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 რა არის სოციალური კეთილდღეობა  

  თუ დავფიქრდებით რაზეა დამოკიდებული ადამიანის კეთილდღეობა, რა ახდენს 

მასზე დადებით ან უარყოფით ზეგავლენას, გავაანალიზებთ შეძლებულთა და უმწეოთა 

ყოფას, დავრწმუნდებით, რომ არსებობს მოთხოვნები, რომელთა დაკმაყოფილების გარეშე 

შეუძლებელია არსებობა, მაგრამ ამავე დროს არსებობს მოთხოვნები, რომელთა 

დაკმაყოფილების გარეშეც შეუძლებელია კეთილდღეობა.  ამ მოთხოვნების ჩამონათვალი 

სხვადასხვაა, რადგან კეთილდღეობის სხვადასხვა თეორეტიკოსი განსხვავებულ 

შეხედულებას ავითარებს. მოდით, ამჟამად გავეცნოთ რამდენიმე ცნობილი თეორეტიკოსის 

მოსაზრებას და ჩამოვიყალიბოთ, ან უფრო სწორედ შევეცადოთ ჩამოვიყალიბოთ ჩვენი 

შეხედულება კეთილდღეობის არსზე.  

ფიცპატრიკის განმარტებით, სოციალური პოლიტიკა არის პროცესი, რომელიც 

აძლიერებს კეთილდღეობას და ამცირებს “არაკეთილდღეობას” (ფიცპატრიკი, 2001). მისი 

აზრით, კეთილდღეობა შედგება ექვსი აუცილებელი კომპონენტისაგან: ბედნიერება, 

უსაფრთხოება, უპირატესობები, საჭიროება, დამსახურება, და შედარებითობა. მოდით, 

განვიხილოთ კეთილდღეობის განმსაზღვრელი თითოეული კომპონენტი ცალ-ცალკე.  

ავტორის აზრით (ფიცპატრიკი, 2001), როდესაც ბედნიერებაზე, როგორც 

კეთილდღეობის მსაზღვრელ კომპონენტზე ვსაუბრობთ, ვგულისხმობთ არა ეიფორიის, 

სიხარულის და აღტკინების მომენტებს, რაც თავისთავად ძალიან სასიამოვნო შეგრძნებებია, 

არამედ ბედნიერების “უფრო ღრმა” განსაზღვრებას. ეს კი ბედნიერების უფრო ზოგად 

მდგომარეობას გულისხმობს: ვარ კარგად  მთლიანობაში, რადგან მთლიანობაში ჩემი 

ამბიციები დაკმაყოფილებულია, მიუხედავად იმისა, რომ დროდადრო წარუმატებლობასაც 

განვიცდი, რაც მაღონებს და იმედგაცრუებულს მტოვებს ხოლმე. ბედნიერების ზედაპირული 

განსაზღვრება ძალიან მცირედ მოიცავს იმას, რასაც კეთილდღეობა გულისხმობს. თუ 

ბედნიერება არაფერია იმაზე მეტი, რასაც მისი ზედაპირული განსაზღვრება მოიცავს, მაშინ 

ყველა ტიპის ფსიქოლოგიური და სოციალური მდგომარეობა მისაღები იქნებოდა. ეს 

იქნებოდა კეთილდღეობის ძალიან ზედაპირული განსაზღვრება, დაემსგავსებოდა ტენისონის 

ლოტუსის მჭამელებისმაგვარ ცხოვრების სტილს. რაც უფრო ღრმაა ბედნიერების 

განსაზღვრება, მით უფრო მრავლისმომცველია იგი, მაგრამ იმისათვის, რომ ის იყოს ნამდვილი 

და არა ხელოვნური მას სჭირდება ავტონომიისა და ავთენტურობის განცდა.  

ახლა მოდით უსაფრთხოება განვმარტოთ ისევ ფიცპატრიკზე (2001) დაყრდნობით, 

როგორც კეთილდღეობის შემადგენელი კომპონენტი. ადამიანი, რომელსაც აქვს სტაბილური 

შემოსავალი, სამუშაო, საცხოვრებელი უფრო მეტად განიცდის კეთილდღეობას, ვიდრე ის 

ვინც მუდმივად არასტაბილურობასა და დაურწმუნებლობაშია. უსაფრთხოება განიჭებს იმის 

განცდას, რომ შენი მდგომარეობა არ გაუარესდება მოსალოდნელი ცვლილებების შედეგად. ეს 

განცდა კი ისეთი ადამიანისათვისაც ფასეული და სიმშვიდის მომგვრელია, რომელიც არც თუ 

ისე სახარბიელო მდგომარეობაშია ამჟამად. თუმცა, კეთილდღეობის განსაზღვრას 

უსაფთხოების კუთხით ახლავს პრობლემებიც. შესაძლოა უსაფრთხოების ფასი ძალიან 
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მაღალი აღმოჩნდეს. წინა თაობებში ბევრი ქალი მიიჩნევდა, რომ ფინანსურ უსაფრთხოებას 

მხოლოდ ქორწინებით მიაღწევდა და ვერანაირად დასაქმების ბაზარზე დამოუკიდებლად 

ფუნქციონირებით. ამას კი მათი თავისუფლება ეწირებოდა ხშირად. თუ უსაფრთხოება 

ვინმეზე ან რამეზე დამოკიდებულებას გულისმობს, მაშინ კეთილდღეობის განცდაც ვერ 

იქნება იმგვარი, როგორც ერთი შეხედვით მოგვეჩვენა.  

რთულია კეთილდღეობის განსაზღვრა უპირატესობებით. ფიცპატრიკის (2011) აზრით, 

თითქოს რაციონალურია მსჯელობა იმაზე, რომ იმ ადამიანის კეთილდღეობა მეტია, რომელიც 

მის სურვილებს იკმაყოფილებს, ვიდრე იმ ადამიანისა, რომელიც მის სურვილებს ვერ 

იკმაყოფილებს. მაგალითად, თუ ერთი ადამიანი უპირატესობას ჯირითს ანიჭებს და შეიძენს 

კიდეც ცხენს, ხოლო მეორე ადამიანს ასევე სურს ცხენის შეძენა და ვერ შეიძენს, ბუნებრივია 

ჩავთვლით, რომ პირველის კეთილდღეობამ იმატა ცხენის შეძენით, მეორე ადამიანის 

კეთილდღეობა კი უცვლელი დარჩა. კეთილდღეობის ამგვარად გაზომვა მიმზიდველია, 

რადგან ის კეთილდღეობის ცნებას რაოდენობრივს ხდის. ზოგიერთი კეთილდღეობის 

ეკონომისტის აზრით, ნივთის ფასი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენს გადაიხდის მასში 

ინდივიდი ბაზარზე. მაგრამ ასეთ განმარტებასაც ახლავს სირთულეები. ხშირად ადამიანის 

უპირატესობები ხელოვნური და ზედაპირულია. პრინციპში, შეიძლება საზიანოც კი, თან არა 

მხოლოდ მისთვის, არამედ გარშემომყოფებისთვისაც. მაგალითად, თუ ადამიანი მწეველია, 

ყოველი სიგარეტის მოკიდებისას იგი სურვილს იკმაყოფილებს, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს 

იმას, რომ ის ამით კეთილდღეობის დონეს იმაღლებს. მისი უპირატესობა პირიქით, ამცირებს 

მის კეთილდღეობას. ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი სურვილების დაკმაყოფილება 

შესაძლოა ამცირებდეს სხვისი სურვილების დაკმაყოფილების შანსსაც. აი მაგალითად, 

სიგარეტის მოწევისას, ადამიანი კი იკმაყოფილებს მის სურვილს, მაგრამ დანარჩენებისათვის 

ჰაერის დაბინძურების ხარჯზე. ამიტომ უპირატესობები შეიძლება იყოს ძალიან 

ინდივიდუალისტური, ვიწრო და ვერ გასწვდეს კეთილდღეობის ცნებას.  

მოდით განვიხილოთ საჭიროება, რადგან კეთილდღეობის განმსაზღვრელ 

კომპონენტებს შორის ის ერთ–ერთ უმნიშვენელოვანეს კომპონენტადაა მიჩნეული. ჯერ 

შევეცადოთ  განსვსაზღვროთ რა არის საჭიროება? კეთილდღეობის უდიდესი თეორეტიკოსის, 

ილს არლტის აზრით (1933), საჭიროება არის მისი დაკმაყოფილების წინმსწრები მენტალური 

პროცესი. ის ვითარდება შიდა სასიცოცხლო პროცესში ან გარე ფაქტორების ზეგავლენით. ის 

შესაძლოა იყოს ცნობიერიც და არაცნობიერიც (მეისი, 2009). აქვე უნდა  ჩამოვყალიბდეთ 

იმაზეც თუ რისთვის გვჭირდება ჩვენ ადამიანთა საჭიროებების ცოდნა? როდესაც ვამბობ 

„ჩვენ“ ვგულისხმობ არა მხოლოდ ჩვენ როგორც ადამიანებს, ან როგორც მოქალაქეებს, არამედ 

როგორც ჩვენი პროფესიის წარმომადგენლებს, რომელთათვისაც ადამიანთა კეთილდღეობაში 

წვლილის შეტანა, მათზე და მათი მდგომარეობის გაუმჯობესება ზრუნვა პროფესიული 

მოვალეობაა. ეს კი, არლტის აზრით (1958), [ზრუნვა] არის არა მხოლოდ კეთილდღეობის 

მომსახურება, არამედ საჭიროებათა შეფასება, რომელიც ყველას საჭიროების დაკმაყოფილებას 

ემსახურება.  

რასაკვირველია, ყველა საჭიროების გაზომვა თანაბრად ადვილი არ არის. მაგალითად, 

მენტალური ან განათლების საჭიროების გაზომვა ისე ზუსტად, როგორც საკვები საჭიროებისა 
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რთულია. თუმცა, ნორმალური გონებრივი შესაძლებლობების ზღვარი  დადგენილია ყველა 

ასაკისათვის. საჭიროებათა გაზომვისთვის არლტის მეთოდით, ადამიანის ყოველი 

საჭიროებისათვის უნდა დადგინდეს ზღვარი, რომლის მიღმაც იწყება გაჭირვება ე.ი. 

საჭიროებების დაუკმაყოფილებლობა. ეს სოციალურ მუშაკებს საჭიროებების გაზომვის 

მსგავსი ინსტრუმენტის გამოყენებისა და საკუთარი გამოცდილების შეჯამების საშუალებას 

მისცემდა. არლტის აზრით, ასეთი მეთოდი არ წარმოშობს მექანიკური სოციალური კვლევის 

რისკს, პირიქით თუ ყველა საკითხს, რომელიც ზუსტი კვლევის საშუალებას იძლევა 

გამოვიკვლევთ ზუსტი მეთოდით, დრო და ენერგია დაიზოგება. ამ მეთოდის საშუალებით, 

შევძლებდით გაჭირვებისა და საჭიროებების სხვადასხვა ვარიანტების გამოვლენას, რაც 

ცხადყოფდა, რომ მათი დაკმაყოფილება არ ექვემდებარება საერთო „მკურნალობას“ (1933:10).  

ადამიანის საბაზისო საჭიროებების თემა არსებითია სოციალური პოლიტიკისათვის, 

რადგან მათი დაუკმაყოფილებლობა ნიშნავს, რომ ადამიანის სიცოცხლის ხარისხი მცირდება 

ან მას გადარჩენის  საფრთხე ემუქრება. საბაზისო საჭიროებებზე საუბრისას სიღარიბის 

პრობლემამდე მივდივართ, რადგან მათი დაკმაყოფილება არსებობის საკითხს უკავშირდება. 

მაგრამ სოციალური პოლიტიკა უნდა ინტერესდებოდეს იმ საშუალებებითაც, რომლითაც 

ინდივიდები შეძლებენ მათი არასაბაზისო საჭიროებების დაკმაყოფილებასაც. სოციალური 

პოლიტიკა უნდა ინტერესდებოდეს სოციალური საჭიროებებით, უპირველეს ყოვლისა. მაგრამ 

პრობლემა სწორედ იმაზე შეთანხმებაა, თუ სად გადის დემარკაციის ხაზი საბაზისოსა და 

არასაბაზისო საჭიროებებსა და სოციალურსა და არასოციალურ საჭიროებებს შორის.  

მოდით ახლა განვიხილოთ დამსახურების, როგორც კეთილდღეობის კომპონენტის 

ფიცპატრიკისეული (2001, 2011) განსაზღვრება. არსებობს მიდგომა, რომ დამსახურება 

სოციალური საქონლის დისტრიბუციის უკეთესი პრინციპია, ვიდრე საჭიროებები. 

დამსახურება არის დაფასება, რომელიც კონტრიბუციისა და ჯილდოს ექვივალენტია. თუ მე 

მეტი ძალისხმევა დავხარჯე რაიმე ნივთის შექმნაზე, მე დამსახურებულად მეტად არ უნდა 

შემეძლოს ამ ნივთით სარგებლობა? თუ ამ ნივთით სარგებლობა მე მომიტანს მეტ სიკეთეს ეს 

ხომ მე დავიმსახურე კიდეც? თუ ნაკლებად ვისარგებლებ ამ ნივთით ვიდრე შენ, რომელმაც 

გაცილებით ნაკლები დრო და ენერგია მოანდომე ამ ნივთის დამზადებას ეს ხომ უსამართლობა 

იქნება? მაშ, დამსახურება მორალური პრინციპიც გამოდის.  კონსერვატორები დამსახურებას 

განიხილავენ, როგორც კონცეფციას, რომელიც ხაზს უსვამს საზოგადოების ბუნებრივ 

ურთიერთდამოკიდებულებებს. თუმცა, ამავე დროს ჩვენ იმ ადამიანთა მორალური 

სანქციონირების უფლებას გვანიჭებს, რომლებიც იმაზე მეტს იღებენ ვიდრე დაიმსახურეს. 

მემარჯვენეები კი თვლიან, რომ დამსახურება ისეთი ფასეულობაა, რომელიც ძალიან 

რთულად ექცევა რაოდენობრივ კრიტერიუმში: საბაზრო ფასი მომხმარებლის მოთხოვნას 

უკავშირდება და არა დამსახურების ცნებას დასაქმებულებისა და კომპანიების მხრიდან. თუ 

მოყვარული დილეტანტის სკეჩი მეტად იყიდება ბაზარზე ვიდრე პროფესიონალის შედევრი, 

ის ფაქტი, რომ ეს უკანასკნელი მეტს იმსახურებს ხელოვნების ექსპერტთა აზრით, არ ცვლის 

სიტუაციას. ბაზარი სარგებლიანობის ზრდას ემსახურება და არა დაფასების ან დამსახურების 

მინიჭებას (ნოზიკი, 1974). პრინციპების დაცვას ბაზრის მიღმა უნდა ვეცადოთ. მემარცხენეები 

თვლიან, რომ სოციალური სამართლიანობა საჭიროებას უნდა ეფუძნებოდეს და არა 
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დამსახურებას. მარქსი ორივეზე საუბრობდა: სოციალისტურ საზოგადოებაში ადამიანები 

თავისი შრომის მიხედვით დაჯილდოვდებიან, ხოლო კომუნისტურში სოციალური სიკეთე 

საჭიროების მიხედვით გადანაწილდება.  

