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შესავალი
ქვიარ ადამიანების ყოველდღიურობისა და გამოწვევების შესწავლა
კომპლექსურ

ანალიზს

მოითხოვს,

რადგან

ის

გადაჯაჭვულია

საკითხის
სოციალურ,

კულტურულ, ეკონომიკურ და ასევე, პოლიტიკურ რეალობასთან. ქვიარ ადამიანების
მიმართ ჩაგვრის მრავალშრიანი პრაქტიკა მჭიდროდ უკავშირდება სახელმწიფოს
მხრიდან არსებულ პოლიტიკას, რომელიც გენდერულად ნეიტრალურია და მხოლოდ
ფორმალურად აღიარებს კონკრეტულ ჯგუფთა ჩაგვრას, რაც გულისხმობს ადამიანის
უფლებათა დაცვის მექანიზმების შექმნას, თუმცა მის აღსრულებაზე ნაკლები
ყურადღების გამახვილებას, შესაბამისად, კანონმდებლობისა და მასზე მიბმული
პოლიტიკის არაეფექტური აღსრულება ხელს უშლის ქვიარ ადამიანების უფლებების
სრულყოფილ დაცვას, მათ სრულუფლებიან წევრებად აღიარებასა და მათი
ხილვადობის გაზრდას, რაც ნეგატიურად აისახება თემში არსებულ განწყობებსა და
ცხოვრების ხარისხზე.
ლგბტქი თემის მიმართ არსებული დისკრიმინაციული მოპყრობის ილუსტრაციას
საქართველოში

ბოლო

წლებში

მომხდარი

მოვლენები

ასახავს.

მათ

შორის,

განსაკუთრებით საყურადღებოა ორგანიზაცია „თბილისი პრაიდის“ მიერ 2021 წლის 5
ივლისს დაანონსებული „ღირსების მარშის“ ირგვლივ განვითარებული მოვლენები,
რომლის დროსაც სახელმწიფომ არ უზრუნველყო ქვიარ ჯგუფის დაცვა ძალადობრივი
კონტრდემონსტრანტებისგან

და

მათი

შეკრებისა

და

გამოხატვის

უფლების

პრაქტიკაში რეალიზება. აღნიშნული კი მეტყველებს როგორც სამართალდამცავი
სისტემის არაქმედითუნარიანობაზე, ასევე სახლმწიფოს გაცხადებულ პოლიტიკაზე,
რომელიც უარყოფს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ფუნდამენტურ
პრინციპებს.
ქვიარ თემის მდგომარეობაზე ასევე არსებითი გავლენა მოახდინა გარე ფაქტორებმაც,
როგორიცაა Covid19-ით გამოწვეული გლობალური პანდემია. აღნიშნულმა საგანგებო
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მდგომარეობამ და მასთან დაკავშირებულმა სოციალურმა კრიზისმა არსებითად
ნეგატიური ასახვა ჰპოვა საქართველოში არსებულ მოწყვლად ჯგუფებზე და
არსებული გამოწვევები უფრო დაამძიმა. სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მსგავსად,
სოციალურმა კრიზისმა არსებითი სირთულეები შექმნა ქვიარ თემის წევრებისათვის
როგორც ცენტრში, ისე რეგიონებში. გარდა აღნიშნულისა, სხვადასხვა მეგობრული
სივრცეების დროებით დახურვამ, გამოიწვია სოციალური იზოლაცია და მხარდამჭერი
სივრცეების გაქრობა, რამაც ქვიარ ადამიანების ყოველდღიურობა საგრძნობლად
შეცვალა. რეალობის რადიკალური ცვლილებით გამოწვეული შედეგები მძიმედ აისახა
რეგიონებში მცხოვრებ ქვიარ თემზე, მათ შორის, აჭარაში, სადაც მაგალითად,
დასაქმება მჭიდროდ არის მიბმული სეზონურ ტურიზმზე. შესაბამისად, მსოფლიოს
ქვეყნებში დადგენილი გადაადგილების შეზღუდვა აისახა ტურიზმის სექტორზე,
შესაბამისად, სამუშაო ადგილებსა და შემოსავლებზე, რაც თავის მხრივ, კავშირშია
განათლების მიღებასა და ადამიანთა ზოგად კეთილდღეობასთან.
ამრიგად, აღნიშნული კვლევის მიზანია აჭარაში მცხოვრები ქვიარ ადამიანების
გამოწვევების შესწავლა და მათი ყოველდღიურობის აღწერა კოვიდ პანდემიის
პირობებში. ეს გავლენები კვლევაში შესწავლილია რამდენიმე ვიწრო ჭრილით:
დასაქმება, წვდომა განათლებაზე და ზოგადი კეთილდღეობა, რაც მოიცავს მენტალურ
ჯანმრთელობას.

კვლევის მეთოდოლოგია
აღნიშნული

კვლევა

მიმართულია

აჭარაში

მცხოვრები

ქვიარ

თემის

წარმომადგენლების გამოცდილების შესწავლისკენ კოვიდ პანდემიის პირობებში.
მასში განხილული იქნება ის გარემოებები და გამოცდილებები, რასაც ისინი აწყდებიან
ყოველდღიურ

ცხოვრებაში,

განათლების,

სამუშაო

გარემოს

თუ

მენტალურ

ჯანმრთელობასთან მიმართებით.
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კვლევის მიზანია: აჭარაში მცხოვრები ქვიარ ადამიანების გამოწვევების შესწავლა და
მათი ყოველდღიურობის აღწერა კოვიდ პანდემიის პირობებში დასაქმებასთან,
მენტალურ ჯანმრთელობასთან და განათლების წვდომასთან დაკავშირებით.
კვლევის ობიექტია: აჭარაში მცხოვრები ქვიარ თემის წარმომადგენლები, რომლებიც
ჩართული არიან განათლების მიღების პროცესში ან მუშაობენ ანაზღაურებად
სამსახურში.
კვლევის ამოცანები
•

ქვიარ ადამიანების ყოველდღიურობის და მენტალური ჯანმრთელობის
შესწავლა კოვიდ პანდემიის პირობებში;

•

ქვიარ თემის განათლებაზე და დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობის შესწავლა
კოვიდ პანდემიის პირობებში.

კვლევის კითხვები შემდეგნაირად იყო ფორმულირებული
1. როგორია ქვიარ ადამიანების ყოველდღიურობა და როგორ შეიცვალა ის კოვიდ
პანდემიის პირობებში?
2. რა გამოწვევების წინაშე დგას ქვიარ თემი კოვიდ პანდემიის პირობებში?
3. რამდენად ხელმისაწვდომია ქვიარ ადამიანებისთვის განათლების მიღება და
ანაზღაურებად სამსახურში დასაქმება?
კვლევის ფარგლებში გამოვიყენეთ თვისებრივი მეთოდი, რათა სიღრმისეულად
შეგვესწავლა აჭარაში მცხოვრები ქვიარ თემის ყოველდღიურობა და გამოწვევები
კოვიდ პანდემიის პირობებში. ასევე ინტერვიუების ჩატარების პროცესში გვსურდა
ყურადღება გაგვემახვილებინა სოციალურ საკითხებზე, რათა წარმოგვედგინა მათი
შეხედულებები

სხვადასხვა

მოვლენებთან

დაკავშირებით.

კვლევის

დროს

გამოყენებული იყო ფენომენოლოგიური დიზაინი, რათა უკეთ შეგვესწავლა ქვიარ
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თემის ყოველდღიური გამოცდილებები და ის გამოწვევები რასაც პრაქტიკაში
აწყდებიან.

გვსურდა

თითოეული

რესპონდენტის

გამოცდილება

სათანადოდ

წარმოგვეჩინა. ამრიგად, სულ ჩატარდა 14 სიღრმისეული ინტერვიუ. მათგან ჩავწერეთ
7 გეი მამაკაცი, 1 ტრანსგენდერი ქალი, 3 ლესბოსელი ქალი და 3 ბისექსუალი ქალი.
ინტერვიუების ხანგრძლივობა სხვადასხვაა და მერყეობდა 24-49 წუთის ფარგლებში.

რესპონდენტების შერჩევა
თემის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე კვლევაში გამოვიყენეთ არაალბათური,
კერძოდ, მიზნობრივი შერჩევა.

არაალბათური შერჩევა გამოიყენება თვისებრივი

კვლევის დროს, როცა მიზანმიმართულადაა შერჩეული სამიზნე ჯგუფის წევრები,
რომლებიც ემპირიულ კვლევაში მიიღებენ მონაწილეობას. მიზნობრივი შერჩევა
გამოიყენება მაშინ, როცა კონკრეტული მიზნით ვარჩევთ რესპონდენტებს, რათა
საჭირო ინფორმაცია მივიღოთ. აღნიშნული კვლევის ფარგლებში მიზნობრივად
შევარჩიეთ ქვიარ თემის წარმომადგენლები, მათ შორის გეი, ლესბოსელი, ბისექსუალი
და ტრანსგენდერი ადამიანები, რათა თითოეული ჯგუფის გამოცდილებები და
გამოწვევები წარმოჩენილიყო კვლევაში. თავდაპირველად, როგორც აღინიშნა,
გამოვიყენეთ

მიზნობრივი

შერჩევა,

შემდეგ

კი

თოვლის გუნდის

მეთოდის

საშუალებით ჩავწერეთ სხვა რესპონდენტები. თოვლის გუნდის მეთოდით შევძელით
რესპონდენტიდან სხვა რელევანტურ ინფორმანტებთან დაკავშირება, რაც დაგვეხმარა
საჭირო ინტერვიუების დაგეგმვაში.
აღნიშნული კვლევისას, ველზე მუშაობის დროს გვსურდა მთელს რეგიონში
მცხოვრები ლგბტქი წევრების გამოცდილებები შეგვესწავლა, თუმცა გაგვიჭირდა მათი
პოვნა

და

ჩაწერაზე

დათანხმება.

ამრიგად,

კვლევაში

ბათუმში

მცხოვრები

რესპონდენტების მოსაზრებებია წარმოდგენილი, თუმცა რესპონდენტების ნახევარი
წარმოშობით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდანაა, ისინი განათლების მიღების ან/და
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სამუშაოს გამო ცხოვრობენ ამჟამად ბათუმში. თავდაპირველად რესპონდენტებს
მიზნობრივი შერჩევის მეთოდის დავუკავშირდით, თუმცა ველზე მუშაობა საკმაოდ
გაიწელა დროში, ამრიგად, ვამჯობინეთ იდენტობის ოფისთან თანამშრომლობა და
მათი დახმარებით რესპონდენტებთან დაკავშირება. კვლევაში რესპონდენტების
ნაწილი დასაქმებულია ანაზღაურებად სამსახურში, ნაწილი უმუშევარია, ნაწილი კი
განათლების მიღების პროცესშია. ამრიგად სამივე სეგმენტის გამოცდილება კვლევას
საინტერესოს და უფრო მრავალფეროვანს ხდის.
იქედან გამომდინარე, რომ ჩატარდა სულ 14 სიღრმისეული ინტერვიუ, კვლევა ვერ
ასახავს ყველა ლგბტქი წევრის გამოცდილებას კოვიდ პანდემიის პირობებში, თუმცა
გამოიკვეთა საინტერესო მიგნებები და ტენდენციები, რაც სისტემატურია და
შესაბამისად, შესაძლებელია მისი განზოგადება.

კვლევის შეზღუდვები
ქვეყანაში არსებული მზარდი კოვიდ სტატისტიკის გამო გამოიკვეთა რამდენიმე
კვლევის შეზღუდვა. თავდაპირველად გაგვიჭირდა რესპონდენტების მოძიება და
ინტერვიუს

ჩაწერაზე

დათანხმება,

რადგან

თემა

საკმაოდ

სენსიტიური

და

სპეციფიკურია. ასევე ზოგიერთი რესპონდენტის დარწმუნება გაგვიჭირდა კვლევის
მიზნების

გაცნობისას.

