ გააკეთა 
სექსუალური მნიშვნელობის კომენტარი   4) ხომ არ გამოგიგზავნათ ან გაჩვენათ სექსუალური მინიშნების მქონე ფოტოები   5) ხომ 
არ წარმდგარან თქვენს წინაშე არასათანადო ფორმით). (მერყეობს 0- დან 5- მდე).  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის 
სტატუსი : რომელიც განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით 
გადაადგილებული პირების და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს 
რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში ცხოვრობენ  3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ 
ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრებ პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის 
განათლება, კატეგორიული ცვლადები განისაზღვრება როგორც  1) არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის 
ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან 
ქალი ე)  შინამეურნეობის სიდიდე : მერყეობს 1- დან 10- მდე    ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  
1) თბილისის მცხოვრები  2) სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება 
ოთხ ძირითად კატეგორიად : 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) 
უმუშევარი  4) შრომის უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) 
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უმუშევარი  3) შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის 
განაწილების უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი 
პირობების ინდექსი შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად 
გადატვირთული: თუ საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს 
გარდა); (ბ)  სააბაზანო : აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და 
წყალმომარაგების სისტემების ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ 
საცხოვრისი დამოკიდებულია საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით 
საცხოვრებელი პირობები მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც 
უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, 
მანქანა, სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი.  ჩვენ ვამატებთ ძირითად მოდელს(რომელიც აქ არ შეიცავს ცვლადს  
ოჯახური მდგომარეობა ) ცვლადს პარტნიორის სამუშაოს სტაბილურობა, რომელიც უდრის 1 - ს თუ პარტნიორს აქვს სტაბილური 
ან ნაწილობრივ სტაბილური სამუშაო ხოლო უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში 0- ია. ყველა რეგრესია ემყარება დაქორწინებული 
ან თანაცხოვრებაში მყოფი რესპონდენტების ნიმუშს  (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  
მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  
მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *.

ცხრილი 3A.24: მაკონტროლებელი ქცევის რაოდენობის საპროგნოზო მაჩვენებლები -  პარტნიორის 
სამუშაოს სტაბილურობის ჩათვლით 

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები კოლექტიურ ცენტრებში - 0. 178*** - 0. 172*** - 0. 184**

(0.042) (0.044) (0.086)

იძულებით გადაადგილებული პირები რომლებიც არ იმყოფებიან 
კოლექტიურ ცენტრებში

- 0. 175*** - 0. 158* - 0. 185***

(0. 064) (0. 089) (0. 062)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები - 0. 038 0. 031 - 0. 198

(0.058) (0.063) (0.147)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) 0.047 0.098 -0.12

(0.103) (0.129) (0.135)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ პროფესიულ -  ტექნიკური -0.103 0.115 -0.384

(0.140) (0.112) (0.257)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი -0.12 0.088 -0.428

(0.156) (0.132) (0.299)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი -0.149 -0.031 -0.303

(0.151) (0.116) (0.314)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი -0.006 ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0.055)

შინამეურნეობის სიდიდე -0.007 0.012 -0.028

(0.018) (0.025) (0.018)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.240*** -0.231*** -0.210**
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(0.070) (0.087) (0.095)

სოფელი -0.254*** -0.217** -0.273***

(0.071) (0.090) (0.100)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  -0.08 -0.155 0.053

(0.069) (0.098) (0.100)

უმუშევარი -0.021 0.013 0.022

(0.081) (0.111) (0.102)

შრომის უნარის არმქონე -0.088 -0.075 -0.091

(0.065) (0.082) (0.080)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი -0.011 -0.159 0.151

(0.101) (0.101) (0.170)

შრომის უნარის არმქონე 0.035 -0.005 0.029

(0.072) (0.087) (0.150)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% - 0. 06 - 0. 089 - 0. 065

(0.058) (0.083) (0.081)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური -0.028 0.009 -0.118

(0.050) (0.064) (0.074)

არაადეკვატური 0.07 -0.039 0.260*

(0.077) (0.084) (0.133)

არ გააჩნია აქტივები - 0. 038 - 0. 09 0. 047

(0.045) (0.055) (0.071)

პარტნიორთან დაკავშირებული პრობლემა: პრობლემა არ არსებობს  

პარტნიორს აქვს ერთი პრობლემა მაინც -0.054 -0.053 -0.114

(0.066) (0.079) (0.106)