კეთილდღეობა გარკვეულწილად დაკავშირებულია დამსახურებასთან, რადგან მას, 

ვინც ნაკლებს იღებს ვიდრე დაიმსახურა კეთილდღეობის ნაკლები განცდა ექნება იმასთან 

შედარებით, ვინც დამსახურების პროპორციულად იღებს. პრობლემა დამსახურებასთან 

დაკავშირებით არის იმის გადაწყვეტა თუ ვინ დაიმსახურა. ამის განსაზღვრა კი დიდწილადაა 

დამოკიდებული იმაზე, თუ რა იდეოლოგიურ საფუძველზე დაყრდნობით ვაპირებთ ამ 

პრობლემის გადაჭრას. შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დამსახურება 

დაკავშირებულია კეთილდღეობასთან, ჩვენ მათ სინონიმებად ვერ განვიხილავთ 

(ფიცპატრიკი, 2001, 2011).  

და ბოლოს შედარებითობაზე ვისაუბროთ, როგორც კეთილდღეობის განმსაზღვრელ 

კომპონენტზე. აქამდე ინდივიდის კეთილდღეობას განვიხილავდით თითქოს ის არ არის 

კავშირში სხვების კეთილდღეობასთან. რეალურად კი ჩემი კეთილდღეობის დონე 

დამოკიდებულია იმ ინდივიდთა კეთილდღეობის დონეზე, ვისთან შედარებითაც მე ჩემს 

კეთილდღეობას ვაფასებ. ჩვენი ცხოვრების მანძილზე ჩვენ თავს ორი კატეგორიის ადამიანებს 

ვადარებთ: ვისაც ვიცნობთ და ვისაც არ ვიცნობთ. ადამიანები, ვისაც ვიცნობთ არიან ოჯახის 

წევრები, ნათესავები, ახლობლები, მეზობლები. ჩემი კეთილდღეობის ხარისხი იზრდება თუ 

მათი კეთილდღეობის ხარისხი მაღალია. ჩვენთვის უცნობ ადამიანთა კეთილდღეობა ნაკლებ 

ზეგავლენას ახდენს ჩვენს კეთილდღეობაზე. გამოდის, რომ კეთილდღეობა დაკავშირებულია 

ადამიანურ თვისებასთან მუდმივად შეადაროს თავი სხვებს. თუ მე მყავს ორი თხა ისეთ 

საზოგადოებაში, სადაც ყველას ოთხი თხა ჰყავს, ჩემი კეთილდღეობის განცდა ისეთ 

საზოგადოებაში უფრო მაღალი იქნება, სადაც ორი თხის ყოლაა ნორმა. მიუხედავად იმისა, 

რომ ორივე საზოგადოებაში მე ორი თხა მყავს და მეტი არც მჭირდება (ფიცპატრიკი, 2001, 

2011).  

როგორც ვხედავთ, მოთხოვნები, რომელთა დაკმაყოფილების გარეშე შეუძლებელია 

არსებობა ძირითადად იდენტურია ყველა ადამიანისათვის განურჩევლად იმისა თუ სად 

ცხოვრობს, როგორია მისი ტრადიციები, მაგრამ მოთხოვნები, რომელთა დაკმაყოფილებასაც 

კეთილდღეობამდე მივყავართ შეიძლება საგრძნობლად განსხვავდებოდეს საზოგადოებიდან 

საზოგადოებამდე. ისევე როგორც შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა თეორეტიკოს 

მოსაზრება კეთილდღეობაზე, უფრო მეტიც არსებობს რადიკალურად განსახვავებული 

მოსაზრებებიც. თუმცა, წინამდებარე თავში ჩვენ მაინც ძირითადად იდენტური 

შეხედულებებისა და ფასეულობების მქონე თეორეტიკოსთა მოსაზრებები განვიხილეთ. 

  

  

  

 



სოციალური მუშაობის მომსახურებები და განვითარებისეული 
სოციალური პოლიტიკა  

 
ქრისტიან ასფალტერი 

მთელ აღმოსავლეთ აზიაში ჩვენს თვალწინ ვითარდება სოციალური სამუშაოს სფერო; 
როგორც სამხრეთი აზიის ახალი, განვითარებადი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოებში, ისე 
ჩრდილოეთი აზიის (ზოგადად უკვე უფრო განვითარებულ) ქვეყნებში. წინა თავებში აისახა 
რეგიონში სოციალური სამუშაოს მომსახურებების და სოციალური სამუშაოს, როგორც პროფესიის, 
ინსტიტუციონალიზაციის წარსული და მიმდინარე ძვრები. 

თითოეულ ავტორს შეეძლო აესახა ის, რაც მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ მის ქვეყანაში თუ 
რეგიონში სოციალური მუშაობის შესახებ. ამგვარად თითოეული შემთხვევის შესწავლის  შედეგები 
უფრო გამდიდრდა, საკითხების და მოვლენების უფრო ფართო სპექტრი მოიცვა. ეს პირველი წიგნია, 
სადაც თავმოყრილია მონაცემები ჩრდილოაღმოსავლეთი და სამხრეთაღმოსავლეთი აზიის 
რეგიონში სოციალური მუშაობის განვითარების შესახებ.   

ჩვენ აღარ ვილაპარაკებთ ამ მიგნებებზე, არამედ ეს მასალა ამ რეგიონში და მთელ მსოფლიოში 
სოციალური სამუშაოს განვითარების   უფრო დიდ სურათს წარმოგვიდგენს (cf. Cox & Pawar, 2012; 
Healy & Link, 2011). ამ სტატიის მთავარი ნაწილი კონცენტრირებულია მეტად საჭირო ნორმატიულ 
გზამკვლევებზე, იმაზე თუ როგორ განვავრცოთ, გავაუმჯობესოთ და მოვარგოთ სოციალური 
სამუშაოს მომსახურებები საზოგადებაში მიმდინარე ცვლილებებს. განსაკუთრებით ისეთ 
ცვლილებებზეა ყურადღება გამახვილებული, როგორიც გახლავთ პოსტინდუსტრიული 
საზოგადოებების გავრცელება, საზოგადოების სწრაფი დაბერება და მიმდინარე ეკონომიკური 
გლობალიზაცია.  

ყველა ამ პრობლემას აქვს მოგვარების სპეციალური გზა, რომელიც მოითხოვს  (1) მონეტარულ 
სოციალურ პოლიტიკას (მაგ. სოციალურ უსაფრთხოებას ან სოციალურ დახმარებას) და (2) 
არამონეტარულ სოციალურ პოლიტიკას, რომელიც (a) ავითარებს სოციალური სამუშაოს 
მომსახურებებს, (b) ‘საჯარო ინტერესების პოპულარიზაციის გზით’ ანათლებს და აკვალიანებს 
საზოგადოებას (API), (c) დაგეგმავს და განავითარებს ქალაქებს და სოფლებს (d) განავითარებს 
ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანდაცვის ინსტიტუტებს, (e) მხარს დაუჭერს თემს და  განავითარებს 
სოციალურ შესაძლებლობებს (f) განავითარებს კულტურულ შესაძლებლობებს (g) ისეთ ფიზიკურ 
და ბუნებრივ გარემოს განავითარებს, რომელიც ხელს უწყობს სოციალური პრობლემების 
მოგვარებას და დაგვიცავს მათი წარმოქმნისგან (და ნაკლებად სასურველი სოციალური 
შედეგებისგან) და ასე შემდეგ. 

მოკლედ, ეს თავი, სოციალური პოლიტიკის და სოციალური სამუშაოს ნორმატიული 
თეორიების მოშველიებით, ცდილობს დაინახოს ახალი საჭიროებები, ახალი მეთოდები და 
ყოვლილსმომცველი მოდელები სოციალური პოლიტიკისთვის და მათი შესაბამისი მომსახურებები 
სოციალური სამუშაოსთვის.  
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რა არის ნორმატიული თეორია? 
 
         მეტწილად მეცნიერები სამ ძირითად ამოცანას ისახავენ: (1) აკვირდებიან მოვლენათა 
განვითარებას, (2) განმარტავენ ამ განვითარებას და შემდეგ (3) მათ შეიძლება დაამატონ შემფასებელი 
კომენტარები, რომლებიც გამიჯნავენ პოზიტიურ პრაქტიკას და პოლიტიკას ნეგატიურისგან, 
მოგვაწოდონ იდეები, თუ როგორ შეიძლება რაღაცის შეცვლა, რა უნდა გაკეთდეს, რას უნდა 
მივაღწიოთ და ამ საქმეში რომელი სტრატეგია და მეთოდი უნდა გამოვიყენოთ. სწორედ ეს 
უკანასკნელი (მეთოდები და სტრატეგიები) არის ნორმატიული თეორიების სფერო (ცხრილი 1). 
ცხრილი 1 : თეორიების კლასიფიკაცია (სოციალური სამუშაოს მომსახურების გათვალისწინებით) 

აღმწერი თეორიები განმმარტებელი თეორიები ნორმატიული თეორიები 

 
ისტორიული აღწერა/ანალიზი 

სოციალური სამუშაოს მომსახურებების 
და მოვლენათა განვითარების 
განმსაზღვრელების განმარტება 

სოციალური სამუშაოს კონკრეტული 
მომსახურების ან სოციალური სამუშაოს 
მთელი სისტემის კრიტიკა/შეფასება 

სოციალური სამუშაოს 
კონკრეტული მომსახურების 
აღწერა 

წარსულ და ახლანდელ მოვლენათა 
განვითარების განმარტება 

სოციალური სამუშაოს სამსახურის 
კონკრეტული წარუმატებლობის ან 
წარმატების დადგენა  

სოციალური სამუშაოს 
მომსახურებების შედარება 

სოციალური სამუშაოს მომსახურებების 
განსხვავებების, გადახვევების, 
მსგავსებების, განმარტება 
 

სოციალური სამუშაოს მომსახურების 
სფეროში ახალი მეთოდების, ახალი  
სტრატეგიების / მიმართულებების / 
ძირითადი გამოსავლების შემოთავაზება 

სოციალური სამუშაოს 
მომსახურებებისთვის შექმნილი 
სოციალური პოლიტიკების 
შედარება 

წარსულის ტენდენციების და 
მოვლენათა განვითარების მომავალში 
პროეცირება 

სოციალური სამუშაოს 
მომსახურებებისთვის ახალი 
სოციალური პოლიტიკის შემოთავაზება 
 

სოციალური სამუშაოს 
მომსახურებების კლასიფიკაციის 
სისტემის შექმნა 

  

 
 

საზოგადოების  ადამიანური შესაძლებლობების პარადიგმის 
წარმოდგენა 
 
         აქ ჩვენ განვსაზღვრავთ საზოგადოების ადამიანურ შესაძლებლობებს (‘კაპიტალს’), 
როგორც ‘ინდივიდუალური ადამიანური შესაძლებლობების’ ნაკრებს. ეს ნაკრები მოიცავს: 
‘ინდივიდუალურ ადამიანურ კაპიტალს’ (ე.ი. ფიზიკურ და  ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, 
უნარებს, ცოდნას, ჩვევებს, პიროვნების ხასიათს და სხვ.), ‘სოციალურ შესაძლებლობებს’ ანუ 
‘სოციალურ კაპიტალს’ (ე.ი. სოციალურ უნარებს, სოციალურ მხარდაჭერას, პოლიტიკურ 
უნარებს, თანამონაწილეობას და სხვ.) და ‘კულტურულ შესაძლებლობებს’ ანუ ‘კულტურულ 
კაპიტალს’ (ე.ი. ცოდნას/უნარებს/გამოცდილებას სპორტში, ხელოვნებაში, და სხვა 
კულტურულ აქტივობაში) (ცხრილი 2).    
            ყველაფრის გათვალისწინებით ინდივიდუალური ადამიანური შესაძლებლობები 
მოიცავს რესურსებს და უნარებს, რომლებიც უკავშირდებიან და წარმოდგებიან სოციალური 
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პიროვნების მიერ გაკეთებული არჩევანისგან და მისი ქმედებებისგან. ინდივიდუალური 
ადამიანური შესაძლებლობები მოიცავს - პიროვნების ფიზიკურ და ფსიქიკურ 
ჯანმრთელობას, ფორმალურ და არაფორმალურ განათლებას, ზოგად და პროფესიულ ცოდნას, 
პროფესიულ და ტექნოლოგიურ უნარებს და წვრთნას, ენების ცოდნას, სწავლის უნარს, 
შემოქმედებით უნარს, ადაპტაციის უნარს, პერსონალურ მოტივაციას და სხვა პოზიტიურ 
პერსონალურ მახასიათებლებს. 
             სოციალური და კულტურული შესაძლებლობები ორივე ისეთი სოციალური 
ფაქტორია, რომლებსაც არ შეუძლიათ გავლენა იქონიონ და მათზეც (ძირითადად) ვერ ახდენს 
გავლენას მხოლოდ ცალკეული სოციალური ინდივიდის უშუალო გავლენის სფერო; არამედ 
მნიშვნელობა აქვს ამ სოციალური ინდივიდის მიერ გაკეთებულ არჩევანს და მის ქმედებას:  
 ადამიანური შესაძლებლობებისგან განსხვავებით, სოციალური და 

კულტურული შესაძლებლობები არ განეკუთნებიან ვინმეს, არ არიან 
დამკვიდრებული ერთ რომელიმე პიროვნებაში. ისინი უფრო არიან ოჯახის, 
მოდგმის, ქსელის, სამეზობლოს, თემის ან ქვეყნის ნაწილი. ისინი არიან 
უფრო საჯარო, ვიდრე პირადი; უფრო სოციალური, ვიდრე 
ინდივიდუალური; ზოგჯერ  უფრო ბუნდოვანი, ვიდრე კონკრეტული. 
ამგვარობას იწვევს ის, რომ ისინი არსებობენ და მდგრადი არიან მხოლოდ 
პიროვნებების ურთიერთობაში (Goldin & Katz, 1998: 28) 

 

           სოციალურ შესაძლებლობებად ძირითადად მოიაზრება სოციალურ ქსელებში 
დანერგილი რესურსები (რომელზეც ხელი მიუწვდებათ და რომელსაც მოიხმარენ 
მონაწილეები თავიანთ ქმედებებში) და ამ რესურსების მოსაპოვებლად საჭირო რესურსები    
(Lin, 2002: 25). ეს მოიცავს ყველა სახის პოლიტიკურ შესაძლებლობებს/კაპიტალს, ქსელის 
კაპიტალს, ურთიერთობის კაპიტალს, მონაწილეობის კაპიტალს, სანდო ურთიერთობას, 
სოციალურ მოვალეობებს და სოციალურ მოლოდინს  (Landry et al., 2001; Gabbay, 1997).     
          კულტურული შესაძლებლობები წარმოიქმნება რიგი სოციალური ელემენტებისგან, 
როგორიც გახლავთ ტრადიციები და ჩვეულებები; რელიგიური რწმენა და ზნეობრივი 
კოდექსები; ჯანმრთელი ცხოვრების კულტურა (კვების, დალევის, ვარჯიშის და შრომის 
კულტურა); სწავლის კულტურა; მაღალნაყოფიერად შრომისკენ სწრაფვის ან ხანგრძლივი 
სამუშაო დღის კულტურა; საწარმოო ინიციატივებსა და რისკებზე პასუხისმგებლობის აღების 
კულტურა; სოციალური სოლიდარობის კულტურა; თანამშრომლობა და ერთობლივი 
დახმარება; კულტურული მრავაფეროვნების გაგების კულტურა; ახალი იდეების და გარე 
სამყაროს  მიღებისთვის მზაობა და ასე შემდეგ.   
 