იყო

სკეპტიკური

და

ნიჰილიზმით

განმსჭვალული

დამოკიდებულებები რესპონდენტების მხრიდან, რადგან მიაჩნიათ, რომ მათ
სასარგებლოდ
ინტერვიურებში

არაფერი

კეთდება.

მონაწილეობა,

რესპონდენტების

რადგან

ნაწილს

წარმოვადგენდით

არ

სურდა

არასამთავრობო

ორგანიზაციას. ასევე პირისპირ შეხვედრაზე არ გვთანხმდებოდნენ და სურდათ
სატელეფონო ჩანაწერის გაკეთება, ამის მიზეზად კი დროის ფაქტორს ასახელებდნენ.

ლგბტქი/ქვიარ ადამიანთა მდგომარეობის მოკლე მიმოხილვა
ლგბტქი ადამიანთა მდგომარეობა საქართველოში განსაკუთრებული სირთულით
ხასიათდება, რაც არაერთი ეროვნული და საერთაშორისო კვლევებით დასტურდება.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობამ წლების განმავლობაში
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არსებითი

პროგრესი

მექანიზმების

განიცადა,

შექმნასა

და

რაც

გულისხმობდა

გაძლიერებას,

ანტიდისკრიმინაციული

გენდერული

თანასწორობის

მარეგულირებელი კანონმდებლობისა და პოლიტიკის დოკუმენტების რეფორმირებას,
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა
სამინისტროსა და პროკურატურის შესაძლებლობების გაზრდას, მათ შორის, შსს-ში
ადამიანის

უფლებების

დაცვისა

და

გამოძიების

ხარისხის

მონიტორინგის

დეპარტამენტის შექმნას, რომელმაც განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიებისა და მსხვერპლთა დაცვის
საკითხებზე,

ჰომოფობიასა

და

ლგბტქი

თემის

პოლიტიკურ

ინსტრუმენტალიზებასთან დაკავშირებული გამოწვევები კვლავ სერიოზულ ზიანს
აყენებს

თემის

წევრების

კეთილდღეობასა

და

ღირსეული

ცხოვრების

შესაძლებლობებს.
ლგბტქი თემისათვის კვლავ არსებით საფრთხეს ქმნის ჰომოფობიური ნიშნით
ჩადენილი დანაშაულები თუ სამართალდარღვევები. 2020 წლის სოციალური
სამართლიანობის ცენტრის მიერ ჩატარებულ კვლევაში ვიგებთ, რომ ქვიარ
რესპონდენტები ცხოვრებაში ერთხელ მაინც გამხდარან ძალადობის მსხვერპლნი
მთლიან ან ნაწილობრივ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის ან/და გენდერული
იდენტობის გამო. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ყველაზე მაღალია ძალადობის
მაჩვენებელი გეი (65.5%) და ტრანსგენდერი(61.8%) თემის წევრების მიმართ.1 ლგბტქი
წევრები დღემდე აწყდებიან უამრავ დაბრკოლებას სამართალდამცავ უწყებებთან
მიმართვის დროს. რადგან პოლიციის, სასამართლოს, პროკურატურის მხრიდან
შეიმჩნევა ჰომოფობიური დამოკიდებულებები. სახალხო დამცველის 2020 წლის
ანგარიშში ნათლადაა წარმოდგენილი თემის მიმართ არსებული გამოწვევა, სადაც
დასახელებულია პოლიციის მიმართ უნდობლობა და მათი მხრიდან დამამცირებელი
დამოკიდებულებები საქმის განხილვის პროცესში.

1
2

2

ეს ცხადყოფს, რომ პოლიციის

(ჯალაღანია) გვ 56
(აპარატი, 2020)
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მხრიდან საკმაოდ მაღალია ჰომოფობიის მაჩვენებელი, რაც ამცირებს ქვიარ თემის
მიმართვიანობას და დანაშაულთა პრევენციის მექანიზმებს ასუსტებს.
სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში ძალადობისა თუ ნებისმიერ სხვა
საკითხზე ჩატარებული კვლევები არ ასახავს რეგიონულად ჩაშლილ მონაცემებს,
რომელიც საშუალებას მოგვცემდა შეგვეფასებინა აჭარაში, თუ მის ურბანულ
სივრცეებში არსებული სპეციფიკური გამოწვევები, რომლის წინაშეც დგანან ლგბტქი
თემის წევრები. შესაბამისად, მონაცემების არარსებობა არ იძლევა საშუალებას
განვსაზღვროთ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშალთა მასშტაბი და მისი
ადგილობრივი

მახასიათებლები

ზემოაღნიშნულ

რეგიონში.

თუმცა

არსებობს

ანეგდოტური ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ აჭარის რეგიონში სამართალდამცავი
უწყებები დაბალი მგრძნობელობით გამოირჩევიან და ხშირია მათი მხრიდან ლგბტქი
თემის წევრების მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებიც3. რაც აჩვენებს,
რომ საქართველოს სამართალდამცავ სისტემაში განხორციელებული ცვლილებები და
პერმანენტული

გადამზადებები,

რომელიც

პოლიციის

მუშაკთა

ქცევისა

და

დამოკიდებულების ცვლილებას ემსახურება არ არის ეფექტური აჭარის რეგიონში ან
ის არასაკმარისი რაოდენობით/სიხშირით ტარდება.
ლგბტქი თემის მიმართ არსებულ ძალადობასთან არსებით კავშირშია შეკრებისა და
გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, რომელსაც წლიდან წლამდე ვაკვირდებით.
მართალია 2021 წლის 5 ივლისს მომხდარი მოვლენები აჭარის რეგიონს არ შეხებია,
თუმცა ხაზი უნდა გაესვას იმ ფაქტს, რომ ცენტრში მომხდარი კონრკეტული
მოვლენები ყოველთვის აისახება რეგიონში არსებულ ზოგად მდგომარეობაზეც. 5-6
ივლისის მოვლენებისა და ჰომოფობიური ძალადობის მასშტაბიდან გამომდინარე ის
მნიშვნელოვან საფრთხეებს წარმოშობს ქვეყნის ყველა რეგიონში, ყველა იმ თემის
წევრისათვის, რომელიც არანორმატიულად გამოიყურება.

3

მაგალითისთვის იხილეთ: https://socialjustice.org.ge/ka/products/arasamtavrobo-organizatsiebi-politsiismier-tanastsorobis-modzraobis-aktivistebis-tsemis-fakts-ekhmaurebian
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ნათელია, რომ ქვეყანაში არსებული ძალადობის, დისკრიმინაციისა და სტიგმის
მაღალი ხარისხისა და გავრცელებადობის გამო, ის ნეგატიურ გავლენას ახდენს,
არამხოლოდ სამოქალაქო და პოლიტიკური, არამედ სოციალური, ეკონომიკური და
კულტურული

უფლებებით

სარგებლობაზე.

უსაფრთხო საგანმანათლებლო

მათ

შორის

მოიაზრება

წვდომა

სივრცეებზე, ღირსეული სამუშაო გარემო და

დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობები, და ზოგადად, თემის წევრთა მენტალური
მდგრადობა და კეთილდღეობა.
არახალია, რომ საქართველოში არსებული განათლების სისტემა მრავალი ხარვეზებით
ხასიათდება, მიუხედავად მრავალი განხორციელებული თუ მიმდინარე რეფორმისა.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოზარდებისთვის რელევანტური განათლების
მიღება ქვიარ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ სასწავლო
მასალებში თითქმის არსად ჩანს უმცირესობების ყოველდღიურობა და მათ
უფლელებზე თუ საჭიროებებზე საუბარი. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა ლგტბქი
თემის წევრებმა საჭირო ინფორმაცია მიიღონ საგანმანათლებლო სივრცეში და თავი არ
იგრძნონ დამცირებულად, არ იყვნენ იმ სტერეოტიპების მსხვერპნლი,

რასაც

საზოგადოება წარმოქმნის. ამრიგად მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო სივრცეში
იმყოფებოდნენ კვალიფიციური კადრები, რომელებიც მოზარდებს სათანადოდ
მიაწვდის ინფორმაციას სექსუალური განათლების შესახებ.
აქვე უნდა აღინიშნოს სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ 2020 წელს
ჩატარებული კვლევის შედეგები4, სადაც რესპონდენტების 45.9% აქვს მიღებული
უმაღლესი განათლება, ხოლო თითქმის მესამედს(31.3%) აქვს არასრული საშუალო
განათლება. აღნიშნული გვაძლევს შესაძლებლობას ვთქვათ, რომ არასრული საშუალო
განათლების მქონე ქვიარ თემის წარმომადგენელთა რიცხვი საკმაოდ მაღალია. ამავე
კვლევიდან ვიგებთ, რომ ზოგადად განათლების მიღების პროცესში ბარიერად
სახელდება

4

ჰომოფობიური

დისკრიმინაცია

პედაგოგების

ან

და

სკოლის

(ჯალაღანია) გვ 113
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ადმინისტრაციის
მხრიდან(41.9%)

მხრიდან(32.3%),
ბულინგი.

აქვე

ხოლო

კლასელების

უნდა

აღინიშნოს,

ან/და
რომ

სკოლებების
ჰომოფობიური

დისკრიმინაციის ფაქტები მეტწილად სიტყვიერია, ხოლო არსებობს ფიზიკური და
ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტებიც.
რაც შეეხება უმაღლეს განათლებას და საუნივერსიტეტო სივრცეებს, ის განსხვავდება
სკოლაში არსებული მდგომარეობისგან. ზემოთ აღნიშნულ კვლევის შედეგებში
გამოიკვეთა შემდეგი ტენდენციები. რესპონდენტების 42.5% უმაღლეს განათლებას
ვერ იღებს ეკონომიკური ფაქტორის გამო. რესპონდენტები ქამინგაუთს ერიდებიან
66.8%, რადგან მათთვის საუნივერსიტეტო გარემო არ არის კონფორტული, ამას კი
განაპირობებს ქვეყანაში ზოგადად არსებული ჰომოფობიური ნიადაგი. ქამინგაუთის
შემთხვევები არ ფიქსირდება არც ლექტორებთან და არც სტუდენტებთან. ასევე
რესპონდენტების 74.6% განუცდია უმაღლესი განათლების მიღების პროცესში
სხვადასხვა ტიპის ძალადობრივი დისკრიმინაცია.5
ერთ-ერთ განსაკუთრებულად პრობლემურ სფეროს ლგბტქი თემის წევრებისათვის
დასაქმება და შრომითი უფლებები წარმოადგენს.
სექსუალური იდენტობის და გენდერული გამოხატვის საფუძველზე ძალადობისა და
დისკრიმინაციისგან

დაცვის

საკითხზე

გაეროს

დამოუკიდებელი

ექსპერტის

ანგარიშში საქართველოს შესახებ ვიგებთ, რომ ლგბტქი თემის წევრთა ნაწილი მალავს
საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციას ან გენდერულ იდენტობას ღირსეული შრომის
მიღების სანაცვლოდ6. ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებად დასაქმების კუთხით შეიძლება
მივიჩნიოთ ფემინური გეი კაცები და ტრანგენდერი ქალები. ფემინური გეი კაცები
მეტწილად გასაუბრების დროს არ აჰყავთ სამუშაოზე, ან დასაქმების შემთხვევაში
ხშირია დაცინვის ფაქტები და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ტრანსგენდერი ქალები კი

5

იქვე. გვ 128
სექსუალური ორიენტიაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძველზე ძალადობისა და
დისკრიმიანციისგან დაცვის საკითხებზე დამოუკიდებელი ექსპერტის მანდატი, საქართველოში
ვიზიტი (25 სექტემბერი – 5 ოქტომბერი, 2018) მისიის დასრულების შემდგომი განცხადება.
6
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მეტწილად არინ ჩართული სექსსამუშაოში, სხვა კერძო თუ სახელმწიფო სექტორში
თითქმის არ ჩანან. ორმაგი ცხოვრებით დაკავებული ტრანსგენდერი ქალები იშვიათ
შემთხვევაში მაგრამ მაინც ახერხებენ დასაქმებას. ქვიარ ადამიანებს იდენტობის
გასაჯაროების შემთხვევაში ხშირად უშვებენ სამსახურიდან.
2020 წელს სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევით
ვიგებთ, რომ გამოკითხული რესპონდენტების 93.1% ეთანხმება შემდეგ მოსაზრებას „ლგბტქი