დაკვირვებების რაოდენობა 820 510 310

R - კვადრატი 0.074 0.084 0.190

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი მაკონტროლებელი ქცევა განისაზღვრება როგორც სექსუალური ძალადობის ფორმების მთლიანი რაოდენობა (1) ხომ არ 
დაგაკნინათ ან დაგამცირათ სხვა პირების წინაშე 2) ხომ არ დაგემუქრათ თქვენთვის ძვირფასი ადამიანისთვის ზიანის მიყენებით. 
(მერყეობს 0- დან 2- მდე ).  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 
1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების და საზღვრის პირა რაიონებში 
მცხოვრები პირების გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში ცხოვრობენ  3) იძულებით 
გადაადგილებულ პირებს, რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრებ პირებს  .  
ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები განისაზღვრება 
როგორც  1) არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /
ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  შინამეურნეობის სიდიდე : მერყეობს 
1- დან 10 - მდე  ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) სხვა 
ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად : 1) 
დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის უნარის 
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არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) შრომის 
უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების 
უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი 
შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ 
საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა); (ბ)  სააბაზანო 
: აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, იმ შემთხვევაშიც კი თუ საზიაროა; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების 
ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია 
საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები 
მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ 
რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, 
სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი.  ჩვენ ვამატებთ ძირითად მოდელს(რომელიც აქ არ შეიცავს ცვლადს  
ოჯახური მდგომარეობა ) ცვლადს პარტნიორის სამუშაოს სტაბილურობა, რომელიც უდრის 1 - ს თუ პარტნიორს აქვს სტაბილური 
ან ნაწილობრივ სტაბილური სამუშაო ხოლო უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში 0- ია. ყველა რეგრესია ემყარება დაქორწინებული 
ან თანაცხოვრებაში მყოფი რესპონდენტების ნიმუშს  (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  
მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  
მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა <0. 01  ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *. 

A3.5 ტრადიციულ შეხედულებებთან დაკავშირებული ფაქტორები

ამ თავში გვსურს განვსაზღვროთ თუ რომელი მახასიათებლები უკავშირდება გენდერული ძალადობის მიმართ 
გავრცელებულ ნორმებს და დამოკიდებულებებს. ჩვენ ვიყენებთ 1- ლ თავში აღწერილ ინდიკატორებს 
ძალადობის დაშვებადობა (ცხრილი 3A. 25). 

ცხრილი 3A.25: გენდერის მიმართ არსებულ ნორმებთან და რწმენებთან დაკავშირებული ფაქტორები 

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება ) ძალადობის დაშვებადობა 

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები კოლექტიურ ცენტრებში -0. 017

(0.031)

IDP not in collective center -0.055*

(0.031)

იძულებით გადაადგილებული პირები რომლებიც არ იმყოფებიან კოლექტიურ 
ცენტრებში

-0.141***

(0.046)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) 0.097***

(0.035)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ პროფესიულ -  ტექნიკური -0.067

(0.048)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი -0.174***

(0.052)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი -0.192***

(0.054)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი 0.058*
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(0.031)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.01

(0.039)

სოფელი 0.077**

(0.039)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% -0.025

(0.031)

დაკვირვებების რაოდენობა 2,967

R - კვადრატი 0.0515

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი ძალადობის დაშვებადობა უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიიჩნევს დასაშვებად ქვევით ჩამოთვლილიდან ერთ- ერთ 
მიზეზს რის გამოც მამაკაცმა შეიძლება ფიზიკური ძალა გამოიყენოს მეუღლის მიმართ: 1) ქალი არ ასრულებს საოჯახო საქმეს 2) 
ქალი არ ემორჩილება მას 3) ქალი ეკითხება ხომ არ ჰყავს მას სხვა მეგობარი ქალი  4) მამაკაცმა გაარკვია რომ ქალმა უღალატა.  
განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით 
რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე   
2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში ცხოვრობენ  3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს 
რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრებ პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე 
რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები განისაზღვრება როგორც 1) არასრული საშუალო 
განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის 
ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) 
თბილისის მცხოვრები  2) სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ 
რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია.  ყველა 
რეგრესია ემყარება სრულ ნიმუშს.  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - 
მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *. 

