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შესავალი 

ქალთა მიმართ ძალადობა  ფართოდ გავრცელებული თემაა  მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. 

ქალები, რომლებიც გარკვეულ ჯგუფებს მიუკუთვნებიან, განსაკუთრებით მოწყვლადი 

არიან,  როცა საქმე ძალადობას ეხება, თუმცა მათი კონკრეტული საჭიროებები მუდმივად 

ყურადღების მიღმა რჩება. ეს ყოველივე ნათლად ჩანს ნარკომომხმარებელ ქალთა 

მაგალითზე. ისინი როგორც წესი, სტრუქტურული ძალადობის მსხვეპლნი ხდებიან, რაც 

გამომდინარეობს  სადამსჯელო–რეპრესიული ნარკოპოლიტიკით, რომელიც 

ნარკოდამოკიდებულებასთან დაკავშირებული ზიანის ზრდას იწვევს. მსოფლიო 

მასშტაბით ნარკომომხმარებელი ქალები მათი პარტნიორების მხრიდან უფრო ხშირად 

განიცდიან ძალადობას, ვიდრე არამომხმარებელი ქალები. მათ მიმართ ძალადობამ 

შესაძლოა უბიძგოს, როგორც ნარკოტიკული ნივთიერების გამოყენებისკენ, ასევე 

მოახდინოს მნიშვნელოვანი გავლენა ნარკოტიკების მოხმარების პრობლემური  

მოდელების განვითარებისკენ. უამრავი ქალი, რომელიც ნარკომომხმარებელია, განიცდის 

ძალადობას და შევიწროებას ოჯახის წევრების მხრიდან; აღნიშნული მოწყვლადი ჯგუფის 

ქალების დაბალი სოციალური სტატუსი ზრდის მსგავსი ზეწოლის რისკს. 

მიუხედავათ იმისა, რომ ნარკომომხმარებელი ქალების მოწყვლადობის დონე უფრო 

მაღალია სხვადასხვა ტიპის ძალადობის და ზეწოლის კუთხით, სწორედ მათ 

უმრავლესობას არ მიუწვდება ხელი  თავშესაფარზე, ჯანმრთელობის დაცვისა და 

უსაფრთხოების მომსახურეობებზე. თავშესაფრისა და სოციალური უფლებების 

განუხორციელებლობა მთელი რიგი სტრუქტურული უთანასწორობიდან გამომდინარეობს 

- დაწყებული იქიდან, რომ თავშესაფრების ხელმძღვანელობა მათ უარით ისტუმრებს, 

დამთავრებული სახელმწიფო პოლიტიკით, რომელიც სისტემატიურად უგულვებელყოფს  

მათ საჭიროებებს.  

საქართველო არაა გამონაკლისი, თუმცა ნარკომომხმარებელი ქალების პრობლემები 

კვლავაც ფრაგმენტულად ჩანს, რადგან ნაკლებია ამ მხრივ ჩატარებული ყოვლისმომცველი 

რეპრეზენტაბელური კვლევები, და შესაბამისად მტკიცებულებები, რომელიც 

სახელმწიფოს დაეხმარებოდა მიზნობრივი ინტერვენციების დაგეგმვა, განორციელებასა და 

მონიტორინში.  

ზემოთ აღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინებით ა/ო „აკესომ“ „ქალთა ფონდი 
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საქართველოში“ ფინანსური დახმარებით გადაწყვიტა გაეწია მცდელობა 

სტრუქტურირებულად წამოედგინა ნარკომოხმარებელ ქალთა პრობლემები და 

განახორციელა თვისობრივი კვლევა შემდეგი მიმართულებით - ნარკომომხმარებელი 

ქალების უფლებათა დარღვევის ტრენდების იდენტიფიცირება - სისტემური, ოჯახური, 

სექსუალური და სხვა ტიპის ძალადობის ფაქტებთან მიმართებაში.  

წარმოდგენილი ანგარიში გთავაზობთ კვლევის შედეგებს შემდეგი მიმართულებებით: 

ძალადობა ოჯახში, ხელმისაწვდომობა სამედიცინო/სოციალურ სერვისებზე, 

ნასამართლეობა ნარკოდანაშაულზე/უფლებადარღვევები სამართალდამცავი 

სტრუქტურების წარმომადგენლების მხრიდან. შემოთავაზებული რეკომენდაციები 

ეყრდნობა მღებულ შედეგებს, ფარავს ურთიერთგადამკვეთ საკითხებს და განკუთვნილია 

უფლებადამცველი სამთავრობო/არასამთვარობო სტრუქტურებისა და სახელმწიფო 

პოლიტიკის  შემქმნელებისათვის.   

 

ინფორმაცია ორგანიზაციაზე  

„აკესო“ არის საქართველოში პირველი ნარკოტიკების მომხმარებელ და ყოფილ 

მომხმარებელ ქალთა თვითორგანიზაცია, რომელიც ასევე „ზიანის შემცირების 

საქართველოს ქსელის წევრია;  

ორგანიზაცია არის ევრაზიის ქალთა ქსელის “EWNA”–ს, “GENPUD”–ს,» ЕССВ”–ს წევრი, 

„აკესო“ ფართოდ თანამშრომლობს ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალებისათვის სერვისის 

მიმწოდებელ და უფლებათა დამცავ ორგანიზაციებთან/ინსტიტუციებთან, რომლებიც 

მუშაობენ როგორც ეროვნულ, ასევე, რეგიონალურ და გლობალურ დონეზე. 

აკესოში სულ 24 თანამშრომელია დასაქმებული, აქედან უმეტესობა ქალია. გამგეობა 

შედგება 3 წევრისაგან (სამივე წევრი ქალი).  

„აკესო“ ეწევა ქალებში ჯანმრთელობის დაცვის და სამართლებრივ საკითხებში 

საგანმანათლებლო, საინფორმაციო და შემეცნებით საქმიანობას; გმობს გარკვეული ნიშნით 

განსხვავებული ადამიანების მიმართ სტიგმას და დისკრიმინაციას, და აღიარებს ადამინის 

საყოველთაო უფლებებს; ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების პოპულარიზაციას 
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და ხელს უწყობს მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ პატივისცემის დამკვიდრებას; ხელს 

უწყობს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო და არასამედიცინო 

(ფსიქო–სოციალური რეაბილიტაცია) სერვისების ჩამოყალიბება–დანერგვას; 

 

ამჟამად ორგანიზაციაში ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელთან თანამშრომლობით, 

ხორციელდება გლობალური ფონდის მიერ დაფინანსებული  „შპრიცების გაცვლის 

პროგრამა“, ევრაზიის ზიანის შემცირების ქსელის დაფინანსებით პროექტი “ზიანის 

შემცირება მუშაობს დააფინანსეთ“, გერმანელი პარტნიორების “Deutsche AIDS-Hilfe”-ს მიერ 

დაფინანსებული პროექტი  „ფეხმძიმობა და დამოკიდებულება“,   პროექტი „ღია 

საზოგადოება საქართველოს“ დაფინანსებით გენდერულ ძალადობასთან ბრძოლა და 

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება კრიმინალიზებული ქალებისთვის. 

 

ინფორმაცია დონორზე 

ქალთა ფონდი საქართველოში პირველი ადგილობრივი გრანტის გამცემი ორგანიზაციაა, 

რომელიც მხარს უჭერს ქალთა ჯგუფების საქმიანობასა და ინიციატივებს საქართველოში. 