 
 
 
შენიშვნა: იხილე Aspalter (2004, 2007a–c, 2010), Bourdieu & Passeron (1970), Bourdieu (1973, 1983, 1984, 1986, 1997, 2002), Bourdieu & Johnson (1993); 
ადამიანური კაპიტალის/შესაძლებლობების შესახებ იხ. England & Folbre (1997), OECD (1998a), Caputo (2002); სოციალური 
კაპიტალის/შესაძლებლობებისთვის იხ.  Putnam (1993, 1995, 2000, 2001), Beverly & Sherraden (1997), OECD (1998b), Collier   (1998), Montgomery 
(2000), Mondal (2000), Landry et al. (2001); Veenstra (2001), Woolcock (2001); Kumlin & Rothstein (2003), Chan et al. (2004), კულტურული 
კაპიტალის/შესაძლებლობებისთვის იხ.  Greene (2001) & Georg  (2004). 
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ცხრილი 2 : საზოგადების ადამიანური შესაძლებლობების სამი ელემენტი (‘საზოგადოების 
ადამიანური კაპიტალი’) 

ინდივიდუალური ადამიანური 
შესაძლებლობები (‘ინდივ. 
ადამიანური კაპიტალი’) 

სოციალური 
შესაძლებლობები 

(‘სოციალური კაპიტალი’) 

კულტურული 
შესაძლებლობები 

(‘კულტურული კაპიტალი’) 

• პიროვნების ფიზიკური 
ჯანმრთელობა 

• პიროვნების  
ფსიქიკური 
ჯანმრთელობა 

• პიროვნების  სულიერი 
ჯანმრთელობა 

• განათლება 

• ზოგადი და 
პროფესიული ცოდნა 

• ტექნოლოგიური 
უნარები 

• პროფესიული უნარები 
და წვრთნა 

• ენების ცოდნა 
• შემოქმედებითი უნარი 

• სწავლის უნარი 

• ადაპტაციის უნარი, 
მოტივაცია 

• სხვა პოზიტიური 
პერსონალური 
მახასიათებლები და ა.შ. 

• ოჯახსა და თემში 
ინტეგრაცია 

• ოჯახის და თემის 
მხარდაჭერა 

• ადამიანებს 
შორის 
კონტაქტის და 
კომუნიკაციის 
სიხშირე და 
ხარისხი 

• მეგობრების 
რაოდენობა, 
პირადი 
ურთიერთობების 
სიძლიერე 

• კომუნიკაციის 
უნარები 

• სოციალური 
უნარები და ა.შ. 

• ტრადიციები 
• ადათ-წესები 

• ჩვევები 

• ზნეობრივი კოდექსი 

• მშობლების 
პატივისცემა 

• რელიგიური რწმენა 

• ხელოვნება 
• ჯანმრთელი 

ცხოვრების კულტურა 
• სწავლის კულტურა 

• ფულის დაზოგვის 
კულტურა 

• აქტიურობის კულტურა 

• ბიზნესის კეთების 
მოტივაცია 

• სოლიდარობის, 
თანამშრომლობის და 
ერთობლივი 
დახმარების კულტურა 

• კულტურული 
მრავალფეროვნების 
გაგება 

• საზოგადოების და 
თემის ღიაობა და ა.შ. 
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დავაღწიოთ თავი მხოლოდ ‘თერაპიულ სოციალურ სამუშაობოზე’ ფოკუსირებას 
 
            ადამიანის სოციალური შესაძლებლობების თეორია, რადგან ის ნორმატიული თეორიების 
კატეგორიას მიეკუთნება, ცვალებადია. რაც გულისხმობს სოციალური სამუშაოს განვითარებაში 
დამატებითი ყურადღების გამახვილებას ყოვლისმომცველ პრევენციულ სოციალურ სამუშაოზე. 
რიგი ნაბიჯებისა უკვე გადაიდგა  სწორი მიმართულებით; ტრადიციულ წმინდა პრობლემის 
მომგვარებელ სოციალურ სამუშაოს უკვე დავაღწეთ თავი (მაგ., DuBois & Miley, 2013; Van Wormer et 
al., 2012; Ife, 2012; Reichert, 2011; Ku & Yeun-Tsang, 2004; Adams, 2003; Morrow-Howell et al., 2001; 
Beverly & Sherraden, 1997; Gutierrez & Parsons, 1997). 

           პიერ ბუარდიემ  (საფრანგეთი) (Bourdieu 1973, 1983, 1984, 1986, 1997, 2002) შექმნა თეორია, 
რომელიც განმარტავს როგორ ვართ და რატომ ვართ ისე, როგორც ვართ. მდიდარი ქორწინდება 
მდიდარზე, იმიტომ, რომ მათ აქვთ მიდრეკილება მოსწონდეთ ერთმანეთის პიროვნული 
თვისებები; სოციალური წრე; ერთნაირი  მუსიკა, სპორტი და ხელოვნების ნიმუშები. ღარიბი 
ქორწინდება ღარიბზე, რადგან მათ - ორივეს სვირინგი უფრო მოსწონს, ვიდრე ძვირფასი 
სპორტული მაისური; ორივეს ურჩევნია დალიოს ლუდი მუშათა კლასის ბარში, ვიდრე შამპანური 
ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში; ორივე უსმენს რეპს ან ტექნოს და არა იტალიურ ოპერას თუ 
კლასიკურ მუსიკას; ორივეს უყვარს ფეხბურთი და არა პოლო, ჩოგბურთი ან გოლფი.   
         ბუარდიეს თეორიას თუ ლაჰმანის კომუნიკაციის თეორიას (აგრეთვე ცნობილია, როგორც 
ლაჰმანის სოციალური სისტემის თეორია)  შევურწყამთ (Luhmann, 1984, 1995, 1997), კიდევ უფრო 
ნათელი გახდება რატომ  ახდენს გავლენას და რატომ განაპირობებს კიდეც წარსულში მომხდარი 
კომუნიკაცია ახლანდელ კომუნიკაციას (სოციალურ კომუნიკაციას). 

  ყოველი წინადადება შემოსაზღვრავს არჩევნის არეალს მომდევნო წინადადებისთვის, 
იმდენად, რამდენადაც ყოველი სიტყვა შემოსაზღვრავს მომდევნო სიტყვის არჩევის არეალს 
(კომუნიკაციის ყველა ეტაპზე, ე. ი. სოციალურ სისტემაში). ასევე ჩვენი ცხოვრების ყოველი წელი 
ან ყოველი ეტაპი შემოსაზღვრავს, თუ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ან გავბედოთ მომდევნო წელს ან 
ჩვენი ცხოვრების მომდევნო ეტაპზე. 

რა კავშირი აქვს ამას სოციალურ სამუშაოსთან? პასუხი ასეთია - ყველაფერი ამას უკავშირდება. 
თუ ჩვენ ვიცით საიდან მოდიან ჩვენი პრობლემები, პირველყოვლისა ჩვენ უნდა ვეცადოთ, 
მომავალში თავი ავარიდოთ ამ პრობლემებს. ჩვენი ჯანმრთელობა მეტწილად (მაგრამ არა 
მთლიანად) არის შედეგი წარსულში ჩვენს მიერ ადგილთან, დროსთან, განათლებასთან, 
სამუშაოსთან, სოციალურ ცხოვრებასთან, ოჯახთან, სპორტთან, კულტურასთან და  (ბოლო, მაგრამ 
არა ნაკლებად მნიშვნელოვანი) საკვებთან მიმართებით გაკეთებული არჩევნებისა.    

ამიტომ, სოციალურმა სამუშაომ უნდა შეიმუშაოს ახალი პერსპექტივები, რომლებიც შეცვლიან 
ადამიანის მთელ ცხოვრებას და ყოველდღიურ არჩევანს ისე, რომ (დიდი მასშტაბით, მთელ 
ქვეყანაში) თავს ავარიდებთ პიროვნულ და სოციალურ პრობლემებს. ამისთვის საჭიროა, 
გამოვიგონოთ და  შევიმუშაოთ ახალი პოლიტიკა და სოციალური სამუშაოს ახალი 
მომსახურებები. გასაოცარია, მაგრამ ახალი მოდელის მომსახურებათაგან ბევრი (რომლებსაც ჯერ 
არ  აწოდებენ ფართო მასშტაბით სისტემატურად და კოორდინირებულად, ქვეყნის პოლიტიკაზე 
ან სახელმძღვანელოში მოცემულ თეორიაზე დაყრდნობით) მეტ-ნაკლებად უკვე არსებობს აქა-იქ. 
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რა კავშირი აქვს კალიგრაფიას სოციალურ სამუშაოსთან? ესტუმრეთ შესაძლებლობაშეზღუდული 
და მიგრანტი მშრომელების და მათი ოჯახებისთვის გახსნილ სოციალური სამუშაოს ცენტრს 
სოფელ ჩენში ქალაქი შუნდეს სიახლოვეს (გუანდონი, ჩინეთი) და გაიგებთ. კალიგრაფია აქ არის 
თერაპია და სავარჯიშო უნარის გამოსამუშავებლად, მას იყენებენ პრევენციის და მკურნალობის 
საშუალებად  (HXJY, 2013). 

ან ესტუმრეთ ხსნის არმიას ჰონკონგში, სადაც ხანდაზმულები ახლომდებარე დაწყებითი 
სკოლის მოსწავლეებთან ერთად პამიდორს და სხვა ბოსტნეულს რგავენ, ბავშვებს თავიანთ 
ცოდნას და ბუნებისადმი პატივისცემას უზიარებენ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აქ ყველა, 
ხანდაზმულიც და ბავშვიც, იღებს დიდ ბედნიერებას და მხარდაჭერას  (HKSA, 2007). ბედნიერება 
არის უნივერსალური, ყველაზე ძლიერი მკურნალი. ბედნიერება არის უნივერსალური ყველაზე 
ძლიერი დაცვა სოციალური და პირადი პრობლემებისგან. 

ან მიუგდეთ ყური სოციალურ მუშაკს სამხრეთი აფრიკიდან  (François du Toit, 2006), რომელმაც 
თავისი კლიენტები კრუგერის ეროვნულ პარკში წაიყვანა ლაშქრობაზე, რათა მოეწყვიტა ისინი 
პერსონალური პრობლემებიდან. მოლაშქრეები (პირადი პრობლემების ნაცვლად) დღისით, როცა 
ბუჩქებში დადიოდნენ, გარემოზე, მის მშვენიერებაზე და მოსალოდნელ საფრთხეებზე იყვნენ 
ფოკუსირებული; ხოლო ღამით თავიანთი კარვებიდან უსმენდნენ უცნაური ხმების მთელ 
ორკესტრს.   

იმავე სოციალურმა მუშაკმა 2004 წლის აზიის ცუნამის შემდგომი დავიდარაბისას სოციალური 
სამუშაოს  სრულებით სხვა მეთოდს მიმართა და თემის სოციალური კაპიტალი სრულად 
გამოიყენა. შრილანკაში  მან მიმართა სახელმწიფო მოხელეებს, იურისტებს, სტომატოლოგებს, 
მდიდრებს, ყველას, ვისაც ჰქონდა პოლიტიკური გავლენა, ეკონომიკური ძალუფლება და  
საზოგადოების პატივისცემა. ყველა ეს ხალხი თემში სოციალურ სამუშაოში ჩაება, რათა (ა) 
თემისთვის სრულად მისაღები  ყოფილიყვნენ და რათა (ბ) გამოეყენებინათ თავანთი სოციალური 
და პოლიტიკური ძალა. 

2007 წელს ვატარებდი სამსაათიან ლექციას ასობით სახელმწიფო მოხელისთვის კუალა-
ლუმპურში, მალაიზიის სოციალური ინსტიტუტის მთავარ შენობაში. ლექციის ჩასატარებლად 
მალაიზიის ქალთა, ოჯახის და თემის განვითარების სამინისტრომ მიმიწვია. მალაიზიის 
სოციალური ინსტიტუტის მაშინდელმა დირექტორმა ლექციაზე ორმოცამდე კანონთან 
კომფლიქტში მყოფი  არასრულწლოვანი მოიწვია. დარბაზი იმხელა იყო, რომ მათაც იტევდა. 
როგორც მითხრეს, მათ მომწვევთა მიზანი იყო, რომ ამ ახალგაზრდებს თავი საზოგადოების 
ნაწილად აღექვათ, თავი დაფასებულად ეგრძნოთ და საპასუხოდ პატივი ეცათ 
საზოგადოებისთვის. მათი აზრით, სალექციო დარბაზიც ძალიან შთამბეჭდავი უნდა ყოფილიყო 
და ბავშვებიც სათანადოდ იყვნენ გამოწყობილი. მე მაშინვე მივხვდი, რომ ეს მათი სოციალური და 
კულტურული შესაძლებლობების (სოციალური და კულტურული კაპიტალის) შესაქმნელად და 
გასაძლიერებლად  გაკეთდა. 

ან შეგიძლიათ ეწვიოთ კემეროვოს, სამრეწველო ქალაქს ციმბირში, სადაც თეატრში 
მაყურებელთა ადგილების პირველი რიგი შენახულია სოციალურად მოწყვლადებისთვის, 
მათთვის ვინც სოციალურ მომსახურებას იღებს. კემეროვოში სოციალური მუშაკები საჯარო 
ტრანსპორტით უფასოდ მგზავრობენ  და მათ აქვთ ბიბლიოთეკის აბონემენტი, რათა იქიდან 
თავიანთი კლიენტებისთვის წიგნები გამოიტანონ (Federova, 2006).  



 
 

 

 

7 

 
 

ჰონკონგის ერთ-ერთი დიდი პრობლემაა, რომ ხალხი არ იღიმება, მათ დაავიწყდათ ღიმილი, ან 
ნაცრისფერი ასფალტის ჯუნგლებში გამეფებული კონკურენციისაგან ძალიან არიან დასტრესილი. 
ამის შეცვლა შეიძლება მოხერხდეს ახალწამოწყებული კამპანიის მეშვეობით, რომელიც 
ბედნიერებაზე ამახვილებს ყურადღებას (Aspalter, 2004, 2007a–c, 2010). ამისათვის რამდენიმე 
მიმართულებით დაიწყო მუშაობა; (1) ქალაქში განათავსეს სოციალური რეკლამები (APIs) და (2) 
ბევრი ყვავილი დარგეს, განსაკუთრებით მოსაწყენ, ნაკლებად მოვლილ, მუშათა რაიონებში; (3) 
მიმართეს სოციალური სამუშაოს ინტეგრირებაზე ორიენტირებულ მომსახურებებს, რომლებიც არა 
მხოლოდ კლიენტის პრობლემების მოგვარებაზე არიან ფოკუსირებული, არამედ მთელი 
სამეზობლოს გაძლიერების და შესაძლებლობების განვითარებაზე. სოციალური სამუშაოს ცენტრი, 
რომელიც ასეთ გავრცობილ მომსახურებას გვთავაზობს, უნდა ამუშავებდეს მაგალითად, სათემო 
სპორტულ დარბაზს, კარაოკეს სათემო ცენტრს,  სათემო ბიბლიოთეკას და ინტერნეტ ცენტრს. 
სწორედ ასეთი ცენტრი მოვინახულე ახლახანს შუნდეში. ეს იქნება მართლაც ცოცხალი მაგალითი 
უმწეოების და წარუმატებლების  სოციალური ინკლუზიისა. 