ადამიანებს

სხვებთან

შედარებით,

ნაკლებად

მიუწვდებათ

ხელი

დასაქმებაზე“7. აღნიშნული მიუთხითებს თუ რამდენად დისკრიმინაციული გარემოა
სამუშაო სივრცე ქვიარ ადამიანებისთვის საქართველოში. აქვე უნდა აღინიშნოს ამავე
კვლევაში არსებული საინტერესო მიგნება, რესპონდენტების 28.8% ბოლო ორი წლის
განმავლობაში სექსუალური ორიენტაციის ან/და გენდერული იდენტობის ან
ასოციაციური დისკრიმინაციის მსხვერპლი გამხდარა სამუშაო ადგილზე8. აქვე უნდა
აღინიშნოს, რომ მეტწილად აღნიშნულ დისკრიმინაციულ ფაქტებზე ქვიარ თმის
წევრები არ მიმართავენ სათანადო უწყებებს, რადგან მათ მიმართ არ აქვთ ნდობა.
ქვიარ თემის მიმართ დისკრიმინაციული ფაქტები და საზოგადოების მხრიდან
გარიყულობა პირდაპირ მოქმედებს მათ ფიზიკურ და მენტალურ ჯანმთელობაზე.
ამას

თან

ემატება

სამედიცინო

სფეროში

არსებული

ჰომოფობიური

დამოკიდებულებები. WISG-ის მიერ 2015 წელს ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ
სამედიცინო სფეროში დასაქმებული ადამიანების ცოდნა მწირია სექსუალური
ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის შესახებ. ასევე ნაკლები ცოდნაა ლგბტქი
თემის წევრების საჭიროებებზე და მათ მნიშვნელობაზე9.
სხვადასხვა კვლევა ადასტურებს, რომ ჰომოფობიის სიმძლავრე და ნაკლებად
ინფორმირებული ქვიარ საჭიროებებთან დაკავშირებით სამედიცინო პერსონალი,
წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევას ჯანდაცვის სერვისის სარგებლობასთან
7

(ჯალაღანია) გვ 144
იქვე. გვე 144
9
(ადღგომელაშვილი, 2014)
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დაკავშირებით.

ზემოთ

აღნიშნულ

კვლევაში

საუბარია

ქვიარ

ადამიანების

თავშეკავებულობაზე სამედიცინო პერსონალთან დაკავშირებით, ისინი ხშირად
მალავენ მათ სექსუალური იდენტობას, რის გამოც შესაძლებელია არასწორი
გამოკვლევები

გაკეთდეს

და

შესაბამისად

არასწორი

დიაგნოზი

დაისვას

პაციენტისთვის.10
რაც შეეხება ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებს, საკმაოდ მნიშვნელოვანია
გამოიკვეთოს ის ტენდენციები, რაც ქვიარ თემის წარმომადგენლებს აქვთ დღეს.
ზემოთ აღნიშნული კვლევიდან ვიგებთ, რომ რესპონდენტების 43.1%-ს აქვს
ფსიქოლოგიური პრობლემები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მათგან 37.1% აქვს
ფსიქოლოგიური
სტიგმების

პრობლემა

ნიადაგზე.

საზოგადოებაში

ფსიქოლოგიურ

არსებული

სტერეოტიპების

პრობლემებში

ყველაზე

და

ხშირად

დასახელებულია სტრესი, პოსტტრამვული სტრესული აშლილობა და შფოთვები. აქვე
უნდა აღინიშნოს, რომ გამოკითხული რესპონდენტების 41% უჩივის ეკონომიკურ
გარემოს. ქვიარ თემის წევრები აღნიშნულის გამო ხშირად ვერ მიმართავენს
ფსიქოთერაპევტს ან ფსიქიატრს.
საკუთარი სექსუალური იდენტობის და გენდერული გამოხატულების დაფარვის
უამრავი მიზეზი არსებობს. საზოგადოებაში მყარადაა ტრადიციებზე დაფუძნებული
ჰომოფობია, რაც უკვე წლებია დღითიდღე უფრო იდგამს ფეხს. ქვიარ თემის
ხილვადობა ყოველდღიურად იზდება, ამაში დიდი წვლილი შეაქვს სხვადასხვა
სამოქალაქო ორგანიზაციების აქტიურ მუშაობას. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ
რადიკალური ჯგუფების მუქარები ქვიარ თემის ფიზიკური ხელყოფის შესახებ,
წარმოქმნის სხვადასხვა დაბრკოლებას. ლგბტქი წევრები აღნიშნული მუქარის გამო
მუდმივად იმყოფებიან შიშის ქვეშ, რადგან რადიკალური ჯგუფების მუქარა
წარმოადგენს საფრთხეს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ინსტიტუციური მხარდაჭერა
ნაკლებია.
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ამას

თან

ემატება

ფსიქოლოგიური

ფაქტორი,

რაც

სტრესთანაა

იქვე

15

დაკავშირებილი.

მეტწილად ქვიარ ადამიანები თავს იკავებენ საზოგადოაბაში

ქამინგაუთის გაკეთებისგან, რადგან ხშირად საკუთარი მეგობრების და ნაცნობების
გარემოცვაშიც კი შეიმჩნევა ჰომოფობიური განწყობები. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ
ქამინგაუთის

შიში

იწვევს

საკუთარ

უფლებებზე

ხმამაღლა

საუბრის

თავშეკავებულობას, რადგან საზოგადოებისგან ნეგატიური დამოკიდებულებები
აირიდონ თემის წევრებმა.
2020 წელს სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევის
მიხედვით ვიგებთ, რომ რესპონდენტების მხოლოდ 21.8% არის ყველასთან ღია
საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ, ხოლო 76.6%-ის შესახებ იცის
რამდენიმე ადამიანმა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ოჯახის წევრებთან ქამინგაუთის
გამოცდილება

ბევრად

ნაკლებია,

ვიდრე

მეგობრებთან

და

ნაცნობებთან.

რესპონდენტების უმეტესობა, ვისაც ქამინგაუთი გაკეთებული აქვს, ღია არის დის(
71.7%), ძმის( 54.3%) და დედის( 68.6%) მიმართ, ხოლო მამასთან მხოლოდ 27.5%11.
განსხვავებული მდგომარეობაა ტრანს ჯგუფთან მიმართებით, რესპონდენტების
მხოლოდ 18.6%-ია ღია ოჯახის წევრებთან საკუთარი გენდერული იდენტობის
შესახებ, ხოლო რესპონდენტების 45.3%-ს არ აქვს გასაჯაროებული არცერთ ოჯახის
წევრთან საკუთარი იდენტობა.
სხვადასხვა კვლევა მიუთითებს, რომ ლგბტქი თემის წევრებისთვის მნიშვნელოვანი
მხარდაჭერის წყაროა ოჯახი და სამეგობრო, თუმცა ხშირად ისინი საკუთარ
იდენტობას მალავენ. ამის გამომწვევი მიზეზებია მათგან მიუღებლობის საკითხი, შიში
არ იყვნენ ოჯახის წევრებისგან ან სამეგობროსგან გარიყულები. სტრესული
გარემოსგან თავის დაღწევის საშუალებად ქამინგაუთი განიხილება, თუმცა ამას
ნაწილობრივ თუ ახერხებენ ქვიარ თემის წევრები, რადგან როგორც აღინიშნა არ იციან
როგორ შეხვდებიან მათი ახლობლები სექსუალურ იდენტობას.

11

(ჯალაღანია) გვ 72
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როგორც აღვნიშნეთ, აჭარაში მსგავსი კვლევა არ ჩატარებული, სადაც ქვიარ
ადამიანების შესახებ იქნება მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ქვეყანაში მწვავედ დგას
მათი უფლებების დაცვის საკითხი, ამას ემატება სხვადასხვა სერვისებთან წვდომაზე
ინფორმაციის ნაკლებობა და რეგიონში არსებული განფენილობა. წლებია უკვე კოვიდ
პანდემია მნიშნელოვან შეზღუდვებს წარმოქმნის, ეს კი მკვეთრად აისახება
მარგინალიზებულ

ჯგუფებზე.

ამრიგად,

არსებითია

აჭარაში

არსებული

ტენდენტიების შესწავლა, რადგან მნიშვნელოვანია ვნახოთ ჰომოფობიური გარემო და
ზოგადად კვლევებში არსებული მდგომარეობა რამდენად რელევანტურია რეგიონთან
დაკავშირებით.

კვლევის ძირითადი მიგნებები
ჰომოფობია აჭარაში და მისი შედეგები
ქამინგაუთის მრავალი სახეობა არსებობს, თუმცა მეტწილად ქვიარ თემის წევრები
ერიდებიან საჯაროდ ისაუბრონ საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციაზე ან გენდერულ
გამოხატვაზე. გამოკითხული 14 რესპონდენტიდან საჯარო ქამინგაუთი აქვს
გაკეთებული

მხოლოდ

სამ

რესპონდენტს,

თითოეული

მათგანი

მუშაობს

არასამთავრობო სექტორში, სადაც როგორც თავად აღნიშნავენ, არაჰომოფობიური
გარემოა. მხოლოდ სამი ინფორმანტის შემთხვევაში იციან ოჯახის წევრებმა მათი
სექსუალური

ორიენტაციის

შესახებ.

ისინი

აღნიშნავენ,

რომ

ძალიან

ბევრი

წინააღმდეგობა ჰქონდათ ამის გამო. ნაწილს მოუწია საცხოვრებელი ადგილის
დატოვება, მათი ნაწილი კი ისევ ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. 8 რესპონდენტი მალავს
საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციას და ფრთხილობენ, რომ ის საჯარო არ გახდეს.
ქვეყანაში არსებული ჰომოფობიის მაჩვენებელი არის საწინდარი ქვიარ ადამიანებმა
საჯაროდ

ისაუბრონ

საკუთარ

სექსუალურ

ორიენტაციაზე

და

გენდერულ

გამოხატულებაზე, რადგან ნეგატიური დამოკიდებულებების და უფრო მეტიც,
სიცოცხლის ხელყოფის საფრთხე არსებობს. მეტწილად, რესპონდენტებს ახლო
მეგობრებთან აქვთ ქამინგაუთი გაკეთებული.
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კვლევა ასევე ორიენტირებული იყო შეესწავლა ქვიარ თემის წევრების შეხედულებები
იმაზე, თუ რამდენად ჰომოფობურ გარემოდ მიაჩნიათ მათ აჭარის რეგიონი,
სიძულვილის ენისა და ძალადობის რა ფაქტებს შეხვედრიან და ყველაზე მეტად
რომელ სივრცეში ვლინდება ეს. რესპონდენტების უმეტესობა ამბობს, რომ აჭარაში
ბევრად კონსერვატორი ხალხი ცხოვრობს, ვისთვისაც მიუღებელია ჰომოსექსუალური
ურთიერთობები.
„პოლიცია როცა იგებს რომ ქვიარი ხარ შეიძლება აქეთ გაგლახოს, ჩვენ სახელმწიფო არ

გვაქვს. თუ იტყვი საჯაროდ რომ გეი ხარ, ვინმე დაგხვდება სახლთან და ნაგვის ურნა
მოგხვდება თავში. აქ ყველგან არიან ჰომოფობები“ (#9 რესპონდენტი, გეი).

მეტწილად საზოგადოეაში არსებული ჰომოფობია გამოხატულია სიტყვიერად, თუმცა
ლგბტქი ადამიანებს ჰქონიათ ფიზიკური ძალადობის გამოცდილებაც.
ტრანსგენდერი

ქალი

იხსენებს

საკუთარ

გამოცდილებას,

როცა

ემიგრაციაში

იმყოფებოდა წლების განმავლობაში, რამდენიმე ქვეყანაში ცხოვრობდა და შედარებებს
აკეთებს აჭარაში და სხვა ქვეყნის ქალაქებში არსებულ ჰომოფობიის გამოვლინებასთან
დაკავშირებით.
„აღარ მინდა ემიგრაციაში ყოფნა, თუმცა მაშინ უფრო ბედნიერი ვიყავი და მეტად

უსაფრთხოდ. თურქეთში თხილის კრეფაზე ვმუშაობდი და უფრო მეტად ვიყავი
დაცული და არც ჰომოფობიას ვგრძნობდი, ვიდრე საქართველოში“ (#11 რესპონდენტი,
ტრანსგენდერი ქალი).