ქალთა ფონდის მისიაა ქალთა გაძლიერება საქართველოში ქალთა უფლებების 

განხორციელების, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი სრულფასოვავანი მონაწილეობისა და 

თვითრეალიზაციისათვის, ფინანსური და ტექნიკური დახმარების, უნარების განვითარების 

და ფემინისტური ფილანთროპიის ჩამოყალიბების ხელშეწყობის გზით. ქალთა ფონდი 

საქართველოში დაფუძნდა 2005 წლის 24 მაისს, საგანმანათლებლო თანამშრომლობისა და 

განვითარების ცენტრის ინიციატივით, რომელსაც მესამე სექტორში მუშაობის 7 წლიანი 

გამოცდილება გააჩნია შემდეგი მიმართულებებით: ადგილობრივი ფილანთროპიის 

განვითარება, საგანმანათლებლო პროგრამები მთიან რეგიონებში, კვლევითი და 

საინფორმაციო საქმიანობა, ქალთა ჯგუფების გაძლიერება. 

 ქალთა ფონდის პრიორიტეტები: ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, ქალთა უფლებები, 
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ჯანმრთელობა და რეპროდუქციული უფლებები, კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ქალების 

დახმარება, კანონებისა და რეფორმების (საკანონმდებლო ინიციატივების) მხარდაჭერა, 

ქალთა გათვითცნობიერება გენდერულ საკითხებზე, საზოგადოების მგრძნობელობის 

ამაღლება ქალთა საკითხებისადმი, ქალთა მოძრაობის განვითარების მხარდაჭერა. 

 ფონდის საქმიანობა საგანგებოდ ქალთა რთული და მრავალგვარი პრობლემების 

მოგვარებისკენ არის მიმართული და რეალურად აძლევს საშუალებას ქალთა ჯგუფებსა და 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს განახორციელონ თავიანთი მიზნები. ფონდი ხელს უწყობს 

ქალთა ახალი ორგანიზაციების დაფუძნებასა და ნოვაციების დანერგვას, ქალთა 

ინიციატივების პროგრამულ და სტრატეგიულ განვითარებას სოციალური 

ცვლილებებისათვის. ფონდი ნათლად წარმოაჩენს ქალთა პრობლემებს და უშუალოდ 

დაკავებულია ფანდრაიზინგით ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების სასარგებლოდ. 

ფონდის ვებ გვერდი: http://www.womenfundgeorgia.org 

 

კვლევის მეთოდოლოგია 

გამოყენებული იქნა თვისობრივი კვლევის ერთ–ერთი მეთოდი, კერძოდ, ფოკუს -ჯგუფის 

დისკუსია. მეთოდმა კვლევაზე მომუშავე გუნდს საშუალება მისცა სიღრმისეულად 

შეესწავლა ძალადობის კომპლექსური საკითხი, აგრეთვე დაკვირვებოდა რესპონდენტების 

დამოკიდებულებას არსებული პრობლემისადმი, შეეფასებინა მათი ემოციური განწყობა, 

რაც გავლენას ახდენს არსებული პრობლემიდან გამომდინარე ურთიერთგადამკვეთი 

პროცესების დინამიკის უკეთ აღქმას.  

 

რესპონდენტები 

ფოკუს ჯგუფებში მონაწილეობა მიიღეს 27-54 წლის 46-მა ქალ რესპონდენტმა, მათ შორის 

მეთადონით ჩანაცვლებითი პროგრამის, შპრიცების პროგრამის ბენეფიციარებმა, აგრეთვე, 

მათ ვისაც ქონდა ნარკოდანაშაულისთვის ნასამართლეობა. ამჯამად ყველა რესპონდენტი 

ცხოვრობს თბილისში. 

 

http://www.womenfundgeorgia.org/
http://www.womenfundgeorgia.org/
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შეზღუდვა 

კვლევის შეზღუდვა გამომდინარეობს ბენეფიციართა მოცვითა და გეოგრაფიული 

ხელმისაწვდომობით, ასახული ტრენდები შეიძლება განსხვავდებოდეს საქართველოს  

რეგიონებში, როდესაც კვლევა ასახავს მხოლოდ თბილისის მოცემულობას. კვლევის 

შედეგად მიღებული ტრენდები/ჰიპოთეზები საჭიროებს 

რაოდენობრივი/რეპრეზენტაბელური კვლევით გადამოწმებას, თუმცა გამომდინარე იქიდან 

რომ, ნარკომომხმარებელ ქალთა რაოდენობა საქართველოში ცნობილი არაა, (ისევ 

რეპრესიული ნარკოპოლიტიკისა და ორმაგი სტიგმის გამო, ქალები არ ამჟღავნებენ 

სტატუსს) მსგავსი რაოდენობრივი კვლევების განხორციელებაც სირთულეს წარმოადგენს.   

 

კონფიდენციალობა 

მონაწილეები მობილიზაციისას გაეცნენ კვლევის მიზნებს, ჩართვა მოხდა მოხალისეობრივ 

საწყისებზე (არ ყოფილა გაცემული ინსენტივები, რამაც გარკვეულწილად გაართულა 

მობილიზაცია აგვისტოს თვეში).  (მონაწილეთა მობილიზაცია უზრუნველყო ორგანიზაცია 

„აკესომ“. ფოკუს ჯგუფის მსვლელობის დაწყებამდე, მისმა ყველა მონაწილემ 

ინიციალებით დაადასტურა ინფორმირებული თანხმობის ფორმა, რომელიც გადაეცა 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელს. ყველა შეხვედრის ჩანაწერი და შესაბამისი ტრანსკრიპტი 

ინახება  მკვლევართან. თემი მობილიზატორებმა, მკვლევარმა და პროექტში ჩართულმა 

ყველა თანამშრომელმა ხელი მოაწერა მონაცემთა კონფიდენციალობის დაცვის ფორმას, 

რომელიც აგრეთვე ინახება ორგანიზაცია „აკესოს“ ხელმძღვანელთან.  

 

შედეგები 

ძალადობა ოჯახში 

კვლევის რესპონდენტებისათვის ძალადობა არა მხოლოდ ფიზიკური და სიტყვიერი 

ზეწოლა, არამედ ტოტალური კონტროლი და დაშინებაა, რომელიც უკლებლივ ყველა 

რესპონდენტს განუცდია, ამა თუ იმ ფორმით, ოჯახის სხვადასხვა წევრისაგან. ყველაზე 

ხშირი, ძალადობის გამოვლინება ოჯახში მეუღლისგან/ყოფილი მეუღლისაგან ხდება. „ხელი 

არასდროს დაუკარებია, მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ დღეს ერთად არ ვცხოვრობთ, ღამე 
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მთხოვს სკაიპი ჩავრთო და ბავშვი დავანახო, მამოწმებს ვინმე ხომ არ მყავს... ჩემი შვილის 

დედას არავინ გაეკარებაო, უარი რომ ვუთხრა, მოვა და მეზობლებს დამიწიოკებს... ისე კი 

არ მეშინია, მაგრამ მართლა არ ვიცი რა ვქნა... ბავშვით მანიპულირებს, რომ გაიზრდება 

ვეტყვი, დედაშენი ბოზია, თუ ვინმესთან დაიწყებ ურთიერთობასო, ბიჭი მყავს ხომ 

გესმის... ჩვენი მენტალობა.. მართლა შეძლებს ჩემ წინააღმდეგ განაწყოს ბავშვი და მეც 

ვითმენ.“ 

რესპონდენტები ცალსახად არ ეთამხმებიან პოზიციას რომ, ქალი საქართველოში დაცულია, 

ისინი თვლიან რომ, ქალების უფლებები ყველა დონეზე და ყველა სფეროში ირღვევა, 

განსაკუთრებით კი როდესაც საქმე გენდერული ნიშნით ძალადობას ეხება. უფრო მეტიც, 

მათი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე არ შეინიშნება პირდაპირი კორელაცია 