A3.6 ძალადობის ოთხი ან მეტი ფორმის მსხვერპლად გახდომის ალბათობის 
საპროგნოზო ფაქტორები 

708 რესპონდენტიდან, რომლებმაც განახორციელეს შეტყობინება ძალადობის ერთი ფორმის შესახებ მაინც, 
129 პირმა განაცხადა, რომ იყო ძალადობის ერთზე მეტი ფორმის მსხვერპლი. 

იმის გასარკვევად ხომ არ არსებობს ზოგიერთი ფაქტორი, რომელსაც შეუძლია ძალადობის სხვა უფრო მეტი 
ფორმების ალბათობის პროგნოზირება, ჩვენ ვაფასებთ წრფივ რეგრესიას, სადაც ვიკვლევთ თუ ძირითადი 
მოდელის რომელი ცვლადები არის დაკავშირებული იმ ალბათობასთან, რომ განხორციელდება ოთხიდან 
ერთზე მეტი ფორმის შესახებ შეტყობინება. ანალიზი შემოიფარგლება რესპონდენტებით, რომლებიც ახდენენ 
ერთზე მეტი ფორმის შეტყობინებას  (ცხრილი 3 A. 26).  

ცხრილი 3A.26: ფაქტორები, რომლებიც უკავშირდება ძალადობის ოთხი  ან უფრო მეტი ფორმის 
შეტყობინების ალბათობას 

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები 
კოლექტიურ ცენტრებში

-0.05 -0.019 -0.085

(0.039) (0.052) (0.109)



162 გენდერული ძალადობა საქართველოში: კავშირი კონფლიქტებს, ეკონომიკურ შესაძლებლობებსა და მომსახურებას 

იძულებით გადაადგილებული პირები 
რომლებიც არ იმყოფებიან კოლექტიურ 
ცენტრებში

-0.081* -0.081 -0.072

(0.046) (0.075) (0.157)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები 0.227*** 0.246*** 0.256

(0.068) (0.088) (0.232)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) 0.019 0.04 0.006

(0.055) (0.076) (0.059)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ 
პროფესიულ -  ტექნიკური

0.004 -0.039 0.205

(0.072) (0.099) (0.191)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის 
ხარისხი

-0.049 -0.095 0.171

(0.086) (0.105) (0.121)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი -0.09 -0.127 0.102

(0.086) (0.125) (0.102)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი -0.05*** ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0.008)

ოჯახური მდგომარეობა 

Ref: დაუოჯახებელი / ქვრივი

დაქორწინებული/ თანაცხოვრებაში მყოფი -0.004 -0.032 0.061

(0.049) (0.070) (0.050)

გაცილებული/ განქორწინებული -0.032 -0.039 -0.057

-0.004 (0.090) (0.098)

შინამეურნეობის სიდიდე -0.015 -0.003 -0.01

(0.013) (0.016) (0.014)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.083** -0.068 -0.029

(0.037) (0.058) (0.047)

სოფელი -0.109*** -0.188*** -0.022

(0.039) (0.060) (0.049)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან 
ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  0.067 0.348** 0.144**

(0.079) (0.156) (0.072)
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უმუშევარი 0.138* 0.216* 0.093*

(0.077) (0.118) (0.055)

შრომის უნარის არმქონე 0.004 0.066 -0.032

(0.046) (0.063) (0.049)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: დასაქმებული 

უმუშევარი -0.159*** -0.135 -0.211***

(0.060) (0.207) (0.073)

შრომის უნარის არმქონე 0.035 0.034 0.047

(0.039) (0.054) (0.052)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% -0.026 -0.007 -0.037

(0.038) (0.056) (0.050)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური 0.082* 0.09 0.067

(0.049) (0.056) (0.045)

არაადეკვატური -0.02 -0.095 0.095

(0.063) (0.057) (0.075)

არ გააჩნია აქტივები 0. 082* -0. 033 0. 082**

(0.031) (0.047) (0.040)