ასევე იხსენებს ფაქტებს, რომელიც დღესაც გრძელდება. ბათუმში ცხოვრებისას
ტელეფონზე ურეკავდნენ, ემუქრებოდნენ და სახლში თავდასხმას უპირებდნენ,
თუმცა როგორც თავად ამბობს, საკუთარი თავის დაცვა ისწავლა, თუ როგორ უნდა
გაუმკლავდეს მსგავს ფაქტებს.
რამდენიმე რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ არსებული ჰომოფობიის გამო მათ აღარ
სურთ საქართველოში ცხოვრება და ახლო მომავალში აპირებენ ლტოლვილად სხვა
ქვეყანაში წასვლას და იქ ცხოვრებას.
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„საზღვარგარეთ ვაპირებ წასვლას უახლოეს მომავალში. შესაძლოა ლტოლვილად

ჩავბარდე ამასაც განვიხილავ. წლების შემდეგ შეიძლება დავბრუნდე და ვიცხოვრო
საქართველოში თუ ჰომოფობიური გარემო შეიცვლება და უსაფრთხო იქნება აქ ყოფნა
ჩემთვის. ბათუმი ძალიან ჰომოფობიური ადგილია, ყოველდრე მეშინია, რადგან არ
ვიცი სამსახურიდან სახლში ცოცხალი თუ მივალ. ქუჩაში ბევრჯერ ამდევნებიან და ამ
საშიშროების წინაშე ვარ სულ. თავს ფიზიკურად ვერ ვიცავ თუ არ გამოვიყენე სხვა
საშუალებები მაგალითად სპრეი“ (#9 რესპონდენტი, გეი).

რამდენიმე რესპონდენტმა დააფიქსირა ემიგრაციაში წასვლის სურვილი, აღნიშნული
კი განპირობებულია ქვეყანაში არსებული ჰომოფობიური ფონით. მეტწილად
რესპონდენტთა უმეტესობა საქართველოში განიცდის ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ
ძალადობას, ასევე საზოგადოებისგან არიან მარგინალიზებულები. აღნიშნული
დამოკიდებულებები საკმაოდ ტენდენციურია და განსაკუთრებით გაძლიერდა 5-6
ივლისის მოვლენების შემდეგ.
რესპონდენტების პრაქტიკით, ყველაზე ხშირად საზოგადოებრივ ადგილებსა და
ქუჩებში ხდება მათზე თავდასხმა, განსაკუთრებით ღამის მონაკვეთში.
რესპონდენტების ნაწილს სურდა 17 მაისსა და ივლისში, პრაიდის ჩატარების დროს
მათი პოზიციების ხმამაღლა დაფიქსირება. რამდენიმე მათგანმა აღნაშნა, რომ სურდა
საჯაროდ, დემონსტაციულად დაეჭირა მხარი ქვიარ ადამიანებისთვის, ჰომო, ბი და
ტრანსფობიასთან ბრძოლის დღეს ან კიდევ ივლისში დაანონსებულ პრაიდისთვის,
თუმცა ვერ შეძლეს, რადგან გარემომ არ მისცა ამის შესაძლებლობა. როგორ მიაჩნიათ,
მათთვის ყოველი გამოსვლა სიცოცხლისთვის საშიშია.
ამრიგად, შეიძლება ითქვას, რომ ქვიარ ადამიანები მეტწილად თავს იკავებენ საჯარო
ქამინგაუთისაგან, ისინი მხოლოდ ახლო სანაცნობოსთან ამჯობინებენ გააკეთონ
საკუთარი იდენტობის პრეზენტაცია. ამას ემატება აჭარაში არსებული მაღალი
ჰომოფობიის მაჩვენებელი, რის გამოც ლგბტქი ადამიანები თავს იკავებენ საჯარო,
დემონსტაციული გამოსვლებისგან. რამდენიმე ინფორმანტი ახლო მომავალში
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აპირებს საზღვარგარეთ წასვლას, რათა ლტოლვილის სტატუსი მიიღოს და იქ
გააგრძელოს ცხოვრება. როგორც თავად აღნიშნავენ, მაშინ დაბრუნდებიან, როცა
უფრო უსაფრთხოდ იგრძნობენ საქართველოში თავს.

ძალადობის ფაქტები და რეაგირება
საქართველოში საკმაოდ მაღალია ლგბტქი წევრების მიმართ სიძულვილის მოტივით
გამოხატული დანაშაულები, რაც დასტურდება სხვადასხვა კვლევებით.

ამრიგად,

ქვიარ თემი ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფია ქვეყანაში, რომლის მიმართაც
ხშირად ხორციელდება როგორც ფსიქოლოგიური, ისე ფიზიკური ძალადობა.
წინამდებარე თავი დაეთმობა რესპონდენტების გამოცდილებას ჰომოფობიურ
მოტივებზე მიღებულ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობასთან დაკავშირებით.
გამოკითხული

რესპონდენტებიდან

თითოეული

ერთხელ

მაინც

ყოფილა

ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი. ფიზიკურ ძალადობის მსხვერპლი ყოფილა
14 რესპონდენტიდან 7 მათგანი, თუმცა თითოეული ინფორმანტი იხსენებს და ჰყვება
სხვა ლგბტქი თემის წევრებზე განხორციელებულ ძალადობის ფაქტებს. ყველაზე
ნაკლებად საუბრობენ ინფორმანტები ეკონომიკურ ძალადობაზე, რაც სიღრმისეული
ანალიზის და დაკვირვების შედეგად ირიბად მაინც იჩენს თავს. ინტერვიუების
ჩატარების პროცესში ყველაზე რთული რესპონდენტებისთვის აღმოჩნდა ფიზიკურ,
კერძოდ, სექსუალურ ძალადობაზე საუბარი. ინტერვიუს პროცესში ხშირად მიწევდა
დიალოგის შეჩერება, შესვენება და მოგვიანებით გაგრძელება.

ფიზიკური ძალადობის ფაქტები
როგორც აღინიშნა, გამოკითხული რესპონდენტებიდან 7 აქვს ფიზიკური ძალადობის
გამოცდილება. ძალადობის განმახორციელებელ პირებად ისინი ასახელებენ ოჯახის
წევრებს, ნაცნობებს, ქუჩაში გამვლელებს და სრულიად უცნობებს, რომელთა მოტივიც
ჰომოფობიური ნიადაგია.
”ვყოფილვარ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლიც. სკოლის გარდა უბნის ე.წ ბანდა
მუდმივად ძალადობდა ჩემზე , რომლის დეტალებზეც საუბარი არ მინდა. ამის შესახებ
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არავისთან მილაპარაკია არც ოჯახთან. მაშინ პოლიციისთვის როგორ უნდა მიმემართა,
ეგეც არ ვიცოდი“ (#4 რესპონდენტი, გეი).

რესპონდენტი ერიდებოდა ბანდის წევრების შესახებ საუბარს, თუმცა ინტერვიუს
პროცესში გაირკვა, რომ მას არაერთხელ დაესხა თავს „ბანდის წევრი“, რასაც
პერმანენტული ხასიათი ჰქონდა წლების განმავლობაში. მისი თქმით, გაჰყავდათ
მისთვის უცნობ ადგილებში, ფიზიკურად უსწორდებოდნენ სახის და უფრო ხშირად
გულმკერდის

არეში,

აშინებდნენ

და

ხმამაღლა

უყვიროდნენ.

ამ

ფაქტთან

დაკავშირებით არავინ იცის, მათ შორის მეგობრებმაც კი. უნდა აღინიშნოს, რომ
რესპონდენტი უჩიოდა ინფორმაციის ნაკლებობას, არ იცოდა როგორ უნდა მიემართა
პოლიციისთვის. ასევე ის იხსენებს გაუპატიურების ფაქტსაც.
„ვიყავი გაუპატიურების მცდელობის მსხვერპლი ბიჭის მხრიდან, მახრჩობდა და ჩემზე
სექსუალურ ძალადობას ცდილობდა, ამ დროს რაღაც ჯოხი ვიპოვე, თავში ჩავარტყი და
გამოვიქეცი“ (#4 რესპონდენტი გეი).

როგორც თავად ამბობს, არც ამის შესახება იცის ვინმემ, რადგან ფიქობს რომ, თუ
პოლიციაში განაცხადებს, შეიძლება ამას მოჰყვეს საკითხის გასაჯაროება. ყველაზე
მეტად საჯარო ქამინგაუთს უფრთხის დედის გამო, რადგან ფიქრობს, რომ ის ვერ
გაუგებს და ძალიან ინერვიულებს.
ორი რესპონდენტი იხსენებს ქუჩაში ღამით სეირნობის ფაქტს, როცა ისინი გამვლელმა
ბიჭებმა გააჩერეს და დაუწყეს ლაპარაკი, ორივეს შემთხვევაში თავდამსხმელები
ჩაცმულობაზე ამახვილებდნენ ყურადღებას. გეი კაცს მიუთითებდნენ, თუ რატომ ეცვა
ასეთი ჭრელი სამოსი და ფერად აქსესუარებს რატომ ატარებდა, ხოლო ტრანსგენდერ
ქალს დასცინოდნენ მისი გარეგნობის გამო. გამოკითხული რესპონდენტებიდან სამი
აღნიშნავს, რომ მათთვის ქუჩაში სიარული არ არის უსაფრთხო, ამიტომ ყოველთვის
ჯიბით ატარებენ წიწაკის სპრეის.
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”თავს ფიზიკურად ვერ ვიცავ თუ არ გამოვიყენე სხვა საშუალებები მაგალითად სპრეი.
ყოველთვის ვატარებ მათ, განსაკუთრებით ღამე. ქუჩაში გავუჩერებივარ გამვლელს და
უკითხავს ეს რანაირად გაცვია (#9 რესპონდენტი, გეი).

ტრანსგენდერი რესპონდენტი იხსენებს ქუჩაში ძალადობის ფაქტს, საავადმყოფოში
გადაყვანის შემდეგ მძიმე დაზიანებების გამო სამართლებრივი გამოძიება დაიწყო,
ჰქონდა სახის არეში დალურჯებები და კბილები დაზიანებული, ასევე რამდენიმე
მოტეხილობა. როგორც იხსნებს, პოლიციელები მას დაცინვით ეკითხებოდნენ რა
ჩაეწერა სქესის გრაფაში და ფოტოების გადაღებისას მოსთხოვეს „კამერასთან
პოზიორობა“ (#10 რესპონდენტი, ტრანსგენდერი ქალი).

ფსიქოლოგიური ძალადობა
ფსიქოლოგიური ძალადობის იდენტიფიცირება არც ერთ რესპონდენტს არ გაუჭირდა,
რადგან ისინი ოჯახის მხრიდან არსებულ მოუღებლობას, საზოგადოების მხრიდან
დამამცირებელ დამოკიდებულებებს, დამსაქმებლის მხრიდან დისკრიმინაციის
ფაქტებს მარტივად ამჩნევენ, თუმცა ამაზე ხმამაღლა ვერ საუბრობენ სხვადასხვა
წინააღმდეგობის გამო. 4 რესპონდენტი საუბრობს ოჯახის წევრების მხრიდან
ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე, მეტწილად ის მანიპულაციურ ხასიათს ატარებს.
„ვყოფილვარ ჩემი ძმისგან ფსიქოლოგიური, ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი.
სახლიდან რომ წამოვედი, მე მაბრალებდა, რომ დედაჩემს რაღაც სჭირდა.
მაშანტაჟებდა, რომ თუ არ მოხვალ, ასე ვიზამ და ისე ვიზამ. მეუბნებოდა, რომ
შემარცხვენელი გოგო ვარ და თავიდანვე უნდა მყოლოდი ხელში და მაშინ უნდა
მოგხვედროდაო“ (#6 რესპონდენტი, ლესბოსელი).