ოჯახში ძალადობასა და ნარკოტიკების მოხმარების სტატუს შორის, ძალადობს ფაქტები, 

რომლებიც რესპონდენტებს მოყავდათ, ხშირ შემთხვევაში ეხებოდა მათი ცხოვრების ეტაპს, 

როდესაც ისინი ნარკოტიკს არ მოიხმარდნენ, შეიძლება დავუშვათ რომ გარკვეულ 

შემთხვევებში სწორედ ძალადობა გახდა მოხმარების მაპროვოცირებელი ფაქტორი, 

აგრეთვე აღინიშნება ტენდენცია ადრეული ქორწინების (მოტაცების პრაქტიკა) 

შემთხვევაში, ქალების მიერ ნარკოტიკების მოხმარების დაწყების პრეცენდენტები, როგორც 

რეაქცია არსებულ რეალობაზე, რომელთაც ისინი ვერ ცვლიან. მხოლოდ რამდენიმე 

რესპონდეტმა ახსენა რომ, ძალადობის შემთხვევაში დატოვა ოჯახი. მამოტივირებელი 

ფაქტორი ყველა შემთხვევაში შვილი იყო. ქალები რეაგირებენ მაშინ, როდესაც ძალადობის 

ფაქტები შვილებზეც ვრცელდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, როგორც წესი ისინი ეგუებიან 

ძალადობის ფაქტს, რადგან წინასწარ ელიან ყველა მხრიდან მოძალადის გამართლებას 

მათი ნარკომოხმარების სტატუსის გამო, რაც ქართულ რეალობაში ავტომატურად აკნინებს 

მათ პიროვნებას და უფრო მოწყვლად ხდის თავდაცვის ეფექტური ღონისძიებების 

გასატარებლად.  

კვლევის რესპონდენტების მოსაზრებით ოჯახში ძალადობა საქართველოში ბევრად უფრო 

კომპლექსური პრობლემაა. ნარკომომხმარებელი ქალებისათვის პრობლემა მძაფრდება 

როდესაც ოჯახში ძალადობა ციკლურ სახეს იძენს. ამ შემთხვევაში მათი მომხმარებლის 

სტატუსი ართულებს თავდაცვის მექანიზმების გამოყენების შესაძლებლობებს, ამ მხრივ 

მომხმარებელი და სექს–მუშაკი ქალები ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადია. როგორც წესი 
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ძალადობის შემთხვევების დროს არც ერთ რესპონდენტს არ მიუმართავს 

სამართალდამცავი უწყებებსათვის, რადგან, მაღალი სტიგმის გამო, მათ წინასწარ აქვთ 

მოლოდინი, რომ მათ პრობლემაზე ადეკვატურ რეაგირებას მოახდენენ, ეშნიათ თავად არ 

აღმოჩნდნენ დევნის ობიექტი. რესპონდენტების განცხადებით, საზოგადოება უფრო 

ტოლერანტულია მამაკაცის მიერ ალკოჰოლის და სხვა ნივთიერებების გამოყენების 

მიმართ. მოძალადეები ხშირად ადანაშაულებენ ქალებს, რომლებზეც მათ განახორციელეს 

ძალადობა, პირდაპირ ან ირიბად, და სხვა ადამიანებიც, მათ შორის პოლიცია, მეზობლები, 

ნათესავები, ხშირად ითვალისწინებენ არგუმენტად ადამიანის ნარკომოხმარების სტატუს, 

განსაკუთრებით კი როდესაც მომხმარებელი ქალია, რაც საქართველოში ქალის როლის 

სტერეოტიპული ხედვიდან დიდი გადახრაა  და გამორჩეულად სამარცხვინოთ ითვლება. 

მსგავსი მიდგომიდან გამომდინარე, ძალიან ხშირად რესპონდენტები, უბრალოდ მალავენ 

სტატუს, ოჯახშიც, მეგობრებთან, კოლეგებთან, ექიმებთან, ძალადობის შემთხვევაში კი 

არავის მიმართავენ, რაც ამძიმებს სიტუაციის გამოსავალს, არა მხოლოდ მათთვის არამედ 

მათზე დამოკიდებულ პირებისათვის, (შვილი, მშობელი). „ჩემი მეუღლე იკეთებდა, მაგრამ 

ჩემთვის არასდროს შემოუთავაზებია, პირიქით, მემუქრებოდა, რომ გასინჯო მოგკლავო... 

ერთხელ მაგრად გამაბრაზა და სპეციალურად „პოზაში“ დავხვდი, მომვარდა, ლამის 

დამახრჩო... მერე მიხვდა რომ პერედოზის ნიშნები მქონდა და თვითინ გამომიყვანა, ამის 

მერე დიდი პრობლემები შეგვექმნა, მამაჩემს ვერ ეუბნებოდა, მამა მოკლავდა...ვერც მე 

ვეუბნებოდი თუმცა უკვე ამ ჩემი ქმრის შეურაცხოფის ატანა აღარ შემეძლო, ჩემი 

მშობლებისათვის ნარკომანი შვილი სიკვდილის ტოლფასია, და აბა რა უნდა მეთქვა.“  

ძალადობა ოჯახში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს გადაწყვეტილების მიღებაში, ჩაერთონ 

თუ არა მეტადონის ჩანაცვლების მკურნალობაში. ეს საკითხი პირდაპირ ებმის ოჯახში 

ძალადობის ფაქტებს. ნარკოტიკის მომხმარებელი ქალების მიმართ ოჯახში ძალადობა 

ყველაზე ხშირად „არატრადიციული“ და „მიუღებელი“ ქცევით მართლდება, რომელიც, კაცის 

შემთხვევაში, შესაძლოა ასატანი ყოფილიყო; თუმცა, ასეთი ქალები „ხელიდან წასულ“ და 

„უვარგის“ ქალებად არიან მიჩნეული და მათ საკუთარი ოჯახის წევრები რიყავენ ამ ნიშნით.  

„შვილმა მითხრა იმ პროგრამაში მისული რომ დაგინანხო თავს მოვიკლავო.“  

რესპონდენტების განცხადებით ძალადობის წინაპირობა, ძალადობის მოტივი მათი 

გამოცდილებით, ოჯახის სხვადასხვა წევრისგან  სხვადასხვაა. თუ მეუღლის/პარტნიოტის 
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შემთხვევაში ეს დაქვემდებარების კონტროლის სურვილია, რაც თავის მხრივ შეიძლება 

განპირობებული იყოს მამაკაცის დაბალი თვითშეფასებით, რეალიზაციის ნაკლებობით, 

ფინანსური სიდუხჭირით, შვილების და მშობლების მხრიდან ეს ძირითადად სირცხვილის 

და მანიპულაციის საშუალების შეზავებული განცდაა. „მიუხედავად იმისა, რომ ჩემ შვილს 

ყველაფერი მე გავუკეთე, განათლება მივეცი, ბინა ვუყიდე, ფინანსურად ვინახავ მასაც და 

მის ქმარსაც, მაინც ნებისმიერი პირადი, თუნდაც პატარა წარუმატებლობის დროს, მე 

მადანაშაულებს, რომ ცხოვრება დავუნგრიე  და მე რომ ასეთი არ ვიყო, მის ცხოვრებაში 

ყველაფერი სხვანაირად იქნებოდა. ეხლაც ცრემლები მაწვება... რატომ უნდა იყოს ასე, 

რამდენმა დედამ შეძლო იგივე გაეკეთებინა შვილისთის ამ ასაკში?... სიკვდილი მინდა 

ხანდახან, მერე ყველა დაისვენებს.“ 

კვლევის რესპონდენტებმა აღნიშნეს რომ კარგი იქნებოდა ამ საკითხზე უფრო მეტი 

საუბარი იყოს მედიის საშუალებით, რათა იმ ნარკომომხმარებელ ქალებს, რომლების არიან 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, მარტოობის განცდა მაინც გაუქარწყლდეთ. გამოსავლის 