ეს იმიტომ კეთდება, რომ სოციალურმა მუშაკებმა მიაგნონ და მიუახლოვდნენ იმ კლიენტებს, 
რომლებზეც განსაკუთრებულად არიან ფოკუსირებული. ისინი ყურადღებას მიაქცევენ 
პოტენციური კლიენტების  სხეულის მეტყველებას, სახის გამომეტყველებას და ქცევას, რათა 
შეძლონ სოციალური სამუშაოს საჭირო მომსახურების მიწოდება. მაგრამ ისინი აგრეთვე 
აძლიერებენ მთელ თემს, ყველა აქ მაცხოვრებელს, პრობლემის მქონე ადამიანი იქნება ეს თუ 
სამეზობლოს ჩვეულებრივი წარმომადგენელი. ამგვარად, სოციალური სამუშაოს ცენტრი გახდა 
თემის ერთგვარი ‘საფიხვნო’ (თემის თავშეყრისათვის განკუთნილი მაგიდა ქართულ სოფლებში), 
სადაც სოციალური სამუშაოს მომსახურებას ექნება უფრო ღრმა და შორსმიმავალი გავლენა და 
წვდომა. 

იმავე დღეს, როცა ჩენში სოციალური მომსახურების/სოციალური სამუშაოს ცენტრი 
დავათვალიერე, მე სამრეწველო რაიონის სოციალური სამუშაოს და კულტურული მომსახურების 
(საკმაოდ ფუტურისტულ და ძალიან ბევრისმომცველ) ცენტრებსაც ვეწვიე. ადგილობრივმა 
მთავრობამ 2013 წელს კულტურული მომსახურების ამ ცენტრის აშენებაში 120  (RMB) მილიონი 
გადაიხადა. ორივე ცენტრი ერთნაირ სტრატეგიას იყენებს, აქ ცდილობენ  (როცა შესაძლებელია) 
მთელ ოჯახს შეხვდნენ - ახალგაზრდებს, ბავშვებს და ხანდაზმულებს. სოციალური მუშაკები 
ოჯახებს ან თავიანთ ცენტრში იწვევენ ან ბუნების წიაღში მართავენ მათთვის სხვადასხვა 
ღონისძიებას; ცდილობენ, რაც შეიძლება მეტი ურთიერთობა ჰქონდეთ კლიენტებთან. ეს არის 
უფრო პრევენციის, ვიდრე პიროვნების ან/და საზოგადოების წინაშე უკვე წარმოშობილი 
პრობლემების მოგვარების საშუალება.  

ეს რამდენიმე მაგალითი გვიჩვენებს შესაძლებელი გამოსავლების  დიდი მრავალფეროვნების 
მცირე ნაკრებს. მართლაც უსასრულოა რაოდენობა სოციალური სამუშაოს იმ მომსახურებებისა, 
რომლებმაც შეიძლება შექმნან და დაიცვან ადამიანის შესაძლებლობები: ესენი გახლავთ - 
ინდივიდუალური ადამიანური შესაძლებლობები, სოციალური (პოლიტიკურის ჩათვლით) 
შესაძლებლობები და ჯერ ისევ ძალიან უგულებელყოფილი კულტურული შესაძლებლობები. 

 
ჩეხეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვაცლავ ჰაველმა ერთხელ თქვა: 
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 მე უზომოდ მნიშვნელოვნად ვთვლი, რომ ჩვენ კულტურას მივიჩნევდეთ 
ადამიანის აქტივობის არა მხოლოდ ერთ სახედ, სხვა მრავალთა შორის, არამედ 
უფრო ფართო თვალსაზრისით აღვიქვამდეთ მას, “ყველაფრის კულტურად”, 
საზოგადოების მანერების ზოგად დონედ… აქ ძირითადად იმ ურთიერთობის 
სახეს ვგულისხმობ, რომელიც ადამიანებს შორის არსებობს - ძლევამოსილებსა და 
სუსტებს შორის, ჯანმრთელებსა და სნეულებს შორის, ახალგაზრდებსა და 
ხანდაზმულებს შორის, ზდასრულებსა და  ბავშვებს შორის, ბიზნესმენებსა და 
მომხმარებლებს შორის, კაცებსა და ქალებს შორის, მასწავლებლებსა და 
მოსწავლეებს შორის, ოფიცრებსა და ჯარისკაცებს შორის, პოლიციელებსა და 
მოქალაქეებს შორის და ასე შემდეგ. რამდენად მნიშვნელოვანიც არ უნდა იყოს 
ეკონომიკის ხელახლა ფეხზე დაყენება, ეს სულაც არ არის ჩვენს მიერ 
გადასაჭრელი ერთადერთი ამოცანა. არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ყველაფერი 
ვიღონოთ, რომ ყოველდღიური ცხოვრების ზოგადი კულტურული დონე 
გავაუმჯობესოთ… მეტსაც ვიტყვი, ყოველდღიური ცხოვრების 
ცივილიზებულობის გაუმჯობესებას ბევრი თვალსაზრისით შეუძლია 
ეკონომიკური განვითარების დაჩქარება (Vaclav Havel, Lavoie & Chamlee-Wright, 
2002:  78). 

               იგივე შეიძლება ითქვას იმ პირად და სოციალურ პრობლემებზე, რომლის მოგვარებას და 
თავიდან აცლებას  სოციალური სამუშაო ცდილობს. ჩვენ ‘ყველაფრის კულტურა’ უნდა 
გავაუმჯობესოთ, უნდა ვიყოთ ფოკუსირებული (1) ღარიბსა და მდიდარზე, (2) სუსტსა და 
ძლევამოსილზე, (3) სნეულსა და ჯანმრთელზე, (4) იმათზე, ვისაც კონკრეტული უნარი აქვს 
შეზღუდული და იმაზე ვისაც არ აქვს ამგვარი შეზღუდვა, (5) ძალადობის მსხვერპლსა და 
მოძალადეზე, (6) უგულებელყოფილზე და მათზე, ვინც ისინი უგულებელჰყო, (7) მათზე, ვინც 
გარიყულია საზოგადოებისგან და მათზე, ვინც საზოგადოების ყურადღების და სოციალური 
აქტივობის ცენტრშია, (8) მათზე, ვინც არ დაიშვებიან, არ აქვთ მატერიალური შესაძლებლობა 
ჩაერთონ, ან ჯერ არ უსწავლიათ ყოველდღიური ცხოვრების ყველა კულტურული ასპექტი ან 
საგანგებო, ცხოვრებაში ერთხელ მოსახდენ და საზოგადოების  კულტურული ცხოვრებისთვის 
ყველაზე მნიშვნელოვან კულტურულ აქტივობებში. ეს სწორედ ის არის, რასაც შეიძლება  
ვუწოდობთ სოციალური ინტერვენციის  ნამდვილად ყოვლისმომცველი და ამდენად 
პრევენციული სტრატეგია. აგრეთვე მეტად მნიშვნელოვანია, სოციალური სამუშაოს 
მომსახურების მიწოდება მანამ სანამ პირადი და სოციალური პრობლემები გაცხადდება, სანამ ამ 
პრობლემების რაოდენობა გაიზრდება და სანამ ისინი უფრო დამძიმდებიან. 
           როცა საქმე მიდგება პრობლემების პრევენციაასა და მათზე რაც შეიძლება ადრე 
რეაგირებაზე,  “ძალიან ადრეული ინტერვენციის სტრატეგია’ არის კიდევ ერთი 
უმნიშვნელოვანესი ასპექტი. ესპინგ-ანდერსენი (Esping-Andersen 2002, 2007) და სოციალური 
პოლიტიკის სხვა უამრავი ექსპერტი მთელ მსოფლიოში (e.g., Krieger, 1969; Newman-Williams & 
Sabatini, 2000; Zollinger Giele & Holst, 2004; Georg, 2004; Gitterman & Schulman, 2005; OECD, 2007) 
ყურადღებას ამახვილებენ იმ ფაქტზე, რომ ადრეული ინტერვენცია, რამდენადაც შესაძლებელია, 
ფოკუსირებული უნდა იყოს ადამიანის ბავშვობაზე.  
             ბრაზი, შფოთვა, დეპრესია, ენთუზიაზმის ნაკლებობა, თავდაჯერებულობის ნაკლებობა, 
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სოციალური გარიყულობა, კულტურული გარიყულობა, სოციალური უნარების ნაკლებობა, 
კულტურული კომპეტენციის ნაკლებობა, ნებისმიერი სახის ძალადობა და უგულებელყოფა და ა. 
შ. ხშირად სათავეს იღებენ ადამიანის საოჯახო ან სხვა სოციალური გარემოდან, ან ადამიანის 
ადრინდელი ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან. სიღარიბე და განათლების ნაკლებობა არის 
კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, როგორ მოქმედებს ცხოვრების უწინდელი (არა აუცილებლად 
ბავშვობისდროინდელი) პირობები და ადრე   გაკეთებული არჩევანი, ადამიანის ცხოვრების 
შემდგომ ეტაპებზე. 
          რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი ან განმეორებადი გარემოებების ან გამოცდილების ნეგატიური 
გავლენა გამრავლდება და გამოიწვევს ‘დომინოს ნეგატიურ ეფექტს’ ადამიანის ცხოვრებაში. 
მაგრამ კარგი ამბავი არის, რომ გადამწყვეტი ან განმეორებადი პოზიტიური გარემოებები ან 
გამოცდილებაც გამოიწვევს ‘დომინოს პოზიტიურ ეფექტს’ ადამიანის ცხოვრების განმავლობაში.  
 
 

განვითარებისეული სოციალური პოლიტიკა სოციალური მუშაობის 
მომსახურებისთვის  
 

განვითარებისეული სოციალური პოლიტიკის თეორია (Midgley, 1993, 1994, 1995, 1996 1999, 
2001, 2003, 2008) საზოგადოების ადამიანური შესაძლებლობების თეორიისგან  (Aspalter, 2004, 
2007a–c, 2010) დამოუკიდებლად განვითარდა. მაგრამ ორივეს ნორმატიული სტრატეგია ძალიან 
სინერგეტიკულია, თუ თანმხვედრი არა. ორივე თეორია, ერთმანეთის მსგავსად, სოციალური 
პოლიტიკის და სოციალური მომსახურების მთავარ ელემენტად სოციალურ შესაძლებლობებს 
მიიჩნევს. მიდგლიმ და ასფალტერმა (Midgley & Aspalter) უბრალოდ განავრცეს 
განვითარებისეული სოციალური პოლიტიკის სფერო და დაამატეს კულტურული 
შესაძლებლობები, გაამახვილეს ყურადღება სოციალური პოლიტიკის და სოციალური 
მომსახურების დარგში ამჯერად აქტუალური მიზნების მისაღწევად ფიზიკური და ბუნებრივი 
გარემოს მნიშვნელობაზე, ისინი აგრეთვე ფოკუსირებული არიან საბაზრო ტექნიკაზე, რომლითაც  
უნდა მივაღწიოთ სოციალურ განვითარებას და სოციალური პოლიტიკის სხვა მიზნებს (მაგ., 
განვითარებისეული სოციალური პოლიტიკის გამოყენება იქ, სადაც ბევრი ხანდაზმულია 
Aspalter, 2014).  

1950-იან წლებში გაერო-მ განვითარებისეულ სოციალურ პოლიტიკას დიდად დაუჭირა 
მხარი, განსაკუთრებით მესამე მსოფლიოს ქვეყნების განვითარებისთვის გაწეული დახმარების 
ფარგლებში. 1960-იანი და 1970-იანი წლების განმავლობაში ეს იდეა ძალიან აქტუალური იყო 
არაერთ ისეთ პოლიტიკაში, რომელიც ფოკუსირებული იყო ადამიანის ძირითად საჭიროებებზე - 
წყალზე, საკვებზე, თავშესაფარზე და განათლებაზე   (Midgley, 2008: 16). 
 
 
პროგრესული სოციალური ცვლილების საჭიროება 

 
         სოციალური პოლიტიკის განვითარებისეულ მიდგომაში, სოციალური განვითარების 
მიზნების მისაღწევად, მეტად მნიშვნელოვანია პროგრესული სოციალური ცვლილების 
საჭიროება. სოციალური პოლიტიკის განვითარებისეული მიდგომის წარმომადგენლები 
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ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ ნეგატიური ეფექტი აქვს ‘ღარიბებისთვის მხოლოდ 
რესურსების მიწოდებას  სიკეთეებისა და ცხოვრების სტანდარტებოს შემოწმების გზით (Midgley: 
2008: 21).  
           ამგვარ მიდგომას ორი მუხანათი ასპექტი ახლავს - ‘სიღარიბის ხაფანგი’ და ‘დანაზოგის 
ხაფანგი’, რომლებიც არიან განუყოფელი ატრიბუტები ნებისმიერი მცდელობისა დადგინდეს 
გარკვეული შემოსავლის თუ ქონების/დანაზოგის ფონზე სოციალური ბენეფიტის ან სოციალური 
მომსახურების მიწოდების პირობები, და რასაც ეძუფნება სოციალური დახმარებების და 
სოციალური მომსახურებების  ზოგადი პრაქტიკა (Midgley and Aspalter, forthcoming). 
 
სიკეთეებისა და ცხოვრების სტანდარტების შემოწმება უბრალოდ იწვევს სიღარიბის ხაფანგს და 
დანაზოგის ხაფანგს. როცა ადამიანის შემოსავალი თუ დანაზოგი მიაღწევს გარკვეულ ზღვარს, ის 
ჯარიმდება სწორი ქცევისთვის.   
           