რესპონდენტი აკრიტიკებს ძმის მსგავს დამოკიდებულებებს, რადგან დედამისს
ქრონიკული დაავადება ჰქონდა, რომელსაც ძმა მას აბრალებდა. რესპონდენტს
ქამინგაუთი გაკეთებული აქვს ოჯახის წევრებთან და სამეგობროსთან, რასაც
განსაკუთრებით ვერ ეგუება მისი დიდი ძმა, ამის გამო მოუწია ქალაქის დატოვება და
საცხოვრებელი სივრცის შეცვლა. როგორც გაიხსენა, ჰქონდა სარჩელი შეტანილი ძმის
აგრესიის გამო პოლიციაში, თუმცა დროთა განმავლობაში გამოიტანა, რადგან
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დედამისი შეეცოდა მარტო მოუწევდა ცხოვრების გაგრძელება და სტრესული
აღმოჩნდებოდა მისთვის ეს.
კოვიდ პანდემიამ კი რესპონდენტების უმრავლოსობა დიდი გამოწვევის წინაში
დააყენა, რადგან სოციალიზაციის ნაკლებობამ და საზოგადოებაში არსებულმა შიშებმა
პანდემიასთან დაკავშირებით მეტი საფიქრალი და განსაცდელი გაუჩინა ქვიარ
ადამიანებს. დაუსაქმებელ ან სამსახურდაკარგულ ინფორმანტებს ჰქონდათ შიში იმის,
თუ როგორ ერჩინათ თავი. ამ ყველაფერს კი ემატებოდა სახლში ყოფნის ფაქტორი
რეგულაციების ფონზე, გარემო სადაც ქვიარ ადამიანები საკუთარ გენდერულ
გამოხატულებას
აუცილებლად

თუ
უნდა

სექსუალურ
აღინიშნოს,

ორიენტაციას
რომ

მეტწილად

გარდატეხის

მალავენ.

ასაკში

ასევე

რესპონდენტების

უმრავლესობა ვერ ეგუებოდა საკუთარ ორიენტაციას, რადგან ეს არაბუნებრივ
მოცემულობად მიაჩნდა; ამის გამო წლების განმავლობაში სტრესში იმყოფებოდნენ და
ვერავის უზიარებდნენ მათ სექსუალურ ორიენტაციას. შეიძლება ითქვას, რომ
ქვეყანაში

საზოგადოების

მხრიდან

არსებული

ჰომოფობიური

გარემო

ქვიარ

ადამიანების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე უარყოფით და მატრამვირებელ კვალს
ტოვებს.

ქვიარ ადამიანების ყოველდღიურობის ზოგადი აღწერა
აჭარაში

მცხოვრები

ქვიარ

თემის

წარმომადგენელთა

გამოცდილებები

და

ყოველდღიურება სხვადასხვაგვარია. მეთოდოლოგიის შემუშავების დროს რთული
იყო რომელიმე ერთი სეგმენტის გამოყოფა და მხოლოს მათი კვლევა, რადგან
რესპონდენტებთან დაკავშირება და ინტერვიუების ჩაწერაც

საკმაოდ რთული

აღმოჩნდა. ამრიგად, გამოკითხული რესპონდენტები არიან აჭარაში, კონკრეტულად
ბათუმში მცხოვრები ქვიარ თემის წევრები, რომელთა ასაკიც მერყეობს 19-დან 37
წლამდე. რესპონდენტების ნაწილი წარმოშობით არის ბათუმიდან, ნაწილი კი მთიანი
აჭარიდან, თუმცა თითოეული მათგანი ცხოვრობს ქალაქში. მრავალფეროვნების
წარმოსაჩენად გამოვიკითხეთ, როგორც დასაქმებული, ისე უმუშევარი ქვიარ თემის
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წარმომადგენლები, რადგან გამოკვეთილიყო არსებული მდგომარეობა სამუშაო
გარემოში.

ასევე

გამოვკითხეთ

უმაღლესი

განათლების

მქონე

ქვიარ

თემის

წარმომადგენლები, რადგან შეგვესწავლა ზოგადი მდგომარეობა სასკოლო და
საუნივერსიტეტო გარემოში.
რაც შეეხება ქვიარ ადამიანების ყოველდღიურობას, უმეტესწილად ერთმანეთის
მსგავსია. თემის დასაქმებული წევრები დილიდანვე იწყებენ მუშაობას და უმეტეს
დროს ატარებენ სამსახურში, დასრულების შემდეგ კი ნაწილი ერთობა თავის
მეგობრებთან ერთად, ნაწილი კი ზრუნავს ოჯახის წევრებზე ან კიდევ სხვადასხვა
აქტივებებით კავდება. დაუსაქმებელი ქვიარ თემის წევრების ყოველდღიურობა უფრო
განსხვავებულია, ისინი დიდ დროს ატარებენ სამსახურის ძიებაში ან კიდევ
ჩართულები არიან ოჯახის საქმეებში.
აღმოჩნდა, რომ ლგბტქი თემის წევრები ნაკლებ დროს ატარებენ გარე აქტივობებში,
რადგან აჭარაში არსებული სოციალური სივრცეები მეტწილად ჰომოფობიურია, რის
გამოც უწევთ საჯარო სივრცეებში სოციალიზაციისგან თავი შეიკავონ. ქვიარ თემის
წევრების უმეტესობა ამბობს, რომ მეგობრებს ან/და ნაცნობებს ხვდებიან ბარებსა და
კლუბებში, რადგან იქ ნაკლებადა ჰომოფობიური გარემო. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ
რესპონდენტების ნაწილი ყოველდღიურ ცხოვრებაში აწყდება დამამცირებელ და
შეურაცხმყოფელ დამოკიდებულებებს საზოგადოების მხრიდან, რასაც ხშირად აღარ
აქცევენ ყურადღებას (#2 რესპონდენტი, 23 წლის). უნდა აღინიშნოს, რომ შეურაცხყოფა
და

დამცირება

შეიძლება

გამოიხატოს,

როგორც

ფიზიკური

შეხებით,

ისე

ფსიქოლოგიური ზეწოლით. თუმცა აღნიშნულის გამო არ მიმართავენ პოლიციას და
პროკურატურას, რადგან გამოცდილება უჩვენებთ რომ საქმეს ან არ იძიებენ
სათანადოდ ან კიდევ სამართალდამცავი უწყებებიდანაც შეიმჩნევა დამამცირებელი
მზერა. მსგავსი დამოკიდებულებები კი სკეპტიკურად განაწყობს ქვიარ თემის წევრებს,
რის გამოც უნდობლობას გამოხატავენ ძალოვანი უწყებების მიმართ.
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აქვე უნდა აღინიშნოს განათლების მიღების პროცესში ჩართული ქვიარ ადამიანების
ყოველდღიურობა.

აღნიშნულ

კვლევაში

რამდენიმე

რესპონდენტი

სწავლობს

უმაღლესში ან კიდევ პროფესიულ სასწავლებელში. ისინი დღის უმეტეს ნაწილს
უთმობენ სწავლას, თუმცა თითოეული მათგანი აღნიშნავს, რომ სჭირდებათ
ეკონომიკური გაძლიერება, რადგან მეტწილად ოჯახიდან არიან წამოსული მათი
სექსუალური ორიენტაციის გაჟღერების შემდეგ ან კიდე არ აქვს ოჯახს საკმარისი
სახსრები, რომ თავი სათანადოდ ირჩინონ.
კოვიდ პანდემიის დაწყებისას ლგბტქი ადამიანების ყოველდღიურობა ნაწილობრივ
შეიცვალა,

რესპონდენტების

დისტანცირებამ

და

უმრავლესობა

სოციალიზაციის

ამბობს,

წყაროების

რომ

გაქრობამ

მეგობრებისგან
მათ

მენტალურ

ჯანმრთელობაზე საგრძნობლად იმოქმედა.
„ლოქდაუნის პერიოდში როცა სისოცხლის საფრთხეს ვგრძნობდი, ვირუსზე ბევრი
არაფერი ვიცოდით ეს მოქმედებდა ჩემს მენტალურ ჯანმრთელობაზე და თავს ძალიან
უბედურად ვგრძნობდი“ (#10 რესპონდენტი, ბისექსუალი ქალი).

სოციალურ ჩაკეტილობას ასევე ემატებოდა სამუშაო ადგილების დახურვა, რასაც
ერთჯერადი

კომპენსაციებით

პასუხობდა

სახელმწიფო,

თუმცა

რამდენიმე

რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ ერთჯერადი დახმარება ვერ აიღო, რადგან სამსახურში
ხელშეკრულება გაფორმებული არ ჰქონდათ.
ამრიგად, აჭარაში მცხოვრები ქვიარ თემის ყოველდღიურობა საკმაოდ მრავალშრიანი
და

კომპლექსურია,

განსაკუთრებით

გამოიკვეთა

ეს

კოვიდ

პანდემიასთან

მიმართებით. ლგბტქი თემის წევრებს აღარ ჰქონდათ სოციალიზაციის, თავშეყრის
ადგილები, რამდენიმე რესპონდენტმა დაკარგა სამსახური, ჩაკეტილობამ და ვირუსის
შიშმა ფსიქოლოგიური პრობლემები წამოწია წინა პლანზე, ხშირად რესპონდენტები
აღნიშნავდნენ ეკონომიკური ფაქტორის გაუარესებას, რის გამოც ვერ იღებდნენ
ჯანდაცვისა და ფსიქოლოგიურ სერვისებს.
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განათლება და არსებული გამოწვევები საგანმანათლებლო სივრცეში
კვლევის დროს გამოკვეთილი ტენდენციებიდან აღსანიშნავია, რომ გამოკითხული
რესპონდენტებიდან 12 მათგანს აქვს სრული საშუალო განათლება მიღებული, მათგან
7 რესპონდენტს კი დასრულებული აქვს უმაღლესი განათლება; ორ მათგანს აქვს
არასრული საშუალო განათლება.

აქვე უნდა აღინიშნოს, თუ რატომ არ აქვთ

რესპონდენტებს დასრულებული განათლების საშუალო საფეხური. ტრანსგენდერი
რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ მას გარდატეხის ასაკში უჭირდა საკუთარ ოჯახთან
ერთად ცხოვრება, რადგან იცოდა ისინი გაგებით არ მოეკიდებოდნენ მის გენდერულ
იდენტობას და ინტერესებს, ამიტომ გადაწყვიტა უცხოეთში წასვლა და იქ
სექსსამუშაოში ჩართვა (#11 რესპონდენტი, ტრანსგენდერი ქალი). შეიძლება ითქვას,
რომ საშუალო განათლება აღნიშნულმა რესპონდენტმა ვერ მიიღო, რადგან უჭირდა
საქართველოში,

განსაკუთრებით

ოჯახთან

ერთად

ცხოვრება,

გააჩნდა

სხვა

ინტერესები რის გამოც დატოვა ქვეყანა, ამან კი ხელი შეუშალა განათლების მიღებაში.
დღეს ის ფლობს 5 უცხო ენას და სურს დაასრულოს საშუალო განათლება და ჩაერთოს
სხვადასხვა აქტივობებში.
მეორე რესპონდენტი ყურადღებას ამახვილებს სკოლაში არსებულ მდგომარეობაზე,
რისი გახსენებაც მისთვის საკმაოდ მძიმე აღმოჩნდა.
„ხშირად ვიყავი ბულინგის მსხვერპლი. მე-4 კლასის შემდეგ სწავლის მიმართ
ენთუზიაზმი გამიქრა, რაც, ვფიქრობ, მუდმივი ჩაგვრის შედეგი იყო. მჩაგრავდნენ
გარეგნობის, სიმაღლის გამო. მაშინ არ ვიცოდი თავდაცვა და ვისტრესებოდი, ძალიან
ცუდ მდგომარეობაში ვიყავი....ხშირად ისეთი აგრესია მოდიოდა მათგან, რომ სკამებს,
კალმებს, ჩანთებს მესვროდნენ. ახლა ამაზე , რომ ვფიქრობ შესაძლოა ჩემი ბულინგის
მიზეზი ჩემი ორიენტაცია ყოფილიყო, ჩემი მცდელობების მიუხედავად, რომ არავის
შეემჩნია ეს.“ (#4 რესპონდენტი, გეი).