და სიტუაციის შეცვლის პერსპექტივა მედია გადაცემებით არ ესახებათ, მაგრამ მაინც 

აღნიშნეს, რომ ამან შეიძლება შეიტანოს წვლილი ნეგატიური სტერეოტიპების რღვევაში, 

მაგრამ მხოლოდ რამდენიმე რესპონდენტმა თქვა, რომ თავად გახდებოდა ამგვარი 

გადაცემის სტუმარი, სტატუსის არგამჟღავნება ნარკომომხმარებელი ქალების მთავარი 

დაცვის მექანიზმია, რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა და სოციო- კულტურულად 

განსაკუთრებით ქალების მიერ ნარკოტიკების მოხმარების მიუღებლობა ოჯახში, 

ძალადობის შემთხვევაშიც არ აყენებს მათ თანაბარ პირობებში არამომხმარებელ ქალებთან, 

„ჩვენ არავის შევეცოდებით, ჩვენ საზოგადოებისთვის ქალები არ ვართ.,,“ 

ხელმისაწვდომობა სამედიცინო/სოციალურ სერვისებზე 

კვლევაში ჩართული რესპონდენტების თქმით, არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც მათთვის 

უარი უთქვამთ  ზოგად სამედიცინო მომსახურებაზე თუმცა, მათივე განცხადებით, ეს 

იმიტომ რომ,  ხშირ შემთხვევაში არ ამჟღავნებენ ნარკომოხმარების გამოცდილებას. თუ 

სამედიცინო პერსონალი მიმხვდარა რომ საქმე ნარკომომხმარებელ ქალთან აქვს -

„სასწრაფოს ექიმმა ვენები ვერ მიპოვა და ეჭვით შემომხმედა, ხომ არ კაიფობდიო“ -მაშინვე 

სურათი მკვეთრად იცვლება - ადგილი აქვს დამცინავ, შეურაწმყოფელ კომენტარებს და 

გულგრილ დამოკიდებულებას. აგრეთვე ამ შემთხვევაში ხშირად მომხდარა 
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კონფიდენციალობის დარღვევა. „ოპერაციამდე თავად ვუთხარი ექიმს რას მოვიხმარდი, 

თავიდან გაიცინა შენ არაფერი გეტყობა ნარკომანისო...ამის მერე ყველა სათითაოდ 

შემოდიოდა პალატაში... აი ესაა... მაიმუნივით მათვალიერებდნენ, საშინლად ვიგრძენი 

თავი“.  

კვლევის შედეგად გამოვლინდა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 

ინფორმაციისა და სერვისების მიღების ხელმისაწვდომობის ხარვეზები. კერძოდ: 

ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალებისათვის შესაბამისი კონსულტაცია კონტრაცეპტივების 

მიღებაზე, აბორტის უსაფრთხო მეთოდებსა (მაგ, მედიკამენტოზური აბორტი), 

ორსულობის მართვა/გამოსავლის, და  პოსტნატალური პერიოდის შესახებ. მათ ზოგადად 

ნაკლებად ჰქონდათ ინფორმაცია აღნიშნულ თემებზე, რაც შეეხება ნარკოტიკების 

მოხმარებისა და სექს მუშაობის გამოცდილებას, რაც პირდაპირ ებმის სქესობრივად 

გადამდები დაავადებების სრკინინგსა და მკურნალობის ხელმისაწვდომობის 

აუცილებლობას, ამ მხრივ ინფორმაციის ამოღება ვერ მოხერხდა, რადგან როგორც ჩანს სექს 

მუშაობა კიდევ უფრო ტაბუირებულია, ვიდრე ნარკოტიკების მოხმარება, თავად 

ნარკომომხმარებელ ქალთა ჯგუფშივე,  ან იმ შემთხვევაში თუ ქალი ორივეს ეწევა 

პრაქტიკაში, წინასწარ აქვს მოლოდინი რომ ის მიუღებელია ნარკომომხმარებელ ქალებში. 

გამოდის რომ, ქალები რომლების მოიხმარენ ნარკოტიკებს, დისკრიმინაციას განიცდიან 

მომხმარებელი მამაკაცებისაგან, ხოლო ნარკომოხმარებელი სექსმუშაკები, როგორც 

მომხმარებელი მამაკაცების ასევე, მომხმარებელი ქალებისაგან და ვაწყდებით 3 სტიგმას, 

რომლის გამო ეს ჯფუგი ყველაზე მეტადაა მარგინალიზებული.  

მიმართვიანობის შემთხვევაში, გინეკოლოგ-რეპროდუქტოლოგებთანაც არ ხდება 

მოხმარების სტატუსის გამჟღავნება, რადგან წინასწარი მოლოდინია სტიგმის, აგრეთვე 

იმისა, რომ მათ მაინც არ აქვთ შესაბამისი ინფორმაცია ნარკომომხმარებელი ქალების 

სპეციალურ საჭიროებებზე,  

არც ერთ რესპონდენტს არ უფიქრია  თავშესაფარის ძიება, ნარკომოხმარების სტატუსის 

გამო, მაგრამ ყოფილა შემთხვევა, იგივე საჭიროება დამდგარა ოჯახში ძალადობის ფაქტის 

გამო. თუმცა საბოლოოდ რესპონდეტმა გადაიფიქრა პრობლების სისტემური მოგვარება, და 

ისევ ნათესავის დახმარებას მიმართა.  
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რაც შეეხება ზიანის შემცირების სერვისებს აქ თვისობრივად განსხვავებული სიტუაციაა, 

რადგან სერვისი პირდაპირაა მიმართული მომხმარებლებზე, შესაბამისად 

თვითიდენტიფიცირება როგორც მომხმარებლის -ავტომატურად მოიაზრება. მონაწილე 

რესპონდენტებიდან უკლებლივ ყველას ერთხელ მაინც გამოუყენებია შპრიცების 

პროგრამის სერვისები (რაც მოსალოდნელი იყო, რადგან ორგანიზაცია „აკესო“, რომელმაც 

უზრუნველყო კვლევის რესპონდენტების მობილიზაცია,  თავად არის შპრიცების სერვისის 

მიმწოდებელი, შესაბამისად პირდაპირ მიუწვდება ხელი ბენეფიციარების გარკვეულ 

კოჰორტაზე. ამჟამად რესპონდეტების ნაწილი მეთადონის ჩანაცვლების პროგრამის 

ბენეფიციარია). 

მთავარი ბარიერი რის გამოც ქალები ხშრად არ მიმართავენ შპრიცების პროგრამას, ან 

უპირატესობას საველე მუშაკის მიერ მიწოდებულ მასალას ამჯობინებენ ვიდრე ცენტრში 

პირადად მისვლას, არის ის რომ, არ სურთ თვითიდენტიფიცირება როგორც მომხმარებლის, 

როგორც აღინიშნა, მათი უმრავლესობა, არ ამჯღავნებს სტატუს, და თუ ამჯღავნებს 

მხოლოდ ვიწრო წრეში, იქ სადაც ხდება ნარკოტიკის მოძიება/მოხმარება. მათ არ სურთ 

მიმართონ ცენტრებს, სადაც მამაკაცებიც მიდიან. განსაკუთრებით მწვავედ დადგა ცალკე 

ცენტრის საჭიროების საკითხი მეთადონის ჩანაცვლების პროგრამის მიმართებაში.  