         ამ შემთხვევაში ბენეფიტის და მომსახურების მიმღებები უბრალოდ არიან რაციონალური, 
თავიანთ ოჯახებზე პასუხისმგებელი ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ თავის გატანას, ოჯახს 
გამოკვებას და გადასახადების გადახდას. ისინი არ არიან ‘ზარმაცები’. ხოლო პოლიტიკის 
შემქმნელები და ექსპერტები ვერ ხედავენ შეცდომებს ან უბრალოდ ვერ დაინახეს, რომ ღარიბი 
ადამიანების რაოდენობის გაზრდა, მას მერე, რაც სიღარიბეს ომი გამოუცხადეთ, თავად ამ ომის 
ბრალია, რადგან ამ ომს ძირითადად სიკეთეებისა და ცხოვრების სტანდარტების შემოწმების  
მეთოდით წარვმართავთ. 
           განვითარებისეული სოციალური პოლიტიკის მომხრეები ცდილობენ უზრუნველყონ 
უკეთესი შედეგი და ისწავლონ პრაქტიკისგან. ზოგი ამას პრაგმატიზმს უწოდებს, სხვები 
უბრალოდ - მეცნიერებას. ემპირიული დასაბუთება წარმართავს და აძლიერებს თეორიას. 
ვერცერთი თეორია ვერ იარსებებს დიდხანს ეულად, ადრე თუ გვიან მან უნდა შეითავსოს 
ემპირიული მტკიცებულებები. სოციალური პოლიტიკის  განვითარებისეული მიდგომა 
იმთავითვე ღრმად იყო ფესვგადგმული ემპირიულ მტკიცებულებებში, რომელიც გახლავთ 
პრაგმატული პროგრამები და მიღებული საგრძნობი შედეგები (Midgley, 2008: 16). 
           ამიტომ, განვითარებისეული სოციალური პოლიტიკის თეორია სოციალური ბენეფიტების 
და ყველა სახის სოციალური მომსახურების მიწოდების საქმეში კატეგორიულად ამბობს უარს 
სიკეთეებისა და ცხოვრების სტანდარტების შემოწმების ხანგრძლივ ტრადიციაზე. რადგან 
სიკეთეებისა და ცხოვრების სტანდარტების შემოწმების გზით მიწოდებულ ბენეფიტებს და 
მომსახურებას აქვს  ძალიან საზიანო, დროთა განმავლობაში უფრო გაძლიერებადი, ეფექტი, 
რომელიც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ამძიმებს სიღარიბეს.   
           ამიტომ, სიკეთეებისა და ცხოვრების სტანდარტებოს შემოწმების მეთოდი უნდა შეცვალოს  
(1) უნივერსალურმა და/ან (2) არაეკონომიკურად გამიზნულმა ფულადმა გადარიცხვებმა და 
სოციალური მომსახურების პროგრამებმა. არაეკონომიკურად გამიზნული გადარიცხვები 
(როგორიც არის გეოგრაფიულად გამიზნული სოციალური კეთილდღეობის ბენეფიტები და 
მომსახურებები) ახერხებენ სიღარიბის შემცირებას, ისე, რომ არ ახლავთ  ორმაგი უარყოფითი 
ეფექტი, სიღარიბის მახე და დანაზოგის მახე.  
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სოციალური დაგეგმვა და სოციალური ინტერვენცია 
 
          როცა საქმე განვითარებისეულ სოციალურ პოლიტიკას ეხება, აგრეთვე მთავარია იმის 
გათვალისწინება, რომ სოციალური დაგეგმვა არის აუცილებელი პირობა სოციალური 
განვითარების მიღწევის ხელშესაწყობად. მსოფლიოს ემპირიული რეალობა ასაზრდოებს იდეას, 
რომ მართვა ყველაზე მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ გარანტირებულად დაიწყოს ეკონომიკური, 
სოციალური და კულტურული განვითარება  (Hobhouse, 1924; Hardiman & Midgley, 1982; Falk, 1984; 
MacPherson & Midgley, 1987; Estes, 1988, 1990, 1993, 2003; Jones, 1990; Chen & Desai, 1997; Mehrotra & 
Jolly, 1997; Ghai, 2000; Tang, 2000; Gough et al., 2004; Singh & Aspalter, 2008). 
         არ არსებობს ‘უხილავი ძალა’ რომელიც მოაგვარებს სოციალურ პრობლემებს ან დაგვიცავს 
მათი წარმოქმნისგან. სოციალური სამუშაოს ყველა სახის ინტერვენციის ძირითადი პრინციპი და 
ლოგიკა ის გახლავთ, რომ საჭიროა ინტერვენცია და სოციალური განვითარება გზამკვლევით: 

…განვითარებისეული სოციალური პოლიტიკა ყურადღებას ამახვილებს გამიზნული 
ინტერვენციის საჭიროებაზე, რომელიც გეზს აძლევს ცვლილების პროცესს და 
მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ცხოვრების სტანდარტებს. ამიტომ ამ მიდგომის 
მთავარი მახასიათებელია  ადამიანური აგენტი (Human Agency). განვითარებისეული 
სოციალური პოლიტიკის მკვლევარებს სჯერათ, რომ სოციალური პრობლემები უნდა 
მოგვარდეს გულდასმით, დაგეგმილი ადამიანური ძალისხმევით. ადამიანები 
კოლექტიურად თუ იმოქმედებენ, შეძლებენ იპოვონ ეფექტიანი გზა იმ გადაუდებელი 
სოციალური პრობლემებიდან თავდასაღწევად, რომლებიც ტანჯავენ ადამიანთა 
საზოგადოებებს. ამიტომ, განვითარებისეული სოციალური პოლიტიკა კოლექტიური 
ინსტიტუტების მიერ განხორციელებული ინტერვენციის საჭიროებაზე ლაპარაკობს. 
კოლექტიური ქმედებები თემის და რეგიონის დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანია, 
მაგრამ ბევრს სჯერა, რომ განვითარებისეული სოციალური პოლიტიკა ყველაზე 
ეფექტიანია, როცა მას მთავრობა ახოციელებს. ეს მოითხოვს, რომ მთავრობა  
აკმაყოფილებდეს ხალხის საჭიროებებს, ბეჯითად ცდილობდეს აამაღლოს ყველას 
ცხოვრების სტანდარტები, ფინანსურად უზრუნველყოს  და კოორდინაცია გაუწიოს 
სოციალურ განვითარებას ყველა დონეზე (Midgley, 2008: 22) 

 
          სოციალური სამუშაო ისევე, როგორც ზოგადად სოციალური პოლიტიკა, მოითხოვს 
დაგეგმვას ისეთი ‘წინამძღოლების’ მიერ, როგორებიც გახლავთ (1) ყველა დონის სამთავრობო 
სააგენტო, (2) სოციალური სამუშაოს ასოციაციები და (3) სოციალური სამუშაოს მოძრაობები, (4) 
სოციალური სამუშაოს ძირითადი სააგენტოები და (5) სოციალური სამუშაოს და სოციალური 
პოლიტიკის ექსპერტები. 
         ამიტომ, სოციალური მუშაკები (როგორც სააგენტოს მენეჯერები, პროფესიონალები) უნდა 
თანამშრომლობდნენ მთავრობასთან და (როგორც სახელმწიფო მოხელეები) მუშაობდნენ 
მთავრობისთვის, რათა, ყოვლისმომცველი პრევენციული და  დამაამებელი სოციალური სამუშაოს 
მეშვეობით, საზოგადოების ყველა კუთხეში საზოგადოების ყველა ფენის ცხოვრების დონე 
გააუმჯობესონ. 
 
წამყვანი პრინციპები - უნივერსალურობა, თანასწორობა და ინკლუზიურობა 
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განვითარებისეული სოციალური პოლიტიკის სხვა მთავარი პრინციპები გახლავთ 

‘უნივერსალურობა, თანასწორობა და ინკლუზიურობა’ (Midgley, 2008: 23–25). მიდგლი 
გვთავაზობს, ყურადღება გავამახვილოთ (Midgley 1995, 1996, 1999, 2001, 2003, 2008) 
უნივერსალურ სოციალურ პოლიტიკაზე და უნივერსალურ სოციალურ მომსახურებაზე. იმ 
მაგალითების ფონზე, რომლებიც ზემოთ მოვიყვანეთ, უნივერსალურობა, თანასწორობა და 
ინკლუზიურობა შეიძლება გავიგოთ პარადიგმად, რომელიც სცილდება უნივერსალური 
განათლების და უნივერსალური ჯანდაცვის სფეროებს. აქ აგრეთვე უნდა გავითვალისწინოთ 
‘სოციალური სამუშაოს ნამდვილად უნივერსალური მომსახურება’, არა მხოლოდ იმ 
თვალსაზრისით, რომ ყველაზე გავრცელდეს, არამედ იმ თვალსაზრისითაც, რომ მოიცავდეს 
ყველა მომსახურებას და ვრცელდებოდეს ადამიანის ძლიერ და სუსტ მხარეებზე, მისი 
ცხოვრების ძალიან ადრეულ ეტაპზევე იწყებოდეს. 

 
სოციალური პოლიტიკის მიზნები ძირითადად სამი ელემენტისგან შედგება: 

1. შევამციროთ არაკეთილდღეობა (ტანჯვა, შიმშილი, წყურვილი, სიკვდილიანობა, 
ავადმყოფობა, დანაშაული, დისკრიმინაცია, გარიყულობა, უსახლკარობა, სიღარიბე 
და ა.შ.);  

2. გავზარდოთ კეთილდღეობა, რაც ნიშნავს ადამიანების კარგად ყოფნას (გავზარდოთ 
ხარისხი ცხოვრებისა, თავდაჯერებულობისა, ბედნიერებისა, უნარებისა, ცოდნისა, 
ფიზიკური და ფსიქიკური ძლიერებისა, სოციალური მხარდაჭერის ქსელებისა, 
კულტურული და სოციალური მონაწილეობისა და ა.შ.); 

3. მივაღწიოთ, გავაძლიეროთ და შევინარჩუნოთ მთლიანი სოციალური განვითარება 
(სოციალური, პოლიტიკური, ლეგალური ინსტიტუტების და ეკონომიკური, 
სოციალური და კულტურული განვითარების სტანდარტების ჩათვლით);   

 
სოციალური პოლიტიკისთვის ეს ნიშნავს ფოკუსირებას არაკეთილდღეობის შემცირებაზე, 

განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება განვითარებად ქვეყნებს (მაგ., აღმოსავლეთ აზიაში). აგრეთვე 
უფრო პრობლემების პრევენციაა საჭირო, ვიდრე იმის დაცდა თუ როდის მოხდება რამე, როდის 
იჩენს თავს უბედურება და როდის გავრცელდება. სოციალური სამუშაოს მომსახურება არის 
ზოგადად სოციალური პოლიტიკის ფუნდამენტური ასპექტი და განსაკუთრებით, 
განვითარებისეული სოციალური პოლიტიკისა, რომელსაც აქვს (პროგრამულ დონეზე) 
პოლიტიკის დაგეგმვის და შემუშავების გრძელი ისტორია. 

ამიტომ, აუცილებელია, შეიქმნას ახალი სივრცე მთელი თემისთვის გამიზნული ‘სოციალური 
სამუშაოს პრევენციული მომსახურებისთვის’; რომელიც არსებული სოციალური  მომსახურების 
სრულ სპექტრს გამოიყენებს და ადამიანის მთელ  ცხოვრებას მოიცავს. 

ქვემოთ გიჩვენებთ ახალ სფეროებს და ახალ იდეებს იმასთან  დაკავშირებით, თუ როგორ 
უნდა გავაფართოოთ სოციალური სამუშაოს მომსახურების სფერო. სოციალური ცვლილებით 
ყველაზე დაინტერესებული ეს ძალა როგორ უნდა იქცეს სრულ, ყოვლისმომცველ მექანიზმად, 
რომელიც პასიურად კი არ  ეხმაურება, არამედ გამწევი ძალააა სოციალური განვითარებისა 
(მზარდად კომპლექსურ, პოსტმოდერნისტულ, მალე ძალიან ხანდაზმულ და უკვე ძალიან 
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გლობალიზებულ სოციალურ ყოველდღიურობაში). 

 
ადამიანების ადამიანური,  სოციალური და კულტურული შესაძლებლობების განვითარება და 
დაცვა     

 
სოციალური პოლიტიკის მასშტაბები განივრცო (იძულებული იყო გავრცობილიყო), რათა 

გაწვდომოდა სოციალური პრობლემების მუდმივად  მზარდ რაოდენობას. ისეთი ეკონომიკური 
პრობლემა, როგორიც არის უმუშევრობა, ამოვარდა ეკონომიკური პრობლემების სტანდარტული 
რეპერტუარიდან. სამუშაო ადგილების შემქმნელ პოლიტიკას, დასაქმების საზოგადოებისთვის 
სასარგებლო პროგრამებს, საჯარო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს (ეკონომიკური აქტივობების 
სტიმულირების ან შემცირების თვალსაზრისით) ვერ ჩაანაცვლებს მონეტარული პოლიტიკა, 
რომელიც არეგულირებს ფულის მოწოდებას. ახლა დაბალი ინფლაცია თანაარსებობს 
უმუშევრობის მაღალ მაჩვენებლებთან. ისინი ერთად ქმნიან  ახალ, ნაკლებად ზნეობრივ, 
ეკონომიკურ ბალანსს; რომელსაც მხარს უჭერს “არაემპირიულად მიგნებული’ ნეოლიბერალური, 
ნეოკლასიკური ნააზრევი ეკონომიკის შესახებ. ეს ნააზრევი ეფუძნება  მენგერის (Menger 1871, 
1994), ბოჰმ-ბავერკის (Böhm-Bawerk 1890, 1891), უესერის (Wieser 1893),  მისეს (Mises 1912, 1927, 
1929, 1940, 1952, 1977), ჰეიეკის (Hayek 1941, 1944, 1960, 1972, 1978, 1990)  და ფრიდმანის  (Friedman 
1962, 1973, 1976, 1989) თეორიებს. 

საზოგადოების ასაკის გაზრდამ და თანამედროვე მასობრივმა დაავადებებმა (კიბომ, 
ალცჰეიმერმა, დიაბეტმა, ასთმამ, გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებმა) შეცვალეს ადამიანის 
პერსონალური საჭიროებების სურათი; ისევე, როგორც პირობები, რომელსაც ახლანდელი 
ჯანდაცვის და ხანგრძლივად ზრუნვის სისტემები და პოლიტიკა ეფუძნება. ახლა ჯანდაცვის და 
ხანგრძლივად ზრუნვის ღირებულება (უფრო მეტად ვიდრო ოდესმე) საფრთხეს უქმნიან 
ჯანდაცვისა და ეკონომიკის მთელ სისტემებს (აშშ-ს ჯანდაცვის ხარჯები სწრაფად უახლოვდება 
მთლიანი შიდა პროდუქტის 20 პროცენტს)  (Aspalter, 2012). 

ამიტომ, სოციალური პოლიტიკის ექსპერტები და მთავრობები ფოკუსირებული უნდა 
იყვნენ ახალ სოციალურ პოლიტიკაზე, განსაკუთრებით ისეთზე, რომელიც არ მოითხოვს 
დამატებით დაფინანსებას მაშინ, როცა  ყველა დონეზე (ეროვნული სახელმწიფოები, 
ფედერალური სახელმწიფოები და ადგილობრივი მთავრობები) მცირდება სახელმწიფო 
დანახარჟები. 

არამონეტარული სოციალური პოლიტიკა ვერ ჩაანაცვლებს მონეტარულ (სოციალურ 
შემწეობას ან სოციალური უსაფრთხოების სისტემას) სოციალურ პოლიტიკას, მაგრამ შეძლებს 
მის შევსებას, გაზრდის მთელი სოციალური პოლიტიკის გავრცელების მასშტაბს და 
ეფექტიანობას, როგორც ახლო ისე შორეულ მომავალში.  