დაკვირვებების რაოდენობა 698 347 351

R - კვადრატი 0.0665 0.0802 0.1308

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი სისტემატური ძალადობის ალბათობა  უდრის 1  - ს თუ რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ იყო ძალადობის ოთხი ან მეტი ფორმის 
მსხვერპლი.  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს 
მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების და საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრები პირების 
გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში ცხოვრობენ  3) იძულებით გადაადგილებულ პირებს 
რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრებ პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე 
რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები განისაზღვრება როგორც  1) არასრული საშუალო 
განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის 
ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  ოჯახური მდგომარეობა, კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც : 
1) დაუოჯახებელი  ან ქვრივი 2) დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 3) გაცილებული/ განქორწინებული.  ე)  შინამეურნეობის 
სიდიდე : მერყეობს 1 - დან 10- მდე  ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  
2) სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად 
: 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის 
უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) 
შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების 
უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი 
შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ 
საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა); (ბ)  სააბაზანო : 
აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, საზიარო სააბაზანოს შემთხვევაშიც კი; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების 
ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია 
საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები 
მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : რაც უდრის 1 - ს თუ 
რესპონდენტს არ გააჩნია ჩამოთვლილი აქტივებიდან არცერთი: მიწა/ ნაკვეთი, ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, 
სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი. 
ყველა რეგრესია ემყარება სრულ ნიმუშს (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   
(სვეტი სათაურით “მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - 
მნიშვნელობა <0. 01 ***; p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 *. 
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A3.7 ინფორმირებულობა ხელმისაწვდომი მომსახურებების შესახებ

იმ ფაქტორების გასარკვევად, რომლებსაც შეუძლია დახმარება გენდერული ძალადობის პრევენციაში,  
კითხვარიდან ვიყენებთ ორ შეკითხვას: 

 � კითხვა

 � ებ ან ხომ არ გსმენიათ ამის თაობაზე?

ჩვენ შევიმუშავეთ ცნობიერების ამაღლების ღონისძიება, რომელიც უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი აღნიშნავს, 
რომ მას სმენია ერთხელ მაინც ან მეტჯერ ასეთი კამპანიის/ აქტივობის შესახებ  (ცხრილი 3A. 27). 

ცხრილი 3A.27: ინფორმირებულობა მომსახურებების შესახებ

კოეფიციენტი /(სტანდარტული ცდომილება )

სულ ქალი მამაკაცი

კონფლიქტის სტატუსი 

Ref: ეროვნული ნიმუში 

იძულებით გადაადგილებული პირები 
კოლექტიურ ცენტრებში

0.062 0.081 0.047

(0.044) (0.082) (0.072)

იძულებით გადაადგილებული პირები 
რომლებიც არ იმყოფებიან კოლექტიურ 
ცენტრებში

-0.001 -0.049 0.08

(0.108) (0.090) (0.118)

საზღვრისპირა რაიონებში მცხოვრები პირები 0.197** 0.204* 0.196*

(0.094) (0.108) (0.108)

დემოგრაფიული ცვლადები 

ასაკი (ln) -0.135*** -0.111*** -0.121***

(0.012) (0.011) (0.013)

განათლება 

Ref: არასრული საშუალო

საშუალო სკოლის მაღალი კლასები/ 
პროფესიულ -  ტექნიკური

0.151*** 0.124** 0.166**

(0.022) (0.048) (0.064)

უმაღლესი პროფ. ტექნიკური /ბაკალავრის 
ხარისხი

0.266*** 0.177*** 0.348***

(0.031) (0.033) (0.036)

მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი 0.248*** 0.214*** 0.276***

(0.015) (0.034) (0.045)

სქესი 

Ref: ქალი

მამაკაცი -0.165*** ((ამოღებულია)) ((ამოღებულია))

(0.022)

ოჯახური მდგომარეობა 

Ref: დაუოჯახებელი / ქვრივი

დაქორწინებული/ თანაცხოვრებაში მყოფი -0.012 0.042 -0.067*

(0.033) (0.045) (0.042)

გაცილებული/ განქორწინებული -0.028 0.013 -0.064
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(0.029) (0.072) (0.077)

შინამეურნეობის სიდიდე 0.000 0.008 -0.006

(0.008) (0.009) (0.012)

ადგილმდებარეობა

Ref: თბილისი

სხვა ქალაქი -0.018 -0.019 -0.017

(0.031) (0.039) (0.067)

სოფელი -0.179*** -0.161*** -0.198***

(0.028) (0.029) (0.027)

დასაქმების სტატუსი 

დასაქმების სტატუსი  ამჟამად 

Ref: დასაქმებული  -  სრულიად ან 
ნაწილობრივ სტაბილური 

დასაქმებული  -  არასტაბილურად  0.02 0.018 0.023

(0.047) (0.059) (0.038)

უმუშევარი 0.058* 0.011 0.085**

(0.039) (0.059) (0.044)