კვლევაში მონაწილე ყველა ქალმა აღნიშნა, რომ ინფრასტრუქტურა და 

წესები/პროცედურები, რომლებითაც მათი ადგილობრივი ოპიოიდით ჩანაცვლების თერაპია 

რეგულირდება, აფერხებს მათ, მონაწილეობა მიიღონ ამ პროგრამაში და /ან უბიძგებს, 

მიატოვონ ეს პროგრამა. გარდა ამისა, ყველა მათგანმა თქვა, რომ სხვების აზრი/სტიგმა 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს გადაწყვეტილების მიღებაში, ჩაერთონ თუ არა 

მკურნალობაში. ეს საკითხი პირდაპირ ებმის ოჯახში ძალადობის ფაქტებს. ნარკოტიკის 

მომხმარებელი ქალების მიმართ ოჯახში ძალადობა ყველაზე ხშირად „არატრადიციული“ და 

„მიუღებელი“ ქცევით მართლდება, რომელიც, კაცის შემთხვევაში, შესაძლოა ასატანი 

ყოფილიყო; თუმცა, ასეთი ქალები „ხელიდან წასულ“ და „უვარგის“ ქალებად არიან 

მიჩნეული და მათ საკუთარი ოჯახის წევრები რიყავენ ამ ნიშნით. რომელიმე ზიანის 

შემცირების პროგრამის ბენეფიციარობა ავტომატურად ნიშნავს, რომ მოიხმარდი/მოიხმარ, 

შესაბამისად ოჯახის წევრებს ურჩვენიათ საზოგადოებისათვის ეს ფაქტი უცნობი დარჩეს, 

ვიდრე „მათთმა დედამ, მეუღლემ, შვილმა შვება იგრძნოს“. 
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რაც შეეხებათ ამჯამინდელ ბენეფიციარებს-ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი თერაპიის 

პროგრამის ბენეფიციარ ქალები ხშირად ყოფილან ფიზიკური/სიტყვიერი ძალადობის 

მსხვერპლი, მათ შორის თავად სერვისის მიღებისას კაცი ბენეფიციარების მხრიდან, 

შესაბამისად ისინი აქცენტს აკეთებდნენ მინიმუმ, ცალკე შესასვლელის და/ან სერვისის 

ალტერნატიული საათების საჭიროებაზე. 

რესპონდენტების განცხადებით, ისინი არანაირ ინფორმაციას და მხარდაჭერას არ იღებენ  

ჩანაცვლებითი პროგრამის თანამშრომლებისაგან, თუმცა მათთვის საინტერესო იქნებოდა 

ადგილზე სოციალური მუშაკების, ფსიქოლოგების, გინეკოლოგ რეპროდუქტოლოგების, 

თერაპევტის კონსულტაცია.  

სამედიცინო პერსონალის მიერ ნარკომომხმარებელი ქალების მიმართ დისკრიმინაცია 

მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. რადგან ისიც ნეგატიურ გავლენას ახდენს 

ჯანმრთელობის და კეთილდღეობის უფლებაზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვით. უხეში 

ან ღირსების შემლახველი დამოკიდებულება სამედიცინო პერსონალის მხრიდან, პირდაპირ 

აისახება მიმართვაინობასა და რაც მეტად მნიშნვნელოვანია, ნარკომოხმარების 

გამოცდილების არგამჟღავნებასთან, რაც რიგ შეთხვევაში პირდაპირ კავშირშია 

მკურნალობისა და მოვლის გამოსავალთან. სამედიცინო პერსონალის მიერ, პაციენტისადმი 

მსგავსი  მოპყრობა შესაძლოა დასრულდეს პაციენტის ფსიქოლოგიური მდგომარეობისა და 

ჯანმრთელობის გაუარესებით. 

ნასამართლეობა-უფლებადარღვევები/ძალადობა სამართალდამცავი სტრუქტურების 

წარმომადგენლების მხრიდან   

კვლევაში მონაწილე ნარკომოხმარებელი ქალები უმეტესწილად პატიმრობაში 

იმყოფებოდნენ ნარკოტიკების მოხმარებისთვის, შენახვისთვის და სხვა არაძალადობრივი 

დანაშულების გამო. (260 მუხლი, 1,2). სასჯელი ლავირებდა პირობითიდან – 15 წლამდე 

(განმეორებითობა, დამამძიმებელი გარემოებების არსებობა).  

პატიმრობის უარყოფითი შედეგები ქალების ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე 

გაცილებით მეტად მოქმედებს. ზიანის შემცირება იშვიათადაა ხელმისაწვდომი დახურულ 

სივრცეში, როგორიცაა წინასწარი დაკავების ადგილები და საპატიმრო სისტემები; 

ამავდროულად აღნიშნული ზიანის შემცირების პროგრამები, რომელიც საპატიმროშია 

ხელმისაწვდომი, იშვიათად არის შედგენილი გენდერული საკითხის გათვალისწინებით.  
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ხდება იზოლაცია ოჯახის წევრებისგან, რაც განსაკუთრებით მძიმედ აისახება ბავშვებზე, 

ფაქტიურად ქალს ერთმევა დედობის უფლება, ხდება მისი ორმაგი მარგინალიზაცია, 

როგორც ნარკომოხმარებლის და როგორც პატიმრის სტატუსის მქონესი, რაც ნეგატიურად 

აისახება განთავისუფლებული ნარკომომხმარებელი ქალების ცხოვრების ციკლზე: 

რეინტეგრაცია ოჯახში, ხელმისაწვდომობა დასაქმებაზე, არჩევნებში მონაწილეობის 

უფლება  (შეზღუდვა მინიმუმ 2-დან 5 წლამდე),მართვის მოწმობის გაუქმება და ა.შ.  

ნარკოდანაშაულის გამო ნასამართლევ რესპონდენტთა, აბსოლუტურმა უმრავლესობამ 

აღნიშნა დაკავების დროს მომხდარი უფლებადარღვევის/ძალადობის შემთხვევები, კერძოდ 

მათი უფლებების გაცნობის პროცედურის უგულებელყოფა, ფიზიკური ზეწოლა (ცემის 

ფაქტი), დაშინება/მუქარა, სიტყვიერი შეურაცყოფა. ადგილი არ ქონია სექსუალური 

ძლადობის ფაქტს, თუმცა, ყოფილა სიტყვიერი მუქარა, ან სექსის შეთავაზება 

განთავისუფლების სანაცვლოდ. (თავად ბატონი N იღებდა ამ ყველაფერში მონაწილეობას... 

ისე მცემა, ისე მირტყა, 3 დღე ფეხზე ვერ დავდექი).  

უკლებლივ ყველა რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ მათგან მოითხოვდნენ პოლიციასთან 

თანამშრომლობას, რაც გულისხმობდა  მეგობრების დასმენას, ნებისმიერი საჭირო სახის 

ინფორმაციის გაზიარებას, რის სანაცვლოდ მათ ხელშეუხებლობას სთავაზობდნენ.  

აღნიშნული გამოცდილების მქონე ყველა რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ არასდროს 

მიუმართავთ სამართალდამცავი სტრუქტურებისათვის, რადგან სწორედ მათ სივრცეში 

ხდებოდა აღნიშნული უფლებადარღვევის ფაქტები, დაუცველობის შეგრძნება, და მათი 

მომხმარებლის სტატუსი ამ სივრცის მიღმაც ართულებდა უფლებათადაცვის მხრივ 

მიმართვიანობას, რადგან არსებობს მოლოდინი რომ მათ არ დაუჯერებენ, და თუ 

დაუჯერებენ-დაცვას ვერ შეძლებენ.  