აღნიშნულ რესპონდენტი იხსენებს პედაგოგების დამოკიდებულებასაც, როგორც
თქვა, პედაგოგების მხრიდან არ იყო დამამცირებელი დამოკიდებულება მის მიმართ,
თუმცა ისინი არ ახდენდნენ სათანადო რეაგირებას და არ ერეოდნენ მოსწავლეების
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შორის ასეთ კონფლიქტურ სიტუაციებშიც კი. სწორედ აღნიშნული მაგალითიდან
შეიძლება ითქვას, თუ რა შედეგამდე შეიძლება მიიყვანოს ადამიანი, განსაკუთრებით
მოზარდი, დაცინვამ და სოციალურმა მიუღებლობამ.
რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ვისაც დასრულებული აქვთ საშუალო განათლება და არ
გაუგრძელებიათ სწავლა უმაღლეს სასწავლებლებში, ისინი აღნიშნავენ, რომ
ჯერჯერობით პროფესიული ინტერესების ძიებაში არიან, ზოგიერთის შემთხვევაში
ეკონომიკური ფაქტორი ასრულებს მნიშვნელოვან როლს, რათა გააგრძელონ სწავლა,
ზოგიერთი კი მიიჩნევს, რომ საუნივერსიტეტო გარემო ძალიან ჰომოფობიურია.
„ჰომოფობიური განწყობა სკოლებში, რა თქმა უნდა, არის სამწუხაროდ. მე სასულიერო
გიმნაზიაში ვსწავლობდი 10 წელი და შემდეგ წამოვედი ამ სკოლიდან სწორედ ჩემი
ორიენტაციის გამო. წნეხი მასწავლებლების მხრად უფრო მეტი იყო, თითქოს ისინი
ცდილობენ გამოასწორონ მოსწავლეები, რითაც ამახინჯებენ ადამიანების ფსიქიკას“ (#3
რესპონდენტი, ბისექსუალი ქალი).

შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული რესპონდენტის შემთხვევაში სასკოლო გარემოში
არსებულმა ჰომოფობიურმა დამოკიდებულებამ იმოქმედა ნეგატიურად მასზე, რის
გამოც აღარ აგრძელებს უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას. რესპონდენტების
უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ კლასელების გარდა მასწავლებლებიც უარყოფითად
იყვნენ განწყობილნი, ნაკლებად თუ შეიმჩნეოდა მათგან მხარდაჭერა ან კიდე
სიტუაციის განეიტრალების მცდელობა.
სკოლაში არსებულ დამოკიდებულებებზე და ბულინგზე თითოეული რესპონდენტი
ამახვილებს ყურადღებას. ხშირად მათ უწევდათ საკუთარი ორიენტაციის თუ
გენდერული გამოხატვის დამალვა, რადგან კლასელებს სხვა თვალით არ შეეხედათ.
„სკოლის პერიოდში არ მყავდა ახლო მეგობრები და ჩემზეც არავინ იცოდა.

ნატურალივით ვიქცეოდი და ვინიღბებოდი....სკოლაში მანერული გეების მიმართ იყო
დამამცირებელი დამოკიდებულება“ (#8 რესპონდენტი, გეი).
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აღნიშნული ციტატიდან შეიძლება საინტერესო საკითხები გამოიყოს. პირველი ის,
რომ რესპონდენტისთვის „ნატურალურად“ მიჩნეულია ჰეტეროსექსული ადამიანის
ქცევა.

აღნიშნული

საზოგადოებაშია

მოსაზრება

მეტწილად

საზრდოობს

მიჩნეული

საზოგადოებისგან,

არანორმატიულად

რადგან

ჰომოსექსუალური

ურთიერთობები. ასევე რესპონდენტმა გამოიყენა სიტყვა „მანერული“, სადაც
ნაგულისხმევია ფემინური გეი ბიჭები, ხშირად სკოლაშიც და სამსახურშიც ფემინური
გეების მიმართ მიმდინარეობს ბულინგი და დაცინვა, რადგან ასოციაციურად ყველაზე
ხშირად მათ აკავშირებენ ჰომოსექსუალებთან. რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ
ფემინური გეი კაცის მიმართ ხშირია დამამცირებელი დამოკიდებულება, ამიტომ ის
ხშირად საკუთარ გენდერულ გამოხატვას მალავდა და ცდილობდა ისე მოქეულიყო,
როგორც სხვა ბიჭები იქცეოდნენ. შეიძლება ითქვას რომ სკოლაში არსებული
ჰომოფობიური გარემო ქვიარ თემის წარმომადგენლებს ხელს უშლის გამოხატონ
საკუთარი თავი, მოიქცნენ ისე როგორც სურთ.
რაც შეეხება უმაღლესი განათლების მიღებას, იქ წარმოქმნილ ჰომოფობიურ
დამოკიდებულებზე
გამოკითხული

საუბრობს

რესპონდენტების

რესპონდენტებიდან

შვიდს

აქვს

ნაწილი.

როგორც

დასრულებული

აღინიშნა,
უმაღლესი

განათლება. ისინი საუბრობენ კურსელების და ლექტორების მხრიდან დამამცირებელ
დამოკიდებულებებზე, რაც მათთვის საკმაოდ სტრესული აღმოჩნდა, რადგან
ზოგიერთი მათგანი ლექციებზე აღარ დადიოდა ამის გამო.
„ლექტორებისთვის ყოველთვის მიუღებელი ვიყავი. რაღაც პერიოდი დეპრესია მქონდა
და უნივერსიტეტში არ დავდიოდი“ (#14 რესპონდენტი, ბისექსუალი ქალი).

ის ასევე იხსენებს ფაქტს, როცა არავინ ემეგობრებოდა და სოციალურ იზოლაციაში
იმყოფებოდა სასწავლო გარემოში. აღნიშნული ციტატიდან შეიძლება დავინახოთ, რომ
ჰომოფობია და ლგბტქი ადამიანების მიმართ მიუღებლობა აკადემიურ სივრცეშიცაა
გაბატონებული.
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პარალელი შეიძლება გავავლოთ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ
ჩატარებულ კვლევასთან, სადაც რესპონდენტები აღნიშნავენ საუნივერსიტეტო
გარემოში

არსებულ

ჰომოფობიური

გარემოს

შესახებ12,

სადაც

ფიქსირდება

კლასელების ან/და სკოლელების მხრიდან (41.9%) ბულინგი. მსგავს ფაქტებზე
ამახვილებს რესპონდენტთა უმრავლესობა ყურადღებას. ერთ-ერთი რესპონდენტი
საუბრობდა მის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, რასაც ამძიმებდა საუნივერსიტეტო
გარემო.
„ერთხელ ისეთი შემთხვევა მქონდა სუიციდის სურვილი გამიჩნდა და ვაპირებდი
თვითმკვლელობას. ამ დროს მესამე კურსზე ვიყავი ისე გამამწარა ჩემმა კურსელმა
მაღალი შენობის ბოლო სართულზე ავიპარე და იქედან გადმოხტომას ვაპირებდი“ (#7
რესპონდენტი, გეი).

რესპონდენტს უჭირდა სხვა ფაქტების გახსენება, რომელიც საუნივერსიტეტო
გარემოში ხდებოდა, თუმცა ინტერვიუს დროს მოგვიწია რამდენჯერმე გაჩერება,
რადგან ამ გამოცდილებების გახსენება მისთვის რთული და მგრძნობიარე აღმოჩნდა.
აღნიშნული ციტატა იმის დასტურია, რომ თანატოლების დამოკიდებულებებს და
მოპყრობას ძალიან დიდი გავლენა აქვთ თემის წევრებსა და ჯანმრთელობაზე.
შეჯამებისთვის უნდა ითქვას, რომ სასკოლო და საუნივერიტეტო გარემო არ არის
ქვიარ ადამიანებისთვის ადაპტირებული, რადგან ისინი ხშირად აწყდებიან როგორც
მოსწავლეებისგან, ისე ლექტორებისგან თუ მასწავლებლებისგან ჰომოფობიურ
დამოკიდებულებებს. ინფორმანტები აკადემიურ სივრცეებში საკუთარ გენდერულ
გამოხატვას

ძირითადად

მალავენ,

რათა

თავიდან

აირიდონ

მოსალოდნელი

დამამცირებელი დამოკიდებულებები.

დასაქმება და არსებული გამოწვევები ქვიარ თემში
აღნიშნული კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა რამდენიმე საინტერესო მიგნება ქვიარ
თემის დასაქმებასთან დაკავშირებით. თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, რომ

12

(ჯალაღანია) გვ 113
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გამოკითხული 14 რესპონდენტიდან მხოლოდ 6 მათგანი მუშაობს კერძო ან
არასამთავრობო სექტორში, ხოლო ერთი რესპონდენტი არის თვითდასაქმებული,
ჩართულია

სექსამუშაოში.

რესპონდენტების

მოძიების

დროს

ვცდილობდით

სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული ლგბტქი წევრების პოვნას, თუმცა ვერ
შევძელით, რადგან უმეტესწილად ისინი ანონიმურობას ამჯობინებენ და არც ერთ
მათგანს არ აქვს საჯარო ქამინგაუთი გაკეთებული ან კიდე არ იცნობენ ქვიარ თემის
წევრები.
უმუშევარი რესპონდენტების უმრავლესობა დასაქმებული იყო კოვიდ პანდემიის
დაწყებამდე,

თუმცა

სხვადასხვა

სამუშაო

სივრცეების

დახურვამ

გამოიწვია

დასაქმებული პერსონალის შემცირება. მათ შორის არის აჭარაში მცხოვრები ლგბტქი
თემის წევრები, რადგან მათაც ისევე მწვავედ შეეხო პანდემია, როგორც სხვა
რეგიონებში მცხოვრებ მოწყვლად ჯგუფებს. მეტწილად აჭარაში არის სეზონური
დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი, ტურისტების შემცირება კი საგრძნობლად აისახა
ეკონომიკურ საკითხებზე.
დასაქებული რესპონდენტების უმრავლესობა აღნიშნავს, რომ ისინი კმაყოფილები
არიან დღევანდელი სამუშაო გარემოთი და მათი შემოსავლით, თუმცა იხსენებენ
წარსულში არსებულ მძიმე გამოცდილებებს.
„თემის წევრებს სამუშაო სივრცეში დაქამინგაუთების შემდეგ ჰქონიათ შემთხვევა, რომ
ისინი დააქვეითეს, მათ ინიციატივებს არ იღებდნენ და ამ ფორმით ცდილობდნენ
ნეგატიური განწყობის ჩვენებას“ (#2 რესპონდენტი, გეი).