შრომის უნარის არმქონე -0.015 -0.018 -0.008

(0.028) (0.034) (0.039)

დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე 

Ref: Employed

Ref: დასაქმებული -0.090** -0.054 -0.110**

უმუშევარი (0.038) (0.074) (0.048)

-0.085*** -0.099*** -0.081**

შრომის უნარის არმქონე (0.019) (0.022) (0.033)

ეკონომიკური სტატუსი 

უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40% 0.037* 0.036 0.04

(0.025) (0.042) (0.042)

საცხოვრებელი პირობები 

Ref: ადეკვატური 

მარგინალური -0.067*** -0.105*** -0.03

(0.028) (0.026) (0.034)

არაადეკვატური -0.068* -0.114** -0.001

(0.039) (0.047) (0.053)

ეკონომიკური გაძლიერება -0.001

ოფიციალური ტექნიკური ტრენინგის გარეშე -0.081*** -0.105*** -0.057*

(0.018) (0.025) (0.030)

ტექნიკური უნარების არქონა -0.031 -0.014 -0.055*

(0.024) (0.032) (0.031)

დაკვირვებების რაოდენობა 2,798 1,401 1,397

R - კვადრატი 0.1367 0.1309 0.1225

წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 

შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილია უმცირესი კვადრატების გამოსათვლელი ტოლობის წრფივი რეგრესიის შედეგები.  დამოკიდებული 
ცვლადი - ინფორმირებულობა უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ მას სმენია გენდერულ ძალადობასთან დაკავშირებული 
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კამპანიის და/ ან რეკლამის შესახებ.  განმარტებით ცვლადში შედის: ა) კონფლიქტის სტატუსი : რომელიც განსაზღვრავს ოთხ სამიზნე 
ჯგუფს: 1) სახელმწიფოს მასშტაბით რეპრეზენტატულ რესპონდენტებს იძულებით გადაადგილებული პირების და საზღვრის პირა 
რაიონებში მცხოვრები პირების გარეშე   2) იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში ცხოვრობენ  3) 
იძულებით გადაადგილებულ პირებს რომლებიც კოლექტიურ ცენტრებში არ ცხოვრობენ  4) საზღვრის პირა რაიონებში მცხოვრებ 
პირებს  .  ბ)  ასაკი: კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების ასაკი გ) რესპონდენტის განათლება, კატეგორიული ცვლადები 
განისაზღვრება როგორც  1) არასრული საშუალო განათლება  2) განათლება საშუალო სკოლის ზედა კლასებში 3) უმაღლესი პროფ. 
ტექნიკური /ბაკალავრის ხარისხი  4) მაგისტრის ან დოქტორის ხარისხი .  დ) სქესი : მამაკაცი ან ქალი ე)  ოჯახური მდგომარეობა, 
კატეგორიული ცვლადი განისაზღვრება როგორც : 1) დაუოჯახებელი  ან ქვრივი 2) დაქორწინებული ან თანაცხოვრებაში მყოფი 3) 
გაცილებული/ განქორწინებული.  ე)  შინამეურნეობის სიდიდე : მერყეობს 1- დან 10- მდე   ვ)  ადგილმდებარეობა: კატეგორიული 
ცვლადი განისაზღვრება როგორც:  1) თბილისის მცხოვრები  2) სხვა ქალაქის მცხოვრები   3) სოფლის მცხოვრები   ზ)  მიმდინარე  
დასაქმების სტატუსი : განისაზღვრება ოთხ ძირითად კატეგორიად : 1) დასაქმებული  -  სტაბილურად ან ნაწილობრივ სტაბილურად  2) 
დასაქმებული  -  არასტაბილურად   3) უმუშევარი  4) შრომის უნარის არმქონე  თ)  დასაქმების სტატუსი  კონფლიქტამდე : განისაზღვრება 
სამ კატეგორიად: 1) დასაქმებული  2) უმუშევარი  3) შრომის უნარის არმქონე  ი) უკიდურესად ღარიბი ქვედა 40%: უდრის 1 - ს თუ 
რესპონდენტი მიეკუთვნება კეთილდღეობის განაწილების უკიდურესად ღარიბ ფენას (40% - ს), სხვა შემთხვევაში 0 - ის ტოლია 
კ)  საცხოვრებელი პირობები : საცხოვრებელი პირობების ინდექსი შემუშავდა სამი ინდიკატორის გამოყენებით, რომლებიც ასახავს 
ცხოვრების პირობებს საცხოვრისში: (ა) ზედმეტად გადატვირთული: თუ საცხოვრისში შინამეურნეობის ორ წევრზე მეტი ცხოვრობს 
ერთ ოთახში (სამზარეულოს, დერეფნის, საკუჭნაოს გარდა); (ბ)  სააბაზანო : აქვს თუ არა საცხოვრისს სააბაზანო, საზიარო სააბაზანოს 
შემთხვევაშიც კი; ეს მიუთითებს კანალიზაციის და წყალმომარაგების სისტემების ხელმისაწვდომობას; და  (გ) გათბობა: აქვს თუ არა 
საცხოვრისს გათბობის სისტემა, რაც ნიშნავს რომ საცხოვრისი დამოკიდებულია საწვავზე გათბობის მიზნით.  რესპონდენტების პასუხის 
საფუძველზე თითოეული ინდიკატორის მიხედვით საცხოვრებელი პირობები მიჩნეულ იქნა როგორც 1) ადეკვატური  2) მარგინალური  
3) არაადეკვატური  ლ) არ გააჩნია აქტივები : უდრის 1 - ს თუ რესპონდენტი არ ფლობს შემდეგი აქტივებიდან არცერთს:  მიწა/ ნაკვეთი, 
ბინა, სახლი, აგარაკი, კომპანია /საწარმო, მანქანა, სამკაულები, ოქრო, სხვა ფასეულობა, ფულადი დანაზოგი. ყველა რეგრესია ემყარება 
სრულ ნიმუშს (სვეტი სათაურით “სულ”), მხოლოდ ქალებს (სვეტი სათაურით “ქალი”) და  მხოლოდ მამაკაცებს   (სვეტი სათაურით 
“მამაკაცი”).  სტანდარტული ცდომილებები დაჯგუფებულია და წარმოდგენილია ბრჭყალებში.  მნიშვნელობა: p - მნიშვნელობა <0. 01 ***; 
p - მნიშვნელობა <0. 05 **; p - მნიშვნელობა <0. 1 
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ცხრილი 4A.1: ჯგუფების ნიმუშის სოციალურ- ეკონომიკური მახასიათებლები