საინტერესოა ის ფაქტი რომ რესპონდენტები და მობილიზატორები ერთმანეთს 

ძირითადად ციხიდან იცნობენ, რაც ისევ ამტკიცებს რეალობას, რომ ქალები როგორც წესი 

საგულდაგულოდ მალავენ საკუთარი ნარკომოხმარების სტატუს და მხოლოდ გარდაუვალ 

სიტუაციებში ხსნიან მას, ძირითადად იძულებით. ქალების შემთხვევაში სწორედ ციხიდან 

წამოსული კონტაქტებით ხდება მობილიზება ზიანის შემცირების სერვისებშიც.  
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დასკვნა 

კვლევის რესპონდენტებისათვის ძალადობა არა მხოლოდ ფიზიკური და სიტყვიერი 

ზეწოლა, არამედ ტოტალური კონტროლი/დამორჩილება და დაშინებაა, რომელიც 

უკლებლივ ყველა რესპონდენტს განუცდია, ამა თუ იმ ფორმით, ოჯახის სხვადასხვა 

წევრისაგან. ყველაზე ხშირი, ძალადობის გამოვლინება ოჯახში მეუღლისგან/ყოფილი 

მეუღლისაგან ხდება. ამ შემთხვევაში, არ შეინიშნება პირდაპირი კორელაცია ოჯახში 

ძალადობასა და ნარკოტიკების მოხმარების სტატუს შორის, ძალადობს ფაქტები, 

რომლებიც რესპონდენტებს მოყავდათ, ხშირ შემთხვევაში ეხებოდა მათი ცხოვრების ეტაპს, 

როდესაც ისინი ნარკოტიკს არ მოიხმარდნენ, და საქართველოში მსგავსი ძალადობის 

ქეისები არამომხმარებელი ქალებისგანაც მოვისმინოთ, მაგრამ ცალსახაა, რომ ამ 

პოპულაციაში ძალადობის ციკლი განსაკუთრებით მძაფრდება და კიდევ უფრო რთული 

ხდება მისგან თავის დაღწევა, (დახმარებისათვის მიმართვა სამართალდამცავ 

სტრუქტურებში და/ან ნათესავ მეგობრებთან, ოჯახიდან წასვლა/საცხოვრებლის შეცვლა, 

თავშესაფრის მოთხოვნა, ძალადობის ფაქტის გამოაშკარავება მედიით/სოციალური 

საშუალებით) ვიდრე არამომხმარებელი ქალებისათვის, რადგან მომხმარებელი ქალების 

მიმართ ოჯახში ძალადობა ყველაზე ხშირად მათი „არატრადიციული“ და „მიუღებელი“ 

ქცევით მართლდება და ისინი ვერ პოულობენ რეალურ მხარდაჭერას ვერც ერთ დონეზე.  

ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალები უფრო დიდი ალბათობით აწყდებიან ჯანდაცვასთან 

და სერვისების მომწოდებლებთან დაკავშირებულ პრობლემებს, შესაძლოა მათ 

აგრძნობინონ , რომ ისინი თითქოს არ იმსახურებენ არანაირი სერვისის მიღებას. ქალების 

უფლებები, დამატებით ირღვევა ჯანდაცვის მომსახურებების მიღების ჭრილში, რადგან 

მათ მიერ ნარკოტიკების გამოყენებისა შესახებ ინფორმაცია კონფიდენციალურობის 

პირობის ხშირი დარღვევით ხორციელდება. აღნიშნული ფაქტი ნარკომომხმარებელ ქალებს 

აკარგვინებს სურვილს ეძიონ მომსახურების მომწოდებლები და გაუმხილონ მათ 

ნარკოტიკების მოხმარების შესახებ ინფორმაცია - შესაბამისად კონფიცენციალურობის 

დარღვევა კიდევ ერთ ბარიერს ქმნის სისხლისმიერი და სქესობრივად გადამდები 

ინფექციების პრევენციისა და მკუნრალობის პროცესში ამავდროულად, ინფორმაციის 

გამჟღავნება ნარკოტიკების მოხმარების  სტატუსის ქონის შესახებ, ზრდის რისკებს 

ოჯახისგან და საზოგადოებიგან გარიყულობის, დევნის, შეურაცხყოფისა და ძალადობის 
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ობიექტად ქცევის მიმართებაში.  

ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალებისათვის სერვისების მიწოდებაზე არასასურველ 

ზემოქმედებას ახდენს პერსონალური / ინტერპერსონალური, სტრუქტურული, 

კულტურული და პოლიტიკური მიზეზების კომბინაცია, რომელიც სერვისის მიწოდების 

სისტემას არაეფექტურს ხდის და აფერხებს სერვისების მიწოდების განვითარებას. 

კვლევაში მონაწილე ნარკომოხმარებელი ქალები უმეტესწილად პატიმრობაში მომხვდარან 

ნარკოტიკების მოხმარებისთვის, შენახვისთვის და სხვა არაძალადობრივი დანაშაულების 

გამო. (260 მუხლი, 1,2). სასჯელი ლავირებდა   პირობითიდან 15 წლამდე (განმეორებითობა, 

დამამძიმებელი გარემოებების არსებობა). პატიმრობის უარყოფითი შედეგები ქალების 

ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე გაცილებით მეტად მოქმედებს. გარდა იმისა რომ, 

მათზე ხდება ძალადობა დაკავებისას, იზოლაცია ოჯახის წევრებისგან,  განსაკუთრებით 

მძიმედ აისახება ბავშვებზე, ფაქტიურად ქალს ერთმევა დედობის უფლება, ხდება მისი 

ორმაგი მარგინალიზაცია, როგორც ნარკომოხმარებლის და როგორც პატიმრის სტატუსის 

მქონესი, რაც ნეგატიურად აისახება განთავისუფლებული ნარკომომხმარებელი ქალების 

ცხოვრების ციკლზე: რეინტეგრაცია ოჯახში, ხელმისაწვდომობა დასაქმებაზე, არჩევნებში 

მონაწილეობის უფლება  (შეზღუდვა მინიმუმ 2-დან 5 წლამდე).   

ნარკოტიკების მომხმარებელ ქალებს, აქვთ ფუნდამენტალური უფლება იცხოვრონ 

ძალადობისგან, სტიგმისგან და დისკრიმინაციისგან თავისუფალ გარემოში. აუცილებელია 

სახელმწიფომ უზრუნველყოს ნარკომოხმარებელი ქალების ფუნდამენტალური უფლებები, 

განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ხდება მომხმარებელი ქალების ორმაგი და სამმაგი 

მარგინალიზაცია სექს მუშაობაში ჩართულობისა და ჯანმრთელობის სტატუსის გამო, ჩვენ 

ვთვლით, რომ საზოგადოების ტოლერანტული დამოკიდებულება და ნარკომოხმარებელ  

ქალთა გაძლიერების პროგრამები აივ ინფექციისა და ჰეპატიტი C-ს ეფექტური პასუხის 

განუყოფელი ნაწილია. 