რესპონდენტმა,

რომელსაც

გამოცდილება

აქვს

ლგბტქი

თემთან

მუშაობის,

ინტერვიუში განაცხადა, რომ დისკრიმინაციულ ფაქტებს ქვიარ თემის წევრები
ხშირად აწყდებიან სამუშაო სივრცეში, მათ შორის ხშირია სამუშაოდან იძულებით
წამოსვლის ფაქტები. თუმცა ამ ყველაფერის სამართლებრივად განხილვა არ ხდება,
რადგან დაზარელებულები გასაჩივრებისგან თავს იკავენებ ზედმეტი სირთულეების
თავიდან

არიდების,

ინსტიტუციური

ბიუროკრატიისა

და

ჰომოფობიური
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დამოკიდებულებების მოლოდინის გამო. ხშირად დაზარალებული თემის წევრებს არ
აქვთ საჯარო ქამინგაუთი გაკეთებული რის გამოც აქვთ შიში საზოგადოებაში
არსებული

დამოკიდებულებების,

ასევე

მნიშვნელოვანი

გამოწვევაა

კონფიდენციალობის დაცვა სარჩელის შეტანის დროს, რათა არ გახდეს ქვიარ თემის
წევრის ორიენტაცია საჯარო განხილვის საგანი. სწორედ აღნიშნული შიშები
განაპირობებს იმას,

რომ ისინი არ მიმართავენ შესაბამის უფლებადამცველ

სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
სამუშაოს დაწყებისას დიდ როლს თამაშობს ადამიანის გენდერული გამოხატვა,
რამდენიმე რესპონდენტმა ყურადღება გაამახვილა დამსაქმებლის რეაქციებზე, როცა
ისინი გასაუბრებაზე იმყოფებოდნენ.
„არ ვმუშაობ დიდი ხანია, ჩემი ფიზიკურიბიდან გამომდინარე მიჭირს სამსახურის
შოვნა. ვარ კაცური და ეს ხელს მიშლის დასაქმებაში. საზოგადოება ითხოვს, რომ
გრძელი თმა გქონდეს და ქალივით იყო“ (#12 რესპონდენტი, ლესბოსელი).

ინტერვიუს ჩაწერის დროს რესპონდენტი სხვადასხვა ფაქტს იხსენებდა, როცა
დამსაქმებელი ფიზიკურ მონაცემებზე მიუთითებდა და მის ხმაზე ამახვილებდა
ყურადღებას. თავიდან ინფორმანტისთვისაც მიუღებელი იყო მისი ხმის ტემბრი,
თუმცა დღეს რეაქცია აღარ აქვს,

რადგან როგორც თავად აღნიშნავს შეეგუა

საზოგადოების მხრიდან მსგავს დამოკიდებულებას, ხმა კი მისი ბუნებრივი
მახასიათებელია.
ერთ-ერთი რესპონდენტრი იხსენებს სამუშაო გამოცდილებას, როცა სკოლაში სურდა
საკუთარი პროფესიით მუშაობის დაწყება, გასაუბრებაზე კი ფერად თმაზე,
ჩაცმულობაზე და პირსინგზე მიუთითეს, თუ როგორ აპირებდა სკოლაში მსგავსი
ვიზუალით მუშაობას. თავად ამბობს, რომ მსგავს დამოკიდებულებებს ხშირად ხვდება
დამსაქმებლების მხრიდან, რის გამოც ჰქონია გამოცდილება როცა დაუტოვებია
გასაუბრება. დღეს ის მუშაობს ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, სადაც თავს
ძალიან კარგად გრძნობს. ის ასევე იხსენებს ბაღში მუშაობის გამოცდილებას.
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„ის რომ მარტოხელა მშობელი ვიყავი და ბავშვს მარტო ვზრდიდი უკვე იყო
დისკრიმინაციის საბაბი მათთვის. არ აღმიქვამდნენ სრულფასოვან ქალად, მეუღლის
გარეშე“ (#13 რესპონდენტი, ლესბოსელი).

გარდა გენდერული გამოხატულებისა, არსებობს მსგავსი სტერეოტიპები, რომ ქალი
უნდა იყო დაოჯახებული და შვილს ისე ზრდიდის. მარტოხელა ქალების მიმართ
საზოგადოება არ არის ლოიალური, რასაც ხშირად მოსდევს სტიგმები, ისინი
აღქმულები არიან არასრულფასოვან ქალებად.
თუ გავიხსენებთ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ 2020 წელს ჩატარებულ
კვლევას, სადაც რესპონდენტების 93.1% ეთანხმება შემდეგ მოსაზრებას- „ლგბტქი
ადამიანებს სხვებთან შედარებით, ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი დასაქმებაზე“13,
დავინახავთ აღნიშნულ კვლევასთან კავშირს. ასევე საკანონმდებლო კოდექსში
ცვლილებები შევიდა 2020 წელს შრომის კოდექსთან დაკავშირებით, სადაც
ევროკავშირის დირექტივებით განახლდა დისკრიმინაცის ამკრძალავი ნორმები, რაც
ასევე შეეხო სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხსაც.14 ამას თან დაემატა შრომის
ინსპექციის ეფექტური ქმედითუნარიანობა, რაც მიზნად ისახავს გარდა სამუშაო
ადგილებში ფიზიკური უსაფრთხოების კონტროლისა მას დაეკისრა სხვადასხვა
შემთხვევებზე ზედამხედველობა და მონიტორინგი. შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნულ
თავში წარმოდგენილი ქეისები არის იმის დასტური, თუ როგორ მუშაობს სახელმწიფო
პოლიტიკა ლგბტქი ადამიანების უფლებებზე, სწორედ ამ ქეისებზე დაყრდნობით
შეიძლება ითქვას, რომ მათი უფლებები დასაქმებასთან მიმართებით ხშირად ირღვევა.
შეიძლება ითქვას, რომ აჭარაში მცხოვრები ქვიარ თემის წევრები ხშირად აწყდებიან
არასათანადო დამოკიდებულებებს დამსაქმებლის მხრიდან. მიმდინარე კვლევაში
გამოიკვეთა, რომ ყველაზე კომფორტულად ქვიარ თემის წევრები თავს გრძნობენ
არასამთავრობო სექტორში მუშაობის დროს. რესპონდენტების ნაწილი ასახელებს

13

(ჯალაღანია) გვ 144
დისკრიმინაციის აკრძალვა სამუშაო სივრცეში, მუხლი 4. იხ:
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2339687?publication=3
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რამდენიმე კერძო სექტორსაც, სადაც ლიბერალური დამოკიდებულებები შეიმჩნევა
ქვიარ ადამიანების მიმართ. კერძო სექტორში დასაქმებული რესპონდენტები
აღნიშნავენ წარსულ გამოცდილებებს და

აზიარებენ მათ დაკვირვებებს აჭარაში

მცხოვრებ ქვიარ თემის გამოწვევებს დასაქმებასთან დაკავშირებით. როგორც
აღმოჩნდა, გენდეული გამოხატვა არის დამსაქმებლების მხრიდან შესაძლოა გახდეს
დასაქმებაზე უარის მიზეზი, რაც საზოგადოებაში გავრცელებული სტერეოტიპებითა
და სტიგმით შეიძლება აიხსნას.

კოვიდ პანდენია და მენტალური ჯანმრთელობა
რამდემინე წელია, რაც კოვიდ

პანდემია

ახალ გამოწვევას წარმოადგენს

მსოფლიოსთვის. ჯერ კიდევ არ არის სათანადოდ შესწავლილი მისი გავლენები და
გამოწვევები, თუმცა ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ ის ფიზიკურ და მენტალურ
ჯანმრთელობაზე

საგრძნობლად

მოქმედებს.

სტატისტიკას

თუ

გადავხედავთ,

ვნახავთ, რომ უამრავი ადამიანი გარდაიცვალა აღნიშნული ვირუსის გამო, ვირუსი
განსაკუთრებით აისახა ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებზე.
რაც შეეხება ქვიარ თემს და მათ ყოველდღიურობას პანდემიის დროს, ისინი
ასახელებენ უამრავ გამოწვევას, მათ შორის: სამსახურები დაკარგვას, სახელმწიფოს
მხრიდან ნაკლებ ზრუნვას, სოციალური სივრცეების დახურვას, მენტალური
ჯანმრთელობის გაუარესებას, ეკონომიკურ სიდუხჭირეს, ვირუსის შიშს და სხვა
უარმავ პრობლემას.
„პანდემიისას გაქრა ქვიარ თემის სივრცეები, რამაც გამოიწვია ამ ადამიანების ისეთ
სივრცეებში გამოჩენა, სადაც ჰომოფობიური განწყობები მეტია ამან გაზარდა მათ
მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულებები. გაქრა კლუბები, ბარები, სადაც ქვიარ თემის
წევრები დადიოდნენ პანდემიისას (#1 რესპონდენტი, გეი).

აღნიშნული ჩაკეტილობა საერთო დაძაბულ ფონს ქმნიდა, რის გამოც ლგბტქი თემის
წევრები ვერ ხვდებოდნენ ერთმენეთს, ვერ უზიარებდნენ მათ საჭიროებებს თუ
პრობლემებს. ყველაზე უსაფრთხო გარემოდ კლუბები და ბარები მოიაზრება ქვიარ
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თემისთვის, პანდემიის დროს კი თითქმის ორი წელი დაკეტილი იყო ეს სივრცეები,
ამან ხელი შეუშალა მათ შორის სოციალიზაციასა და გართობას.
კორონა

ვირუსის

გავრცელების

შიში

და

ყოველდღიური

სიკვდილიანობის

მაჩვენებელი განსაკუთრებით აისახება ადამიანების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე.
„მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემები პანდემიამდეც მქონდა და ახლა უფრო
მეტად მიჭირს მაგრამ ფსიქოლოგთან ვერ მივდივარ, რადგან ძალიან ძვირია და მაგის
შესაძლებლობა არ მაქვს. საკუთარი თავის დახმარებას ვცდილობ, ვანუგეშებ ჩემს თავს
და ვცდილობ დამოუკიდებლად გადავლახო ფსიქოლოგიური პრობლემები“ (#2
რესპონდენტი, გეი).

ფსიქოლოგთან
უმრავლესობა,

კონსულტაციის
თუმცა

საჭიროებაზე

ხელმისაწვომობის

საუბრობს

არქონისას

რესპონდენტთა

ეკონომიკური

ფაქტორი

გადამწყვეტია. ისინი ასევე აღნიშნავენ, რომ აჭარაში არის კვალიფიციური კადრების
ნაკლებობა. რესპონდენტმა რამდენიმი ქეისი გაიხსენა, სადაც აჭარაში მომუშავე
ფსიქოლოგთან კონსულტაციამ პაციენტის მდგომარეობა უფრო დაამძიმა, რის გამოც
სტრესული

ფაქტორი

რესპონდენტების

გაუმძაფრდა.

უმრავლესობა,

აღნიშნულ

ზოგიერთი

პრობლემაზე

მათგანი

თბილისში

საუბრობს
მომუშავე

ფსიქოლოგებთან და ფსიქიატრებთან ონლაინ კონსულტაციას მიმართავენ.
გამოკითხული ყველა რესპონდენტი აღნიშნავს ფსიქოლოგიური პრობლემების
არსებობას, რომლებთან გამკლავებსაც დამოუკიდებლად ცდილობენ. ჰომოფობიური
გარემოს გამო ისინი საკუთარ ოჯახის წევრებს, ზოგიერთ შემთხვევაში მეგობრებსაც
კი ვერ უზიარებენ სექსუალურ ორიენტაციას ან/და გენდერულ გამოხატულებას, ვერ
ესაუბრებიან შინაგან გამოწვევებზე. ამას ემატება არაკვალიფიციური ფსიქოლოგის ან
ფსიქიატრის კადრების არსებობა აჭარაში, რის გამოც თვითგადარჩენისთვის
საკუთარი თავის „მხსნელები“ქვიარ თემის წევრები არიან.
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ტრანდგენდერების ყოველდღიურობა და მათი გამოწვევები უფრო სხვაგვარია, მათ
უმუშევრობის, ფსიქოლოგიური პრობლემების, საზოგადოებისგან ბულინგის გარდა
მედიკამენტებთან ხელმისაწვდომობის ნაკლებობაც აწუხებთ.
„მედიკამენტებს ვეღარ ვყიდულობთ, სამედიცინო შემოწმებას ვეღარ გავდივართ, ვერც
ექიმთან კონსულტაციას. მედიკამენტები რომ შეიძინო ძალიან ძვირია. 8 თვეა იაფასიან
ჰორმონებს ვიღებ, რამაც ფსიქიკა დამიზიანა, ჯანმრთელობა შემირყია და ვერ
გავდივარ ვერც თერაპიას და ვერც ვერაფერს. ტრანსგენდერი რომ ხარ ყველამ იცის
როგორია ცხოვრება საქართველოში მითუმეტეს გარეთ რომ დგახარ ქუჩაში (#11
რესპონდენტი, ტრანსგენდერი ქალი).