დანართი 4: ნიმუშების ჯგუფების 
სოციალურ- ეკონომიკური მახასიათებლები 

 

საშუალო  
55%

პროფ. ტექ. 
45%

სოფელი- ქალაქი

საშუალო 
75% 

პროფ. ტექ. 
25% პროფ. ტექ. 

100%

ქვედა 40
40%ზედა  60

60%

კეთილდღეობა

ზედა 60
74%

ქვედა 40
26%

ქვედა 40
84%

ზედა  60
16%

18-24
12%

18-24
13%

18-24
11%

25-34
19%

25-34
20%

25-34
16%

35-44
17%

35-44
18%

35-44
16%45-54

18%
45-54
17% 45-54

18%

55-64
16%

55-64
16% 55-64

17%

65+
18%

ასაკი

65+
16% 65+

22%

Primary
1%

Primary
1%

Secondary
47%

Secondary
46%

Vocational
25%

Vocational
22%

Bachelor
11% Bachelor

14%

Master
16%

Master
17%

Primary
1%

Secondary
70%

Vocational
20%

Bachelor
5%

Master
4%

განათლება

ადეკვატური
62%

მარგინალური 
31%

არაადეკვატური
7%

არაადეკვატური
12% არაადეკვატური

36%

აცხოვრებელი პირობები

ადეკვატური
58%

ადეკვატური
33%

მარგინალური 
30% მარგინალური 

31%

 პირები, რომლებიც კონფლიქტით არ 
დაზარალებულან 

 � ნებისმიერი პირი, რომელიც არ არის 
იძულებით გადაადგილებული ან 
ადმინისტრაციული საზღვრის პირას 
მცხოვრები

 � ქვეყნის მოსახლეობის 93.8%

 � საქართველოს ყველა რეგიონიდან 

იძულებით გადაადგილებული პირები

 � პირი რომელიც იძულებულია 
დატოვოს საკუთარი სახლი, მაგრამ 
თავისი ქვეყნის საზღვრებში რჩება

 � ქვეყნის მოსახლეობის 5.1%

 � აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან 
იძულებით გადაადგილებული 
პირები 90-იანი წლების დროს და 
2008 წელს; ახლა საქართველოს 
სხვადასხვა კუთხეებში ცხოვრობენ 