 

რეკომენდაციები 

● ყველა სახის ნარკოტიკის მოხმარებისთვის სისხლის სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის გაუქმება; 
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● მცირე ოდენობის შეძენა/შენახვისათვის სისხლის სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის გაუქმება; 

● ნარკოტიკების მოხმარებისთვის და მცირე ოდენობით პირადი მოხმარებისთვის 

შეძენა/შენახვისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის გაუქმება; 

● დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით პირადი მოხმარების მიზნით 

ნარკოტიკების შეძენა/ შენახვისათვის სასჯელის დისკრეცია/განსაზღვრა-0 წლიდან: 

● სამოქალაქო სექტორის მონიტორინგის ჯგუფის შექმნა 260 მუხლით დაკავებული 

ქალების დაკავების პროცესში სამართალდამცავი სტრუქტურების 

წარმომადგენლების მხრიდან უფლებადარღვევის/ძალადობის ფაქტების შესწავლა, 

შემდგომი პრევენციის მიზნით; 

● ნარკოტიკების მომხმარებლებისათვის მკურნალობის, რეაბილიტაციის და ზიანის 

შემცირების პროგრამების ლეგალური ბაზის უზრუნველყოფა და რეგულაციების 

დახვეწა; 

● ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალებისთვის ინტიმური პარტნიორის მხრიდან 

ძალადობის განხორციელების შემთხვევაში, მხარდაჭერის, განცხადების შეტანის, და 

პრევენციული მომსახურებების უზრუნველყოფა; 

● აღნიშნული პროგრამების ფინანსური მდგრადობის უზრუნველყოფა გეოგრაფიული 

და ფინანსური ხელმისაწვდომობის, გენდერულად სენსიტიური პრინციპების 

გათვალისწინებით;   

● სასჯელაღსრულების სისტემაში ზიანის შემცირების მკურნალობის და 

რეაბილიტაციის სერვისებში გენდერულად სენსიტიური მიდგომების ინტეგრირება; 

● სოციალური მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავება პატიმრობაში მყოფი 

ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალებისათვის; 

● გენდერის მიხედვით მონაცემების სეგრეგაცია და მეტი კვლევების ჩატარება ქალთა 

გამოცდილების შესახებ, რომლებიც მოიხმარენ ნარკოტიკებს; 

● ქალებზე ორიენტირებული სამედიცინო და სოციალური პროგრამების 

მომზადება/იმპლემენტაცია/მონიტორინგი, თავად მომხმარებელი ქალების 

ჩართულობით.  (მომზადებული პერსონალი,  სარეაბილიტაციო სერვისები 

ძალადობის მსხვერპლთათვის, ზიანის შემცირების პროგრამებში მომუშავე 

პერსონალის მომზადება ოჯახური ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირებისა და 
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მართვის შესახებ. ქალთა ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრებში არსებული და 

ზიანის შემცირების სერვისების სინერგია, მიზნობრივი რეფერალის გამართვა); 

● ზიანის შემცირების სერვისების ცენტებში ქალებისათვის სპეციალური საათებისა 

და/ან იზოლირებული შესასვლელების უზრუნველყოფა. ტუალეტების შესაბამისად 

აღჭურვა.  

● სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების ინფორმაციისა 

და სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ზიანის შემცირების სერვისების 

ბაზაზე და/ან ამ მიმართულებით ნარკომომხმარებელი ქალებისადმი მეგობრული 

სერვისების რეფერალის განვითარება (სგგდ ტესტირება/მკურნალობა, 

გინეკოლოგიური/რეპროდუქტოლოგიური სერვისების უზრუნველყოფა-

ნარკომოხმარება და კონტრაცეფცია, ნარკომოხმარება და უსაფრთხო აბორტი, 

ორსულობა, მშბიარობა, ბავშვის მოვლა; 

 

კვლევის კონსულტანტი:  მედეა ხმელიძე 

პროექტის კოორდინატორი: ეკატერინე გარდაფხაძე 

 

  



19 

 

 

დანართები 

დანართი ა – სადისკუსიო გეგმა:  

ზოგადი (ურთიერთ-გადამკვეთი) შეკითხვები:  

1) რა არის ძალადობა? როგორი ტიპის ძალადონის ფაქტებს შესწრებიხართ? 

2) ყველაზე ხშირად თქვენს გარშემო სად ხდება ძალადობა, ვინ არის მოძალადე? 

3) რა სახის ძალადობის მსხვერპლი ყოფილხართ თავად? როგორ მიგაჩნიათ რა იყო ძალადობის წინაპირობა? 

4) ვისთვის მიგიმართავთ დახმარებისათვის, ძალადობის ფაქტების აღმოსაფხვრელად? 

5) როგორია თქვენი ხელმისაწვდომობა ზიანის შემცირებისა და რეპროდუქციული ჯანრთელობის სერვისებზე? 

6) გქონიათ თუ არა ურთიერთობა სამართალდამცავ ორგანოებთან, და როგორია თქვენი გამოცდილება? 

 

ურთიერთგადამკვეთი საკითხი ყველა სექციისათვის- ნარკომომხმარებლის სტატუსის გავლენა- განასხვავებები 

კონკრეტულ რესპონდენტებს და არამომხმარებელ ძალადობის/უფლებადარვევის/დისკრიმინაციის მსხვერპლ ქალებს 

შორის.  

 

  

შენიშვნა:  საერთო სადისკუსიო შეკითხვების შემდეგ, კითხვების ჩაშლა მოხდება თემატურად. საჭიროების შემთხვევაში, 

გაჟღერდება სადისკუსიო გეგმაში აღნიშნული პასუხების მოსალოდნელი ვარიანტები, რათა მოხდეს დისკუსიის წახალისება. 

პროექციული ტექნიკების, კერძოდ კი სიტყვიერი ასოციაციების, მესამე პირში დასმული შეკითხვების და სტერეოტიპების 

გამოყენება მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სენსიტიურობის გამო ვერ მოხერხდა გაკრვეული შეკითხვების პირდაპირ 

დასმა, ან დასმულმა კითხვამ ვერ ამოწურა საკითხი.  

თემატური შეკითხვები:  

 

1. ძალადობა ოჯახში: 

 

 

1. რა მიგაჩნიათ ჩამოთვლილთაგან ძალადობად   

1.1 ცემა; 

1.2. სქესობრივი კონტაქტის თავსმოხვევა; 

1.3. მუქარა; 

1.4. სიტყვიერი შეურაცხყოფა (გინება, ლანძღვა, დამამცირებელი სიტყვებით მიმართვა); 

1.5. კონკრეტულ ადამიანებთან ურთიერთობების კონტროლი და აკრძალვა; 

1.6. ფინანსური კონტროლი; 

2. თქვენი აზრით, საქართველოში დგას ქალის უფლებების დაცვის პრობლემა? 

2.1. საქართველოში ქალს დასაცავი არაფერი სჭირს; 

2.2. ქალი საჭიროებს დაცვას ყველა სფეროში; 

2.3. ქალი მხოლოდ ოჯახში საჭიროებს დაცვას; 
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3. თქვენი აზრით, ნარკომომხმარებელი ქალები უფრო ხშირად აწყდებიან ოჯახში ძალადობას? 

4. თქვენი აზრით, რა განაპირობებს ძალადობას ქალი მომხმარებლების მიმართ ოჯახში? 

4.1 სოციალური გარემოცვა, რომელიც მეუღლეს/მშობელს/შვილებს არ უქმნის პირობებს თავისი შესაძლებლობების 

გამოსავლენად; 

4.2 საზოგადოების ნეგატიური დამოკიდებულება ზოგადად ნარკომომხმარებლების მიმართ; 

4.1 ქართული მენტალიტეტი, რომლიც მიხედვითაც მომხმარებელი ქალი არღვევს ოჯახის „სიწმინდის“ სტერეოტიპს და 

შესაბამისად არ წარმოადგენს სრულუფლებიან წევრს; 

5. თუ შეიძლება, აღნიშნეთ ის სოციალური მიზეზები, რაც თქვენი აზრით აპროვოცირებს  აგრესიულობას ოჯახში: 

5.1. ეკონომიური სიდუხჭირე-სიღარიბე; 

5.2. დაუსაქმებლობა (სამსახურის უქონლობა); 

5.3. უპერსპექტივობა სამსახურეობრივ კარიერაში (ან ბიზნესში); 

5.4. ეკლესიურობა/არაეკლესიურობა  

6. თუ შეიძლება, აღნიშნეთ „თავისთავად ნაგულისხმევი” ის მიზეზები, რის გამოც, თქვენი აზრით, საქართველოში ითმენენ 