სოციალური პოლიტიკა, რომელიც რესურსებს გაიღებს ხალხის ადამიანური, სოციალური 
და კულტურული შესაძლებლობებისთვის, ყველაზე ქმედით პოლიტიკათა რიგს განეკუთნება, 
რადგან ის ძალიან პრევენციულია. თუ ამგვარ პოლიტიკას ძალიან ადრე მივმართავთ, მას ძალიან 
პოზიტიური, გამრავლებადი ეფექტი ექნება, რადგან ძალიან ‘ადრე’ გადარჩენილი ადამიანი თავს 
აარიდებს პერსონალური პრობლემების დიდ წილს. საზოგადოების ადამიანური 
შესაძლებლობების პოლიტიკა ინდივიდუალურ პრობლემებს მათ გაჩენამდე აგვარიდებს და 
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სოციალურ პრობლემებს მანამ, სანამ ისინი გავრცელდებიან და უმართავი გახდებიან. 
სოციალური სამუშაოს მომსახურებისთვის ხალხის ინდივიდუალურ ადამიანურ 

კაპიტალში ინვესტირება ნიშნავს ფოკუსირებას (1) ხასიათის ჩამოყალიბებაზე, (2) ხასიათის 
სისუსტეების დაძლევაზე, (3) ადამიანის უნარების გაუმჯობესებაზე, (4) ცოდნასა და 
თვითგამორკვევაზე, (5) განათლებაზე  ფსიქიკური და ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემების 
თავის არიდების მიზნით, (6) ადამიანების განათლებაზე  ცხოვრების ჯანმრთელი და 
არაჯანმრთელი წესის შესახებ (საკვების არჩევანი, ჰიგიენის საკითხები,  სპორტი და ფიზიკური 
და ფსიქიკური ვარჯიში), (7) ადამიანების განათლებასა და კონსულტირებაზე ეკონომიკურ, 
დასაქმების და კარიერის საკითხებში; (8) ადამიანების განათლებაზე და კონსულტირებაზე იმის 
თაობაზე, თუ როგორ უნდა აარიდონ თავი და როგორ უნდა გაუმკლავდნენ მარტოხელობას; (9) 
ადამიანების განათლებაზე და კონსულტირებაზე საოჯახო საკითხებში (ოჯახის დაგეგმვის 
ჩათვლით); (10) ადამიანების განათლებაზე და კონსულტირებაზე იმის თაობაზე, თუ როგორ 
უნდა წამოიწყონ საკუთარი მცირემასშტაბიანი ბიზნესი ან როგორ უნდა გახდნენ 
თვითდასაქმებული პროფესიონალები და ა. შ.; (11) ადამიანის განათლებაზე ყოველდღიური 
ცხოვრების ფინანსურ და იურიდიულ საკითხებში და ა. შ. ეს არის მოკლე (არასრული) 
ჩამონათვალი მიზნებისა რომელთა მიღწევაც საჭიროა, რათა გავაფართოოთ სოციალური 
სამუშაოს არსებული   მომსახურებები და შემოვიღოთ ახლები, იმისთვის, რომ შევქმნათ და 
გავაძლიეროთ ხალხის ინდივიდუალური ადამიანური შესაძლებლობები.  

როცა საქმე სოციალურ შესაძლებლობებს ეხება, მომავალში სოციალურმა მუშაკებმა და 
პროფესიონალებმა უფრო მეტი ყურადღება  უნდა მიაქციონ ისეთ საკითხებს, როგორიც 
გახლავთ: 
(1) ადამიანების წვრთნა იმაში, თუ როგორ გაიჩინონ, შეინარჩუნონ და მოუფრთხილდნენ 
მეგობრებს;   
(2) ასწავლონ ხალხს, თუ როგორ უნდა შექმნან ოჯახური ჩვეულებები (პარასკევი საღამოს 
ვახშამი, კვირის ექსკურსია და სხვა);  
(3) ხალხს ასწავლონ და შეაძლებინონ მონაწილეობა რეგულარულ სოციალურ  აქტივობებში 
(ჭადრაკის წრე, პოეზიის/ლიტერატურის წრე, ცეკვის ჯგუფი, რომელიც ძალიან პოპულარულია 
შუახნის და ხანდაზმული ჩინელი ქალების საზოგადოებაში და რომელიც მუშაობს ყველა 
მოზრდილ თემში და ცენტრალურ პარკში/მოედანზე), ან   არარეგულარულ სათემო მოვლენებში 
(მეჯლისი, თეატრალური და მუსიკალური წარმოდგენა და სხვა); 
(4) სცადონ დალხინებული, ძალაუფლების მქონე და მაღალ სოციალურ საფეხურზე მდგომი 
ადაიანების ინტეგრირება, რათა ისინი ჩაერთონ სოციალური სამუშაოს პროგრამებში და/ან მათ 
მხარი დაუჭირონ თემის აქტივობებს, რომლებიც გამიზნულია სუსტი და წარუმატებელი 
მოქალაქეებისთვის; 

(5) უკურნებლადი ან ძალიან ავადმყოფი, თუ მარტოხელა ადამიანებისთვის ექიმთან ვიზიტის 

დაგეგმვა და/ან ორგანიზება; 
(6) ადამიანებისთვის, ვისაც აქვთ ძველი ან ახალი ტიპის პრობლემები ან რისკები 
თვითდახმარების ჯგუფების ორგანიზება  და ხელშეწყობა. 
(7) სიმღერის, ცეკვის, სამსახიობო სკოლების გამართვა ბავშებისთვის, მათი მშობლებისთვის და 
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ბებია-ბაბუებისთვის ე. ი. მთელი თემისთვის; 
 (8) საპაემანო ჯგუფების ხელშეწყობა (ერთნაირად ახალგაზრდებისა და ხანდაზმულებისთვის);  
(9) ჯგუფური ექსკურსიების და ცოცვის ან სპორტის სხვა სახეობის ან ფიზიკური ვარჯიშის (მაგ. 
წყლის აერობიკის ჯგუფი) ღონისძიებების ხელშეწყობა ან ორგანიზება; 
(10) ტურისტული მოგზაურობების ხელშეწყობა ან ორგანიზება (ჩემი საკუთარი ბებიის ერთ-
ერთი საყვარელი აქტივობა, რომლის დროსაც ის ხვდებოდა ხალხს  ადგილობრივი თემიდან და 
მათთან ერთად მოიარა მთელი ავსტრია  და ევროპა. ის ფერმერი იყო  ავსტრიის მთიანი 
რეგიონიდან და ძალიან მწირი პენსია ჰქონდა) და ასე შემდეგ. 
           ამგვარად სოციალური მუშაკები უკეთ გაიცნობენ მთელ თემს და მოიძიებენ მეტ 
პოტენციურ კლიენტს მომავალი კონსულტაციების და/თუ თერაპიისთვის. ეს შეამსუბუქებს 
ადამიანების სიმორცხვეს და გაზრდის მათ მზაობას და სურვილს, ეძიონ დახმარება 
ყოველდღიურ ცხოვრებაში თუ განსაკუთრებულ სიტუაციებში. ამგვარად საჭიროების მქონე 
ადამიანების მეტი ნათესავი და მეგობარი მიმართავს სოციალური სამუშაოს სამსახურს.    
           ადამიანების კულტურული შესაძლებლობიების შესაქმნელად და გასაძლიერებლად 
სოციალური სამუშაოს სააგენტოებმა და სახელმწიფო სააგენტოებმა თავიანთი ძალისხმევა უნდა 
მიმართონ რათა: 
(1) გავზარდოთ ადამიანების მონაწილეობა თემის კულტურულ აქტივობებში (პეკინის ოპერის და 
ცირკის წარმოდგენები,  ჯგუფური მედიტაციები, ტაიჯის  (Taiji) კურსები და ჯგუფები და სხვა);  
(2) გახშირდეს ადამიანის კულტურული აქტივობები პირად დონეზე (მაგ., კალიგრაფია, ხატვა და 
სხვ.);  
(3) გახშირდეს ადამიანის კულტურული/სპორტული აქტივობში/მონაწილეობა (გოლფი, მინი 
გოლფი, კრიკეტი, იაპონური ისრის ტყორცნა, კორეული დოლის დაკვრა, საცეკვაო 
წარმოდგენების ყურება ან მათში მონაწილეობა);  
(4) დაორგანიზდეს ნიჭიერთა შოუების ახალგაზრდა და  ხნიერი ადამიანებისთვის;  
(5) დაორგანიზდეს მზარეულთა კურსები და კონკურსები ბავშვებისთვის, შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის, ხანდაზმულებისთვის, მთელი ოჯახებისთვის; ან 
ისეთი კურსები, სადაც ასწავლიან საკვების მომზადებას ჯანმრთლად და ძალიან მცირე 
ფინანსური დანახარჯით (განსაკუთრებით აქტუალურია ღარიბი მოქალაქეებისთვის) და სხვა. 
(6) განხორციელდეს ტრადიციული რეგიონული და ეროვნული კულტურის ხალხთან მიტანა 
(მაგ., კულტურული აქტივობების და კულტურული გაკვეთილების ორგანიზება ისე, რომ ყველას 
შეეძლოს მათში ჩართვა);  
(7) ვასწავლოთ ოჯახური ფასეულობები (მშობლების პატივისცემა და სხვა);  
(8) გავანათლოთ ხალხი ისე, რომ ისწავლონ ფულადი დანაზოგის და საკუთარი ინვესტიციის 
გაკეთება, მიუხედავად იმისა,  ძალიან მცირე მასშტაბის იქნება ეს დანაზოგი თუ არა; 
(9) გავანათლოთ ბავშვები, რათა შეიქმნას სწავლის და მუშაობის კულტურა, ისწავლონ 
მშობლების დახმარება, რითაც კი შეუძლიათ;  
(10) გავანათლოთ ადამიანები, რათა იკვებონ ჯანმრთელად, ივარჯიშონ, დაისვენონ, მისდიონ 
სპორტულ თამაშებს, მოკლედ, გამოიმუშაონ ცხოვრების ჯამრთელი სტილი.  
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 ‘გარემოსეულ სოციალურ პოლიტიკაში’ ინვესტირება  
 

 ‘გარემოსეული სოციალური პოლიტიკა’ არის ახალი კონცეფცია სოციალური პოლიტიკის 
კეთების საქმეში (Aspalter, 2007; 2010). ‘გარემოსეული სოციალური პოლიტიკა” ფოკუსირებულია 
ფიზიკურ გარემოზე, რათა დაეხმაროს ადამიანებს ცხოვრებაში წარმატებას მიაღწიონ, თავი 
გაართვან პრობლემებს, გააძლიერონ თავიანთი შესაძლებლობები და განვითარების 
გრძელვადიანი შესაძლებლობა. გაჭირვებულ სამეზობლოში ხეების და ყვავილების დარგვას 
შეიძლება ჰქონდეს ღრმა, გრძელვადიანი ეფექტი და აგვარიდოს ინვესტიციების ნაკლებობა, 
უმუშევრობა, სასოწარკვეთილება, დეპრესია, დამოკიდებულება, დანაშაული და სხვა. ეს 
შეიძლება უფრო ეფექტიანი იყოს, ვიდრე მოკლევადიანი ფინანსური პროგრამები, რომლებიც ვერ 
ცვლიან ქცევას და მიმართებებს/დამოკიდებულებებს, ვერ შეწყვეტენ  უიმედობის სახიფათო 
ციკლს, უგულებელყოფას, ძალადობას, დანაშაულს, ვერ დაძლევენ ჩამორჩენას განვითარებაში. 
 

გარემოსეული სოციალური პოლიტიკა გვხვდება მსოფლიოს ქვეყნების უმრავლესობაში, 
სხვადასხვანაირ კონტექსტში და ძირითადად ცალკეული შემთხვევების სახით. საცხოვრებელი 
კომპლექსების ფიზიკური დაგეგმარება, ხელმისაწვდომი საჯარო ტრანსპორტი, 
საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, საცხოვრებელი და სავაჭრო შენობების ჯანმრთელი 
ინტეგრაცია (რათა   შეიქმნას სამუშაო ადგილები მშრომელი კლასის საცხოვრებელი კომპლექსის 
სიახლოვეს) - ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია თემის ან ქალაქის პოზიტიური სოციალური, 
ეკონომიკური და კულტურული განვითარებისთვის. 

 
თავისი არსით გარემოსეული სოციალური პოლიტიკა არსებობს ურბანული და სოფლის, 

რომლებიც მისდევენ (1) პოზიტიური დომინოს ეფექტის პრინციპს და (2) პრინციპს, რომ 
ფიზიკური გარემო ცვლის ინდივიდუალურ ქცევას და განვითარებას. ეს ყველაფერი შეიძლება 
კოორდინირებული იყოს განვითარებისეულ სოციალურ პოლიტიკასთან ერთობლივ ფორმატში. 
 

სოციალური სამუშაოს მომსახურებისთვის სულ უფრო ხშირად  უნდა მოვშორდეთ 
საკონსულტაციო ოთახს, გადავინაცვლოთ თემში და (ძალიან მნიშვნელოვანია) ბუნებრივ 
გარემოში. ძალიან მაგარი იქნება, სოციალური სამუშაოს კლიენტები თავიანთ კონსულტანტებს 
ახლომდებარე პარკში ან კაფეში რომ შეხვედროდნენ, სადაც კომუნიკაციის ხელისშემშლელი 
უფრო მეტი ბარიერის მოხსნა შეიძლება. ამით კლიენტის ხარჯებიც შეიძლება შემცირდეს, 
რადგან საშუალება ექნება ბავშვებთან ერთად მოვიდეს, რომლებიც იქვე პარკში ითამაშებენ ან 
კაფეში ჟურნალს წაიკითხავენ და სხვა.  
 

ჩემი სამხრეთაფრიკელი კოლეგა, რომელის ამბავიც უკვე გიამბეთ, კიდევ უფრო შორს 
წავიდა. წარმოიდგინეთ, ერთი ან ორი კონსულტანტი კლიეტების ჯგუფთან ერთად მიდის მთაზე 
საცოცავად რამდენიმე საათით ან რამდენიმე დღით. წარმოიდგინეთ, რამდენად მეტი რამის 
გაკეთება შეიძლება იქ, ღია ცის და ხეების ქვეშ, სადაც გარშემო ჩიტები გალობენ და ადამიანები 
ტკბებიან ბუნების მშვენიერებით. ეს იქნება გაცილებით უფრო ნაყოფიერი, ვიდრე ნებისმიერი 
სოციალური სამუშაოს სააგენტოს შედარებით სტერილურ, სასიამოვნოდ მოწყობილ პატარა 
საკონსულტაციო ოთახში მუშაობა.    
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მაგალითად, კარგი იქნებოდა, რომ ჩემს კოლეგა სოციალურ მუშაკებს ჰონკონგიდან  

შეეძლოთ თავიანთი კლიენტების ვიქტორიას ნავსადგურის ხედის სანახავად ან კოულუნის 
პარკში (სადაც ვარდების მშვენიერ ბაღში ვარდისფერი ფლამინგოები დადიან) სასეირნოდ 
წაყვანა. იქ შეიძლება სოციალური მუშაკი  დაჯდეს კლიენტთან ერთად, სარგებლიანად გაატაროს 
დრო და გასწიოს პროფესიული სოციალური მომსახურება. 

 
’კომუნიკაციისეულ სოციალურ პოლიტიკაში’ ინვესტირება 

 
ასფალტერმა (Aspalter 2007a–c, 2010) შეიმუშავა იდეა, რომ ‘სოციალური პოლიტიკის 

მარკეტინგმა’ უნდა შეასრულოს გადამწყვეტი როლი განვითარებისეული სოციალური 
პოლიტიკის განხორციელებაში/გამოყენებაში, რაც მოიცავს სხვადასხვა სოციალური პოლიტიკის 
მთელ სამოქმედო სივრცეს. ეს სივრცე კი მოიცავს ‘სოციალური პოლიტიკის ძველ საფუძვლებს’  
(სიღარიბის შემცირება და პრევენცია, ჯანდაცვის სისტემები, პენსიები, ბავშვთა კეთილდღეობის 
პოლიტიკა, ნარკოდამოკიდებულება და სხვა) და ‘სოციალური პოლიტიკის სრულიად ახალ 
საფუძვლებსაც’ (სოციალური ინტეგრაციის პოლიტიკა, ხანგრძლივად ზრუნვის სისტემები, 
მოსახლეობის პოლიტიკა, ცუნამის შესახებ გაფრთხილების და ევაკუაციის სისტემები და სხვა). 