ადმინისტრაციული საზღვრის პირას                   
მცხოვრები პირები

 � პირი რომელიც ცხოვრობს 
ამჟამინდელი ან ყოფილი 
კონფლიქტის ზონების საზღვართან

 � ქვეყნის მოსახლეობის 1.1 პროცენტი

 � განისაზღვრება როგორც ტერიტორია 
სადაც მავთულხლართები იქნა 
აღმართული 2008 წელს მთავრობის 
მიერ კონფლიქტის ყოფილი ზონების 
გასწვრივ 
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საშუალო  
55%

პროფ. ტექ. 
45%

სოფელი- ქალაქი

საშუალო 
75% 

პროფ. ტექ. 
25% პროფ. ტექ. 

100%

ქვედა 40
40%ზედა  60

60%

კეთილდღეობა

ზედა 60
74%

ქვედა 40
26%

ქვედა 40
84%

ზედა  60
16%

18-24
12%

18-24
13%

18-24
11%

25-34
19%

25-34
20%

25-34
16%

35-44
17%

35-44
18%

35-44
16%45-54

18%
45-54
17% 45-54

18%

55-64
16%

55-64
16% 55-64

17%

65+
18%

ასაკი

65+
16% 65+

22%

Primary
1%

Primary
1%

Secondary
47%

Secondary
46%

Vocational
25%

Vocational
22%

Bachelor
11% Bachelor

14%

Master
16%

Master
17%

Primary
1%

Secondary
70%

Vocational
20%

Bachelor
5%

Master
4%

განათლება

ადეკვატური
62%

მარგინალური 
31%

არაადეკვატური
7%

არაადეკვატური
12% არაადეკვატური

36%

აცხოვრებელი პირობები

ადეკვატური
58%

ადეკვატური
33%

მარგინალური 
30% მარგინალური 

31%

 

 

 

 

18-24
11% 25-34

18% 25-34
20%

35-44
16%45-54

18%

55-64
16%

55-64
16%

65+
21%

Primary
2%

Primary
0%

Secondary 
45%

Secondary 
50%

Vocational
27%

Bachelor
10%

Bachelor
11%

Master
16%

Master
17%

განათლება

პროფ. ტექ. 
42%

პროფ. ტექ. 
48%

სოფელი- ქალაქი

ქვედა 40
41%ზედა  60

59%

კეთილდღეობა

 

Adequate
61%

Adequate
61%

Inadequate
8%

Inadequate
7%

Marginal
31%

Marginal
32%

საცხოვრებელი 
პირობები

ასაკი

65+
15%

18-24
14%

35-44
18%

45-54
18%

Vocational
22%

საშუალო 
58%

საშუალო 
52%

ქვედა 40
39%

ზედა  60
61%

ქალები

 � 18 წელზე უფროსი ყველა ქალის 
რეპრეზენტატული ნიმუში ქვეყნის 
მასშტაბით

 � ქვეყნის მოსახლეობის 54%

მოიცავს  NAP-ს, IDP-ს და ALP-ს

მამაკაცები

 � 18 წელზე უფროსი ყველა მამაკაცის 
რეპრეზენტატული ნიმუში ქვეყნის 
მასშტაბით

 � ქვეყნის მოსახლეობის 46  %             

მოიცავს  NAP-ს, IDP-ს და ALP-ს
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18-24
11% 25-34

18% 25-34
20%

35-44
16%45-54

18%

55-64
16%

55-64
16%

65+
21%

Primary
2%

Primary
0%

Secondary 
45%

Secondary 
50%

Vocational
27%

Bachelor
10%

Bachelor
11%

Master
16%

Master
17%

განათლება

პროფ. ტექ. 
42%

პროფ. ტექ. 
48%

სოფელი- ქალაქი

ქვედა 40
41%ზედა  60

59%

კეთილდღეობა

 

Adequate
61%

Adequate
61%

Inadequate
8%

Inadequate
7%

Marginal
31%

Marginal
32%

საცხოვრებელი 
პირობები

ასაკი

65+
15%

18-24
14%

35-44
18%

45-54
18%

Vocational
22%

საშუალო 
58%

საშუალო 
52%

ქვედა 40
39%

ზედა  60
61%

წყარო: წყარო: მოსახლეობის ცხოვრებისეული გამოცდილების კვლევა საქართველოში, 2016. 
შენიშვნა: გრაფიკების მონაცემები შეწონილია ნიმუშების წონებით. 