ძალადობას ოჯახში; 

6.1. „ოჯახი არ უნდა დაინგრეს”; 

6.2. შვილები; 

6.3. „კაცი ოჯახში მთავარია” 

6.4. „მშობელების სიტყვა კანონია“ 

6.5 „შვილების ინტერესების მიღმა წასვლა-ოჯახის ღალატია“ 

6.6 „რაც ოჯახში რჩება , ოჯახში უნდა დარჩეს“  

7. აღნიშნეთ 3 ძირითადი მიზეზი, რის გამოც, თქვენი აზრით, ქალს უჭირს კონფლიქტური ოჯახის დატოვება: 

7.1. შვილების პრობლემები; 

7.2. ეკონომიური მიჯაჭვულობა ოჯახის წევრზე; 

7.2. ბინის პრობლემა (ან საკუთარი ბინის უქონლობა)-თავშესაფრების საკითხი; 

7.3. პასუხისმგებლობა საკუთარი და შვილების მომავალი ცხოვრების გამო; 

7.4. შეჩვევა; 

7.5. მარტო დარჩენის შიში; 

7.6 კიდევ გათხოვების დაბალი შანსი; 

8. თქვენი აზრით, ვის მიმართავენ დახმარებისთვის საქართველოში ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში? 

8.1 მეგობრებს; 

8.2 ნათესავებს; 

8.3 მედიკოსებს და ფსიქოლოგებს; 

8.4 პოლიციას; 

8.5 სასამართლოს; 

8.6 სპეციალურ საკონსულტაციო ცენტრებს/არასამთავრობო ორგანიზაციებს; 

8.7. არცერთს. (რატომ?) 
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9. რა ფორმა მიგაჩნიათ ეფექტურად ძალადობის პრობლემის გასაშუქებლად? 

9.1. პირადი მაგალითების საჯარო განხილვა; 

9.2. დოკუმენტური მასალის ჩვენება ტელევიზიით; 

9.3. ხელოვნების ნაწარმოებების შექმნა (თეატრალური დადგმები, მხატვრული ფილმები); 

 

 

2.  ხელმისაწვდომობა სამედიცინო/სოციალურ სერვისებზე  

 

1.ოდესმე თუ მიგიმართავთ /ყოფილხართ შპრიცების ან მეთადონის პროგრამის მომხმარებელი (ხარისხი /ჩართვის/სერვისის 

უწყვეტად მიღების ბარიერები)  

1.1 სტიგმატიზება და დისკრიმინაცია კულტურის, საზოგადოების, ოჯახისა და სოციალური საინფორმაციო ქსელების 

მხრიდან 

1.2 სოციალური როლები, ნორმები და მოლოდინები ვერ გამართლების შიში 

1.3 წინასწარი უარყოფითი განწყობა სერვისების მიმართ/ ხარისხით უკმაყოფილება 

1.4 ქალებზე ორიენტირებული სერვისების არარსებობა (მაგალითები) 

1.5 ფასი 

1.6 სერვისის მიწოდების მტრული და განკითხვადი გარემო 

1.7 დანაშაულის და სირცხვილის განცდა 

1.8 სტიგმის, დისკრიმინაციის, მიტოვების, ძალადობის შიში 

2. ოდესმე თუ მიგიმართავთ /ყოფილხართ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისების მომხმარებელი (ხარისხი 

/ჩართვის/სერვისის უწყვეტად მიღების ბარიერები) 

2.1 სერვისის მიწოდების მტრული და განკითხვადი გარემო 

2.2 დანაშაულის და სირცხვილის განცდა 

2.3 სტიგმის, დისკრიმინაციის, მიტოვების, ძალადობის შიში 

2.4 სერვისის მიმწოდებლების უცოდინრობა ნარკოტიკების მომხმარებლებისათვის სწორი კონტრაფეპტიული მეთოდის, 

უსაფრთხო აბორტის მეთოდის, ორსულობისა და მშობიარობის მართვის საკითხების მიმართებაში. 

2.5 უარი აბორტის სერვისზე, ან ძალდატანება აბორტზე სერვის პროვაიდერის მხრიდან (ურთიერთგადამკვეთი საკითხი 

ოჯახში ძალადობის სექციასთან მიმართებაში- ამავე კითხვის რეფერირება ხდება ოჯახის წევრებთან მიმართებაში).  

2.6 სექსუალურად გადამდები ინფექციების დიაგნოსტირება მკურნალობის შესაძლებლობების არარსებობა (ფინანსური 

ბარიერები-არასამთავრებო სექტორში მსგავსი სერვისების სიმწირე) 

2.7 სექსუალური ძალადობის შემდგომი ფიზიოლოგიურ -ფსიქოლოგიური მართვის/სოციალუ მუშაკთა დახმარები სერივსების 

სიმწირე-ან ისევ სოციო-კულტურული მიმართვიანობის ბარიერები;  

შენიშვნა: ამავე სექციას მიებმება სექს მუშაობისა და ნარკოტიკების მოხმარების, მიგრაციის პრაქტიკის საკითხი, ამ სექციის 

მოდერაცია მოხდება ზევით აღნიშნული პროექციული ტექნიკების მეშვეობით.  

 

 

3.  უფლებადარღვევები სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლების მხრიდან  
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1.დაუკავებიხართ თუ არა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს ? 

1.1.ძალით გადავუყვანივარ განყოფილებაში და შევუმოწმებივარ ნარკოტიკული საშუალებების ზემოქმედებაზე ჩემი 

თანხმობის გარეშე; 

1.2  უძალადიათ დაკავებისას, 

1.3 არ გაუცვნიათ ჩემი უფლებები 

1.4  არ გაუთვალისწინებიათ შუამდგომლობა, ჯანმრთელობის სტატუსი, მკურნალობის ციკლი 

2. შემოუთავაზებიათ თუ არა სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს ალტერნატივა დაკავების შემდგომ 

განთავისუფლების სანაცვლოდ? 

2.1 იძულებითი სამუშაო ნარკოტესტირებამდე 

2.2 სექსუალური კონტაქტის დამყარება 

2.3 თანამშრომლობა, ინფორმატორობა 

 

3. ყოფილა თუ არა მანიპულირება სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან თქქვენი სტატუსის გათქმით 

ოჯახის წევრებთან, თანამშრომლებთან? 

3.1 მშობლობის უფლების ჩამორთმევა 

3.2 თანამშრომლების , უფროსის ინფორმირება 

3.3 ოჯახის წებრების ინფორმირენა და /ან მათი დაკავება მათზე ზეწოლის მოხდენა 

3.4 ჯანრტელობის სტატუსის გამჟღავნება 

 

 

1. ნასამართლეობა 

 

 

1) ხართ თუ არა  ნარკოდანაშაულზე ნასამართლევი ? 

1.1 მუხლი 

1.2 ვადა 

1.3 რამდენჯერ 

1.4 პირობითი 

2) ნასამართლეობის ზეგავლენა ცხოვრების ისტორიაზე 
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2.1 მართვის მოწმობის ჩამორთმევა 

2.2. პროფესიული საქმიანობის შეწყვეტა 

2.3 ქვეყნიდან გასვლის უფლების შეზღუდვა 

2.4 პასიური საარჩევნო უფლება 

2.5 დედობის უფლების შეზღუდვა 

3) ნასამართლეობის გამო ძალადობაზე რეაგირების შეზრუდვა 

 1.1 სტიგმა ოჯახიდან 

1.2  სამართალდამცავ ორგანოებისთვის მიმართვიანობა 

 1.3 სამედიცინო /სოციალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა 