სოციალური სამუშაოს მომსახურება შეიძლება უფრო მისაღები გავხადოთ ‘სოციალური 
პოლიტიკის მარკეტინგის’ მეშვეობით, მაგალითად, ;სოციალური რეკლამის’ (API) საშუალებით. 
მაგალითად, ჰონკონგის მთავრობა კარგად იყენებს ‘სოციალურ რეკლამას’, რომელიც არის 
ხარჯთეფექტიანი საშუალება სოციალური პოლიტიკის ამოცანების შესასრულებლად, 
განსაკუთრებით პრევენციული კუთხით; გარდა ამისა ის ხელს უწყობს თერაპიულ 
ძალისხმევასაც, როგორიც არის მიზნობრივი კლიენტების მოძიება და მოტივაცია, რათა ეძიონ და 
მიიღონ დახმარება სოციალური სამუშაოს კონკრეტული სამსახურისგან.  

განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ სოციალური რეკლამა შეიძლება თითქმის არაფერი 
დაჯდეს სოციალური კეთილდღეობის სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის; რადგან ისინი შეიძლება 
იყოს სავალდებულო და უფასო  (მაგ., სატელევიზიო და რადიო არხებისთვის შეიძლება 
სავალდებულო იყოს, რომ მაუწყებლობის ყველა ორი ან სამი საათიდან, ხუთი წუთი უფასო 
სოციალურ რეკლამას დაუთმონ). მარკეტინგის და კომუნიკაციის სპეციალისტებმა შეიძლება 
ხელიხელჩაკიდებულებმა იმუშაონ სოციალური პოლიტიკის და სოციალური მუშაობის 
ექსპერტებთან  ერთად, რათა განავითარონ, უხელმძღვანელონ და შეაფასონ სოციალური 
რეკლამის კეთება ან კომუნიკაციისეული სოციალური პოლიტიკის სხვა ძალისხმევა. ამგვარად 
ისინი მხარს დაუჭერენ სოციალური სამუშაოს ტრადიციულ მომსახურებებსაც და ახალ 
ინოვაციურ, სოციალური მუშაობის ყველა სახის ინტეგრაციულ მომსახურებებს, რომლებიც 
გამიზნულია მთელი მოსახლეობისთვის.   

 
სოციალური მომსახურების ხარჯთეფექტიან და შედეგზე ორიენტირებულ პროგრამებში 
ინვესტირება  

 
როგორც სოციალური მომსახურების ყველა პროგრამა, სოციალური სამუშაოს პროგრამაც 

უნდა მიზდევდეს ხარჯთეფექტიანობის პრინციპებს და უნდა იყოს შედეგზე ორიენტირებული. 
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ძალიან ხშირად სოციალური პროგრამები იქმნება, შენარჩუნდება და მისი მასშტაბი განივრცობა 
მხოლოდ იმიტომ, რომ წარსულში საქმე ამგვარად კეთდებოდა. სოციალური სამუშაოს 
სამსახურმა გრძელვადიანი ფინანსური და პოლიტიკური მხარდაჭერა რომ მოიპოვოს 
(განსაკუთრებით დაუსრულებელი ფინანსური მომჭირნეობის ეპოქაში), მთლიანად და 
უნივერსალურად (ყოველთვის და ყველა პროგრამისთვის) დახარჯული რესურსების შესაბამისი 
შედეგის მიღებაზე და მეცნიერების პრინციპებზე (რწმენის მაგივრად ვეყრდნობით შედეგის 
სრულ და გულდასმით შემოწმებას) უნდა იყოს ორიენტირებული. შედეგები კი არ უნდა 
ვივარაუდოთ, არამედ უნდა გამოვცადოთ მეცნიერულად ანუ ემპირიულად (არა მხოლოდ 
ლიგიკურად). 

ტერმინი ‘სიღარიბის შემცირება’ ტყუილად არ შეიცავს სიტყვას შემცირება. თუ ვინმე ვერ 
აღწევს სიღარიბის შემცირებას და მხოლოდ სიღარიბეში მყოფი ხალხის ადმინისტრირებით ან 
მენეჯმენტით არის  დაკავებული, ის აშკარად ვერ აღწევს მიზანს. შედეგზე ორიენტირებული 
მიზნებისკენ სწრაფვა მოითხოვს მკაცრად განსაზღვრულ მიზნებს და შედეგების გამუდმებით 
შემოწმებას.  

სწორედ ამიტომ, განვითარებისეული სოციალური პოლიტიკის მკვლევარები სოციალური 
შემწეობების გადარიცხვების და სოციალური მომსახურების მიწოდების საქმეში უარს ამბობენ 
სიკეთეებისა და ცხოვრების სტანდარტების შემოწმების მეთოდზე (asset-and means-testing 
method). სიკეთეებისა და ცხოვრების სტანდარტების შემოწმებაზე დაფუძნებული ბენეფიტები და 
მომსახურებები მთლიანად უნდა შეიცვალოს (1) არაეკონომიკურად განიზნული (NET) 
ბენეფიტებით და მომსახურებებით და/ან  (2) უნივერსალური ბენეფიტებით და მომსახურებებით 
ზუსტად იმავე მასშტაბით და იმავე დანიშნულებით.  

ნაღდი ფულის გადარიცხვა და მომსახურებები, რომლებიც არაეკონომიკურად (მაგ., 
მოქალაქეობაზე,  რეზიდენტობაზე, ასაკზე, სქესზე, ეთნიკურ ჯგუფზე, რელიგიურ ჯგუფზე, 
სამუშაოს შესრულების ხარისხზე, სკოლაში დასწრებაზე, სწავლაში მოსწრებაზე და სხვ.) არიან 
გამიზნული სრულად  არიდებენ თავს სახიფათო ორეულს - ‘სიღარიბის მახეს’ და ‘დანაზოგის 
მახეს’. ასეთივე მდგომარეობაა უნივერსალურ ბენეფიტებთან და მომსახურებებთან 
დაკავშირებით. 

იმ ადამიანს, რომელსაც უნდა არაეკონომიკურად გამიზნული ბენეფიტების და 
მომსახურების მიღება, არ სჭირდება თავისი შრომითი ძალისხმევის, დასაქმებულობის, სამუშაო 
საათების რაოდენობის, დანაზოგის, ინვესტიციების და სხვათა დამალვა. რადგან ეს ყველაფერი 
ვერ იმოქმედებს იმაზე, მიიღებს თუ არა ის რომელიმე ფულად ან  არაფულად ბენეფიტს. ეს 
ადამიანები არ ჩავარდებიან უხერხულ მდგომარეობაში იმის შიშით, რომ არ აღმოჩნდენენ 
სიღარიბის ზღვარს ზემოთ თუ დამსაქმებელი მათ ხელფასს მოუმატებს, დააწინაურებს ან 
გაუზრდის სამუშაო საათების რაოდენობას. მაშინ ადამიანები არ იდარდებენ, რომ ვერ იღებენ 
ბევრ დამსახურებულ  ფულად ბენეფიტს და სოციალურ მომსახურებას, რომლებიც გაიცემა 
შემოსავლის და დანაზგის გარკვეული ზღვრის ქვემოთ.     

მაშინ მილიონობით ადამიანი, მხოლოდ სოციალური კეთილდღეობის დამატებითი 
ბენეფიტების თუ მომსახურებების მისაღებად,  არ შეიცვლის ასაკს, სქესს, საცხოვრებელ ადგილს 
თუ ეთნიკურ ჯგუფს (როგორც ამას ახლა აკეთებს). 

სიკეთეებისა და ცხოვრების სტანდარტებოს შემოწმებაზე დაფუძნებული ბენეფიტების და 
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მომსახურებების ახლანდელი (ძირითადად ბრმა და ავტომატიკური) მხარდაჭერა იდეოლოგიით 
არის გამყარებული. ხშირად, სოციალური მუშაკი აკონტროლებს ძალაუფლების გადანაწილებას  
მთავრობაში ან მნიშვნელოვან სოციალურ ორგანიზაციაში. ამიტომ, მათ შეუძლიათ გამოიყენონ 
დიდი გავლენა, რათა ერთხელ და სამუდამოდ შეცვალონ ბენეფიტების და მომსახურების 
არასწორი მეთოდით მიწოდების ფატალური პრობლემა, როგორიც გახლავთ სიკეთეებისა და 
ცხოვრების სტანდარტებოს შემოწმება და ამის მაგივრად, მივაწოდოთ ისინი უნივერსალური 
და/ან არაეკონომიკურად გამიზნული (NET) მეთოდით.  

 

დასკვნითი ფიქრები 
 
           მომავალ წლებში და ათწლეულებში განვითარებისეული სოციალური პოლიტიკა (DSP) 
შეიძლება გახდეს შთაგონების კიდევ ერთი წყარო და გზამკვლევი სოციალური სამუშაოს 
მომსახურების განვითარების საქმეში. როცა იცვლება საზოგადოებრივი და ინდივიდუალური 
წყობა, როცა პრობლემების რაოდენობა იზრდება და რესურსები სულ უფრო და უფრო სწრაფად 
გამოილევა ხოლმე, სოციალური სამუშაოს მომსახურება სულ უფრო მეტად უნდა მოერგონ 
საზოგადოების მოთხოვნებს, მის ადამიანურ,  სოციალურ და კულტურულ რესურსებს.  
              იმისთვის, რომ ადეკვატურად მოვუაროთ დღევანდელ საზოგადოებაში მომრავლებულ 
პერსონალურ და სოციალურ პრობლემებს, ჩვენ უნდა - (1) ვიპოვოთ ახალი გზა სოციალური 
სამუშაოს ახალი მომსახურებების მისაწოდებლად და იმავდროულად (2) მხარი დავუჭიროთ 
სოციალური სამუშაოს ტრადიციული, არსებული მომსახურებების ოპერირებას. ამის მიღწევა კი 
შეიძლება, თუ: 

1. შევცვლით ცნობიერებას, ვისწავლით ბევრი რამის მიღებას და დაფასებას; 
2. გავზრდით წვდომის მასშტაბს, რომელიც ახლა მოიცავს კლიენტების უფრო 

ფართო წრეს და მათი ცხოვრების უფრო დიდ პერიოდს;  
3. უფრო მრავალფეროვანი კულტურული და სოციალური აქტივობების 

მეშვეობით, მთელი თემის მასშტაბით უკეთესად მოვახდენთ საჭიროებების და 
პოტენციური კლიენტების სკრინინგს; 

4. ძალიან ადრე დავიწყებთ ინტერვენციას;  
5. მრავალი წყაროდან უკეთესად დავაფინანსებთ სოციალური მუშაობის   

მომსახურებებს; არა მხოლოდ მთავრობის არამედ, მეტი კერძო შემოწირულობით, 
კერძო ბიზნესისგან მეტი კონტრიბუციით, რომელსაც მოვიზიდავთ ძველი  და 
ახალი აქტივობების გაზრდილი მრავალფეროვნებით; 

6. გავაუმჯობესებთ საზოგადოებასთან ურთიერთობას; მედია და სოციალური 
ქსელები უფრო აქტიურად გააშუქებენ საკითხს; მეტად შევუწყობთ ხელს  
სოციალურ საწარმოებს, რომლებიც გვეხმარებიან სოციალური მუშაობის 
ტრადიციული და ინოვაციური მომსახურებების დაფინანსებაში.  
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სოციალური პოლიტიკის ფორმირების პროცესი და სოციალური მუშაკის 

როლი  
  

    მოდით, სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკის რაობის 

განხილვა და მის შემუშავებაში ბაზრისა და მთავრობის როლის 

გაანალიზებას შევუდგეთ, რაც პოლიტიკის ციკლის განხილვით უნდა 

დავიწყოთ და ვნახოთ თუ როგორ ყალიბდება ესა თუ ის პოლიტიკა, რის 

შემდეგაც იმის საშუალებაც მოგვეცემა, რომ გავაანალიზოთ თუ რომელ 

ეტაპზე იკვეთება სოციალური მუშაკის როლი.  
 

  პოლიტიკის ციკლი დღის წესრიგის შედგენით იწყება (გუფთა, 2001). 

დღის წესრიგი ორნაირია: ინსტიტუციური და სისტემური. სისტემურია 

დღის წესრიგი, რომელშიც პრობლემები არის აკუმულირებული, თუმცა 

მათზე მუშაობას პოლიტიკოსები აყოვნებენ, მიუხედავად იმისა, რომ 

სისტემური დღის წესრიგი სახალხო დებატების მუდმივ თემებს მოიცავს. 

ინსტიტუციურია (იგივე სამთავრობო) დღის წესრიგი, რომელშიც მოხვდება 

თუ არა საკითხი, მასზე სამთავრობო ინსტიტუტები იწყებენ მუშაობას. 

ინსტიტუციური სტატუსის მისაღწევად საკითხს შემდეგი მახასიათებლები 

უნდა ჰქონდეს:    

 სპეციფიურობა  

 სოციალური მნიშვნელობა  

 დროსთან რელევანტურობა  

 სიმარტივე  

 პრეცენდენტი.  

   

მოდით განვიხილოთ როგორ გარდაიქმნება სისტემური დღის წესრიგი 

ინსტიტუციურ დღის წესრიგად. პოლიტიკური თეორეტიკოსები 2 მოდელს 

გამოარჩევენ: პლურალისტურ, იგივე უმრავლესობის მოდელს და 

ელიტარულს. პირველი მოდელის მომხრეები ფიქრობენ, რომ სისტემური 

დღის წესრიგი ინსტიტუციურ დღის წესრიგად გარდაიქმნება 

საზოგადოებრივი მოთხოვნის შესაბამისად. ამ მოსაზრების მიხედვით, 

ძალაუფლება აქტივისტი მოქალაქეების ხელშია და რამდენადაც უფრო 

მოხერხებულია და აქტიურია მოქალაქე, მით უფრო სწრაფად გარდაიქმნება 

სისტემური საკითხი ინსტიტუციურად. ელიტარული მოდელის 

მხარდამჭერთა აზრით კი, დღის წესრიგის შედგენის ძალაუფლება მხოლოდ 

მაღალ პოლიტიკურ ეშელონებს აქვთ.    
 

აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ზოგიერთი სისტემური საკითხისათვის 

ინსტიტუციური სტატუსის მინიჭებას მთავრობა აფერხებს კონფლიქტის 
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თავიდან არიდების მიზნით, რადგან ზოგიერთი საკითხი საზოგადოების 

გახლეჩას უწყობს ხელს, მკვეთრად მიჯნავს საზოგადოებას მოგებულ და 

წაგებულ მოქალაქეებად. პოლიტიკოსთა უმთავრესი მიზანი კი 

კონფლიქტთა დარეგულირებაა.    
 

  სისტემური დღის წესრიგის შეფასებას ვიწყებთ დანახარჯ-სარგებლის 

ანალიზზე დაყრდნობით. აქ შეგვიძილია ოთხი ვერსია გავაანალიზოთ:  

1. როცა პრობლემის მოგვარებით მხოლოდ მცირე ჯგუფია 

დაინტერესებული, ე.ი. მისი მოგვარებით მცირე ჯგუფი ისარგებლებს, 

თუმცა არსებული პრობლემისაგან მიყენებული ზიანი ფართო მასებზე 

ვრცელდება ე.ი. ხარჯი ფართოდაა გავრცელებული;    

2. როცა პრობლემის მოგვარებით ფართო მასები ისარგებლებდნენ, მაგრამ 

ხარჯი მცირე ჯგუფზე ვრცელდება;    

3. როდესაც დანახარჯიცა (ე.ი. პრობლემის ტვირთი) და პრობლემის 

მოგვარებით გამოწვეული სარგებელიც ფართოდაა გავრცელებული;  

4. და, როცა დანახარჯიცა და სარგებელიც ძალიან ვიწრო წრეებზე 

ვრცელდება.  
 