ტრანსგენდერი ქალების ყოველდრიურობა პანდემიის დროს ძალიან შეიცვალა,
განსაკუთრებით მათი, ვინც სექს სამუშაოთი არის დაკავებული, ისინი ლოქდაუნის
გამო

ვეღარ

გადიოდნენ

ღამით

სამუშაოდ,

რამაც

გამოიწვია

ფინანსური

მდგომარეობის გაუარესება. მათ ასევე სჭირდებათ სპეციალური ჰორმონალური
პრეპარატები და სხვადასხვა გამოკვლევების პერმანენტულად ჩატარება, რაც
დაკავშირებულია ფინანსებთან და რაც სახელმწიფოს ჯანდაცვის პოლიტიკაში
უგულებელყოფილია.
ამრიგად, კოვიდ პანდემია ქვიარ ადამიანების ფსიქოლოგიურ პრობლემებზე
მკვეთრად

აისახა.

ზოგიერთი

რესპონდენტის

შემთხვევაში

მათ

დაკარგეს

სამსახურები. მათ უმრავლესობას არ მიუღია სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე ტიპის
დახმარება. სოციალური ჩაკეტილობა, მათ შორის კლუბების და ბარების დახურვამ
გამოიწვია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სოციალური სივრცის გაქრობა ლგბტქი
ადამიანებისთვის. რაც ყველაზე არსებითია, ჩამოთვლილ გამოწვევებს ემატებოდა
სხვადასხვა ფსიქოლოგიური პრობლემები, რასაც ვერ უმკლავდებიან ისინი, რადგან
მათი თქმით აჭარაში არ არიან კვალიფიციური ფსიქოლოგები და ფსიქოთერაპევტები,
ან კიდევ ზოგიერთ მათგანს არ აქვს სათანადო ეკონომიკური შესაძლებლობა
შესაბამისი კონსულტაციისა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის მისაღებად.
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აჭარაში ქვიარ თემზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები
როგორც დასაწყისში აღინიშნა, კვლევა ასევე ფოკუსირებული იყო შეესწავლა, თუ
რამდენად პასუხობს ქვიარ თემის გამოწვევებს აჭარაში ლგბტქი ორგანიზაციები და
როგორ

აფასებენ

ამ

მუშაობას

თავად

თემის

წევრები.

აჭარაში

არსებული

არასამთავრობო ორგანიზაციების არსებობის შესახებ ცოდნა რესპოდენტებს შორის
არათანაბარია, მათმა ნაწილმა იცის და სარგებლობს ორგანიზაციების სერვისებით,
ნაწილის კი მათ შესახებ არ სმენიათ.
ის ინფორმანტები, რომლებიც სარგებლობდნენ ორგანიზაციების სერვისებით ან
იყენებდნენ მათ სივრცეს, პანდემიის პირობებში ამ სივრცეებზე წვდომის შეზღუდვის
პრობლემას ასახელებენ. რესპოდენტების უმეტესობა პანდემიას ასახელებს მთავარ
გამოწვევად, რის გამოც აღარ ტარდება საინფორმაციო და საგანმანათლებლო
შეხვედრები. აღნიშნული მოიაზრებდა სოციალიზაციის წყაროს არსებობას, მსგავს
შეხვედრებზე ქვიარ ადამიანებს არ უწევდათ საკუთარი გენდერული იდენტობის და
სექსუალური ორიენტაციის დამალვა, რაც მათთვის კომფორტს და უსაფრთხო
გარემოს ქმნიდა.
რესპონდენეტები ასევე წუხილს გამოხატავენ ფსიქოლოგის და ფსიქიატრის უფასო
სერვისის არარსებობის გამო. ფიქრობდნენ, რომ აღნიშნული დაეხმარებოდათ
პანდემიის ფონზე არსებული სტრესული გარემოს შემსუბუქებაში. აქვე უნდა
აღინიშნოს, რომ აჭარაში არსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციში მომუშავე პირები
გამოხატავდნენ წუხილს კვალიფიციურ კადრის არსებობასთან დაკავშირებით.
„ამდენი არასამთავრობოები წლებია ვერ უზრუნველყეს ლგბტ ადამიანების
საცხოვრებელ ადგილს, სად მიაქვთ ამდენი ფული“ (#11 რესპონდენტი, ტრანსგენდერი
ქალი).

რამდენიმე რესპონდენტი სკეპტიკურად იყო განწყობილი მათ საქმიანობაზე.
ფიქრობდნენ, რომ ორგანიზაციები დონორებისგან აღებულ ფულს არამიზნობრივად
ხარჯავენ, ამის მაგალითად კი მოჰყავდათ ქვიარებისთვის საცხოვრისის არ არსებობა.
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აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები
წუხდნენ

საზოგადოების

დამოკიდებულებებზე,

რომელიც

მათ

საქმიანობას

უკავშირდება, რაც ხშირად დამამცირებელ დამოკიდებულებაში გამოიხატება.

დასკვნა
კვლევა მიზნად ისახავდა აჭარაში მცხოვრები ქვიარ ადამიანების ყოველდღიური
გამოწვევების შესწავლას და კოვიდ პანდემიის პირობებში, დასაქმებაზე, მენტალურ
ჯანმრთელობის

სერვისებსა

და

განათლებაზე

წვდომასთან

დაკავშირებული

ბარიერების იდენტიფიცირებას. კვლევისას გამოიკვეთა, თუ როგორ შეცვალა კოვიდ
პანდემიამ ქვიარ თემის ყოველდღიურობა და რა დამატებითი გამოწვევების წინაშე
დადგა აღნიშნული თემი დღეს.
მიუხედავად იმისა, რომ კვლევა ფოკუსირდებოდა ქვიარ თემის სოციო-ეკონომიკურ
ასპექტებზე,

სიღრმისეული

ინტერვიუებიდან

ჩანდა

ძალადობისა

და

დისკრიმინაციული მოპყრობასთან დაკავშრებული საკითხების პრიორიტიზაცია,
რადგანაც

ძალადობა

ჯგუფისათვის

ერთ-ერთ

ყველაზე

მწვავე

პრობლემას

წარმოადგენს, შესაბამისად, კვლევამ გამოავლინა, რომ რესპონდენტები ხშირად
აწყდებიან

როგორც

ფიზიკურ,

ისე

ფსიქოლოგიური

ძალადობას,

ასევე,

განსაკუთრებული სიმწვავით გამოვლინდა სექსუალური შევიწროების შემთხვევებიც.
ძალადობისა და დისრკიმინაციული მოპყრობის ზემოთდასახელებულ ფორმებს
ყველაზე მეტად ქვიარ თემის ის წევრები აწყდებიან, რომლებიც ჯდებიან მათ მიმართ
საზოგადოებაში არსებულ და გავრცელებულ სტერეოტიპულ აღქმებში, შესაბამისად,
გენდერული გამოხატვა არსებით გავლენას ახდენს ძალადობის არსებობაზე.
გარდა ძალადობის ზოგადი პატერნისა, რომელიც ქვიარ ადამიანებზე არსებითად
ნეგატიურად აისახება, ცალკე უნდა აღინიშნოს ჯანმთელობასთან დაკავშირებული
გამოწვევები,

რომელიც

ხშირად

არა

ინდივიდუალური

გამოწვევა,

არამედ

კოლექტიური პრობლემაა, რომელსაც თავისი სოციალური დეტერმინანტები აქვს. ის
ფაქტი, რომ პანდემიის პირობებში არსებითად გაუარესდა ქვიარ თემის მენტალური
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ჯანმრთელობა და მასზე მიბმული კეთილდღეობის ხარისხი, უშუალო კავშირშია იმ
სოციალურ გარემოსთან რაშიც მათ უწევთ ცხოვრება. აღნიშნული ბუნებრივია, ასევე
განაპირობა ჩაკეტილობამ და ქვიარ მეგობრული, უსაფრთხო სოციალური სივრცეების
დახურვამ , რამაც ქვიარ თემის წევრები იზოლაციაში მოაქცია და მხარდაჭერის (მათ
შორის, ემოციური) გარეშე დატოვა. ცალკე აღსანიშნია, მხარდაჭერის სერვისებზე
ხელმისაწვდომობის პრობლემები - ეკონომიკური მოწყვლადობის გამო, შესაბამისი
ფსიქოლოგიური/ფსიქიატრიული მხარდაჭერის მიღება კიდევ უფრო გართულდა.
კოვიდ პანდემიის ფონზე აჭარაში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების
მუშაობის სტრუქტურაც შეიცვალა, რის გამოც, თემის შეკრება და ინფორმაციის
პირისპირ

გაცვლა

შეიზღუდა.

რესპონდენტები

საინფორმაციო

შეხვედრების

სიმცირესთან დაკავშირებით გამოხატავდნენ წუხილს, რადგან სიციალიზაციის ერთერთი მნიშვენლოვანი წყარო, პირისპირი (საინფორმაციო) შეხვედრები შეზღუდვების
გამო ვეღარ იგეგმებოდა.
როგორც უკვე აღინიშნა, კვლევამ ასევე განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ქვიარ
ადამიანთა

დასაქმების

საკითხებს.

აჭარაში

მცხოვრებ

ქვიარ

ადამიანებთან

ჩატარებულმა ინტერვიუებმა აჩვენა, რომ ისინი შრომით ბაზარზე სხვადასხვა ტიპის
ნეგატიური თუ დისკრიმინაციული მოპყრობის მსხვერპლები ხდებიან. ერთი მხრივ
აღნიშნული ჩანს გასაუბრების ეტაპზე (შრომის ბაზარში შესვლამდე), რა დროსაც
ხშირია შემთხვევები, როდესაც ქვიარ ადამიანებს დამსაქმებლები მიუთითებენ
გენდერულ გამოხატვაზე

ან კიდევ დასაქმების შემთხვევაში თანამშრომლების

მხრიდან შეიმჩნევა დამამცირებელი დამოკიდებულება მათი გენდერული გამოხატვის
გამო. გამომდინარე სამუშაო ადგილების სიმცირიდან და მისი შენარჩუნების
საჭიროებიდან,

ქვიარ

თემის

წევრები

ირჩევენ

არ

განაცხადონ

აღნიშნული

შემთხვევების შესახებ, ამას კი ასევე უწყობს ხელს საკუთარ უფლებებზე და
კანონმდებლობით

მინიჭებული

გარანტიების

შესახებ

ინფორმირებულობის

ნაკლებლობა.
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შეჯამებისთვის, უნდა აღინიშნოს, რომ აჭარაში მცხოვრები ქვიარ ადამიანების
ყოველდღიურობა
გადაჯაჭვულია
ორიენტაციასთან,

მრავალ

ბარიერს

არამხოლოდ

მათ

არამედ

მათ

მოიცავს,
გენდერულ

რომელიც

კომპლექსურია

იდენტობასა

სოციო-ეკონომიკურ

თუ

სტატუსთან

და

სექსუალურ
და

ზოგადი

კეთილდღეობის ხარისხთან. აღნიშნული გამოწვევები ერთმანეთზე ახდენს გავლენას
და ქმნის მოწყვლადობისა და მარგინალიზების გაურღვეველ ციკლს. პანდემიამ
აღნიშნული გამოწვევები კიდევ უფრო ცხადად წარმოაჩინა და აჩვენა, რომ
სოციალური ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროში არსებობს სახელმწიფო პოლიტიკის
ჩავარდნა, რომელიც ვერ ახდენს ქვიარ ადამიანების წინაშე მდგარი გამოწვევების
შემდგომ პრევენციას, მათზე ეფექტურ რეაგირებასა თუ მხარდამჭერი პოლიტიკის
განხორციელებას, აღნიშნული კი, ცხადია მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან
კომპლექსური მუშაობის საჭიროებას, როგორც პოლიტიკის, ისე ადვოკატირების
დონეზე, რაც თავის მხრივ, უპირველესად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში
მცხოვრებ ქვიარ ადამიანთა გამოწვევების იდენტიფიცირებასა და მათი თანასწორი
მოქალაქეობის პოლიტიკურ აღიარებას მოითხოვს.
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