  კანონმდებლებისათვის ინსტიტუციურ დღის წესრიგში განსათავსებლად 

ყველაზე იოლი ის პრობლემაა, რომლის დანახარჯი ფართო მასებზეა 

გავრცელებული, მაგრამ მისი გადაჭრით მხოლოდ მცირე ჯგუფია 

დაინტერესებული ე.ი. ჩვენი ჩამონათვლის 1 ვერსია. გაცილებით რთულია 

იმ პროექტების მიღება, რომლებიც ისეთი სოციალური პრობლემების 

მოგვარებას ცდილობენ, რაც უმეტესობას ასარგებლებდა, დანახარჯი კი 

მცირე ჯგუფზე ვრცელდება ე.ი. 2 ვერსია. ხოლო მესამე ადგილზეა ისეთი 

პრობლემების გადაჭრის ალბათობა, რომელთა არსებობის დანახარჯიცა და 

სარგებელიც თანაბრადაა გავრცელებული. ასეთი პრობლემები ძირითადად 

უძრაობისთვისაა განწირული, ეს კი ზემოჩამოთვლის 3 ვერსიაა.  ყველაზე 

მეტად ისეთ პრობლემს უჭირთ ინსტიტუციურ დღის წესრიგში მოხვედრა, 

რომელთა დანახარჯიცა და სარგებელიც ძალიან ვიწრო წრეებზე 

ვრცელდება ე.ი. 4 ვერსია.  
 

  უმრავლესობის აზრით, პოლიტიკა სადაც სარგებელი ფართოდაა 

გავრცელებული (წინა აბზაცში განხილული ვერსია 3), არ იმუშავებს, რადგან 

არავის არ მოუნდება იტვირთოს ამ პრობლემის გადაჭრის საფასური, რადგან 

პოლიტიკა სარგებლის მომტანია ყველასთვის იმისდა მიუხედავად ყველა 

იტვირთებს თუ არა საფასურს. რაციონალური  ხალხისთვის 

წარმოუდგენელია მონაწილეობის მიღება კოლექტიურ ქმედებაში, როდესაც 

ისინი ელიან, რომ ისედაც რაღაცას მიიღებენ არაფრის ფასად.  და აი, 

მოვედით საზოგადოებრივი რესურსებისა და სახელმწიფო დოვლათის 

თემამდე (გუფთა, 2001).   
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  რა არის საზოგადოებრივი რესურსი ან სახელმწიფო დოვლათი? ამ 

კითხვებზე პასუხების ცოდნა დაგვეხმარება სოციალური კეთილდღეობის 

პოლიტიკის შემუშავების ანბანის სწავლაში, დოვლათის დისტრიბუციის 

პრინციპების გაანალიზებასა და სოციალური სამართლის საფუძვლების 

გააზრებაში სხვადასხვა პოლიტიკური არქიტექტურის სისტემაში (გუფთა, 

2001).   
 

  საზოგადოებრივი რესურსი ის რესურსია, რომელთა გამოყენება ყველას 

შეუძლია და არც მეტოქეობისუნარიანია და არც გამორიცხვადი. მათი 

წარმოება კერძო მეწარმისთვის რთულია ე.წ. მუქთა მომხმარებლების 

პრობლემის გამო. მუქთა მომხმარებელი არის პირი, რომელიც იყენებს 

საქონელს, მაგრამ არ იხდის მასში არავითარ საფასურს. მაგალითისთვის 

ჩამოვთვალოთ საზოგადოებრივი რესურსი: ხიდები, ქუჩის განათება, გზები, 

სახელმწიფო თავდაცვა და ა.შ. რადგან ეს რესურსი არც მეტოქეობრივია და 

არც გამორიცხვადი, მთავრობა იძულებულია აწარმოოს ის 

მოსაკრებლებიდან შემოსული თანხებით. მაგალითად, ქუჩის განათების 

სარგებელი გაცილებით ფართოდაა გავრცელებული, ვიდრე საფასური. თუ 

აქ წინა გვერდზე წარმოდგენილ ოთხ მოდელს განვიხილავთ სარგებელი-

საფასურის გავრცელებულობის მასშტაბებზე დაყრდნობით ამა თუ იმ 

პროექტის პოლიტიკურ დღის განრიგში მოხვედრის შესახებ, ეს 2 ვარიანტია, 

რომლითაც პოლიტიკოსთა დაინტერესება რთულია (გუფთა, 2001).     
 

  მოდით, განვიხილოთ რა არის სახელმწიფო დოვლათი. ეს ის რესურსია, 

რომლის  მოხმარება ყველას შეუძლია, ის არაა გამორიცხვადი, მაგრამ  

მეტოქეობრივია (გუფთა, 2001).    მაგალითად, ვაკის პარკი – ყველას შეუძლია 

მივიდეს ე.ი არაა გამორიცხვადი, მაგრამ თუ ძალიან გვიან მიხვალთ ყველა 

სკამი და საქანელა დაკავებული შეიძლება აღმოჩნდეს. გამოდის, რომ ის 

მეტოქეობისუნარიანია. პარკში დიდი ხანია არ ვყოფილვარ და არ ვიცი იქნებ 

სიტუაცია გამოსწორდა, მაგრამ ბოლოს როდესაც ვიყავი წლების წინ, 

სიტუაცია ასეთი იყო: დაკავებულიც რომ არ ყოფილიყო საქანელა, 

გაფუჭებული იყო და/ან ისე ჭრიალებდა, რომ სანამ ერთი შემოვლა 

დამთავრდებოდა ვეღარც ბავშვის სიამოვნებაზე ფიქრობდი და ვეღარც 

საკუთარი თავით კმაყოფილებაზე, რომ ბავშვი პარკში წამოიყვანე და 

სამაგალითო ხარ, ერთადერთი რასაც ფიქრობდი ის იყო, რომ მალე 

დამთავრდეს და აქ მეორედ მომსვლელი აღარ ხარ. პარკის კერძო 

მფლობელობაში გადასვლის შემთხვევაში, ალბათ შესვლაზე საფასური 

დაწესდება და სკამზეც მხოლოდ ის აღმოჩნდება, ვინც გადაიხდის. აქ თქვენ 

ალბათ იკითხავთ, რა ეშველებათ იმ წყვილებსა და ბავშვიან მშობლებსო.  

ეკონომიკის ენაზე თუ ვუპასუხებთ ამ შეკითხვას, შევა ის, ვისთვისაც ფასი 

მარჟინალურ ე.ი. ზღვრულ სარგებელს უტოლდება. ხოლო პარკის 

მფლობელი დააწესებს გადასახადს, რომელიც უტოლდება პარკის 

ინვენტარის გაჩანაგების ან მწყობრიდან გამოსვლის მარჟინალურ/ზღვრულ 
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საფასურს. პარკის კეთილგონივრული გამოყენება განისაზღვრება 

მიწოდებისა და მოხმარების გადაკვეთის წერტილით, სადაც პარკში 

სკამებზე ჯდომის თუ საქანელებზე კატაობის მარჟინალური/ზღვრული 

სარგებელი უტოლდება მარჟინალურ საფასურს.    
 

 აქ არ შეიძლება არ განვიხილოთ მთავრობისა და ბაზრის ძირითადი 

ფუნქციები. ზოგიერთთა აზრით, ბაზრის თავისუფლება ქვეყნის 

კეთილდღეობის გარანტიაა. მთავრობის ჩაურევლობის შემთხვევაში 

“უხილავი ხელი” ეფექტიანად და პატიოსნად ანაწილებს რესურსებს 

პროდუქციის ოთხ ფაქტორს შორის: მიწა, შრომა, კაპიტალი და 

ორგანიზაცია.  თქვენ ალბათ იკითხავთ რა არის “უხილავი ხელი”?  

მარტივად რომ ავხსნათ, ეს არის ადამ სმიტის ბაზრის ფუნქციონირებაში 

ჩაურევლობის ეფექტიანობის თეორია, რომელიც ამტკიცებს, რომ ადამიანს 

მხოლოდ საკუთარი ინტერესი ამოძრავებს და საკუთარ სარგებელს 

ემსახურება, ამიტომ აუცილებელია საბაზრო ეკონომიკის დეცენტრალიზება 

და დერეგულირება, რაც მიმწოდებელსა და მომხმარებელს მოთხოვნისა და 

მიწოდების ავტომატურად დარეგულირების საშუალებას მისცემს.  
 

გვჭირდება ვიცოდეთ თავისუფალი ბაზრის ოთხი ძირითადი 

მახასიათებელიც:  

 ბაზარზე თავისუფალი შესვლა და გამოსვლა  

 ბევრი მყიდველი და გამყიდველი  

 ინფორმაციის შეუფერხებლად გაცვლა-გამოცვლა 

  არავითარი ექსტერნალიები.  
 

 ამ ოთხი კომპონენტიდან ნებისმიერი ერთის არარსებობა ბაზარს მარცხის 

რისკის წინაშე აყენებს. აქვე უნდა გავაცნობიეროთ მთავრობის ოთხი 

ძირითადი ფუნქცია: გამოყოფა, დისტრიბუცია, ზრდა და სტაბილიზაცია. 

მაგრამ თავისუფალ ბაზარზე მთავრობის ჩარევის გარდუვალობას ორი 

მიზეზი განაპირობებს:  

1. ბაზარს არ შესწევს უნარი გადაანაწილოს საზოგადოებრივი საქონელი;  

2. რადგან ბაზრის სიმპათია მდიდრების მხარეს იხრება, აუცილებელია 

მთავრობის  

 

ჩარევა მოსახლეობის იმ ფენების დასახმარებლად, რომლებიც სიღარიბის 

უწყვეტ წრედში არიან მოქცეულნი.  
 

 ახლა კი, დროა მივუბრუნდეთ პოლიტიკის ციკლის მეორე ეტაპს - 

პოლიტიკის ფორმულირების ეტაპს. როგორც კი საკითხი ინსტიტუციურ 

სტატუსს შეიძენს, კონკრეტული პოლიტიკა უნდა შემუშავდეს. მრავალი 

ალტერნატიული პოლიტიკიდან კანონმდებლები გამოარჩევენ ერთ 

ყველაზე ოპტიმალურ ვარიანტს, რომელიც ყველაზე ეფექტიან შედეგს 
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იძლევა სავარაუდოდ. კანონმდებლები ქმედებათა კურსს შეიმუშავებენ 

კანონის ჩამოსაყალიბებლად. ჩვენ კი გადავინაცვლებთ შემდეგ ეტაპზე - 

პოლიტიკის მიღების ეტაპზე (გუფთა, 2001). პოლიტიკის ანალიზის 

დასრულებისთანავე ის გადაიგზავნება კანონმდებელ ორგანოში. 

მაგალითად, ჩვენს ქვეყანაში ასეთი ორგანო პარლამენტია.    
 

 პოლიტიკის მიღებას მოსდევს პოლიტიკის განხორციელების ფაზა, რაც 

აღმასრულებელ ორგანოთა პრეროგატივაა. ხშირად პოლიტიკა სცილდება 

მისი განხორციელების მიზნებს, აღმასრულებელი პროცესის 

არაეფექტიანად წარმართვის გამო. ასეთი მაგალითები მრავლადაა.  
 

  მომდევნო ეტაპია - პოლიტიკის შეფასება, რომლის დანიშნულებაა 

განსაზღვროს რამდენად მიაღწია გატარებულმა პოლიტიკამ დასახულ 

მიზანს და რამდენად მოემსახურა საზოგადოებრივ საჭიროებას. ხანდახან 

პოლიტიკის ესა თუ ის კურსი და საზოგადოების საჭიროება 

ურთიერთწინააღმდეგობრივია. ხდება ისეც, რომ ერთი პოლიტიკის 

ეფექტიანობა ზღუდავს მეორისას. ან პოლიტიკის ერთი ასპექტი 

პოზიტიურად განხორციელდა და შესაბამისად შედეგებიც პოზიტიურია, 

მაგრამ მეორე ასპექტშია ხარვეზები და ა.შ. ამიტომ პოლიტიკის შეფასებისას, 

ხშირია შემთხვევები, როცა პოლიტიკის მიზნის მიღწევის მაჩვენებელი 

უფრო მაღალია, ვიდრე მისი ზეგავლენისა საზოგადოებაზე (გუფთა, 2001).    
  

  მივედით ბოლო ეტაპამდე, პოლიტიკა ან იცვლება ან უქმდება. 

პოლიტიკის არსებული კურსი სხვადასხვა ფაქტორის გამო იცვლება:  

 საზოგადოებრივი ცვლილებები 

 ახალი კანონის მიღება 

 კონსტიტუციური ბარიერი 

 ახალი ტექნოლოგია 

 ახალი აღმოჩენები, რომლებიც საზოგადოების მხარდაჭერას 

ასუსტებს ამ პოლიტიკის მიმართ 

 პოლიტიკურ-ეკონომიკური სიტუაციის შეცვლა 

 არჩევნები.  

 

მეცნიერები პოლიტიკის გაუქმების სხვადასხვა  სახეობებს 

განსაზღვრავენ: ხანდახან გაუქმებისას  მთავრობა იხსნის 

პასუხისმგებლობას ამა თუ იმ სფეროზე; ხდება მთელი სფეროს 

პრივატიზაცია, რაც გამოიწვევს ამ სფეროს კერძო სექტორში გადასვლას; ან 

მთავრობას არ სურს თავისი როლის დასრულება ამა თუ იმ სფეროში, თუმცა 

სურს შეუწყვიტოს მხარდაჭერა კონკრეტულ განმახორციელებელ სააგენტოს 

ე.ი. არასწროხაზოვანია ცვლილება (გუფთა, 2001).  ან კანონმდებელს აღარ 

სურს ამა თუ იმ პოლიტიკის გატარება, რამეთუ პრობლემის აქტუალობას 
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ვეღარ ხედავს და სურს დრო და რესურსები ახლადწარმოქმნილ სოციალურ 

პრობლემებს მოახმაროს.   
 

 დროა გავიაზროთ სოციალური მუშაკის როლი პოლიტიკის ციკლის 

მიმდინარეობისას. ციკლის რამდენიმე ეტაპზე განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია სოციალური მუშაკის როლი. საკითხის სისტემურიდან 

ინსტიტუციურ დღის წესრიგში მოხვედრა დიდწილადაა განპირობებული 

სოციალური სამსახურის  ფუნქციონირებაზე ქვეყანაში, რამეთუ სწორედ 

სოციალური მუშაკია ინფორმაციის გამტარიცა და ცვლილების აგენტიც 

ეფექტურად ფუნქციონირებად სახელმწიფოში.  ასეთივე სახელმწიფოში 

სოციალური მუშაკი აქტიურადაა ჩართული პოლიტიკის ფორმულირების 

ეტაპში, რადგან იგი ახმოვანებს ხალხის ხმას, რომელსაც შემდეგ მოცემული 

სფეროს სხვა პროფესიონალები შეიმუშავებენ, სამართლებრივად კი 

იურისტები დაამუშავებენ.  

 

პოლიტიკის მიღების ეტაპზე ყველაზე ნაკლებია სოციალური მუშაკის 

როლი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საკანონმდებლო ორგანო 

სოციალური მუშაკებითაა დაკომპლექტებული. ჩვენს პარლამენტში,  ჯერ 

არც ერთი სოციალური მუშაკი არ მოღვაწეობს. პოლიტიკის  მიღებას 

მოსდევს პოლიტიკის განხორციელების ფაზა, რაც აღმასრულებელ 

ორგანოთა პრეროგატივაა. აქაც დამეთანხმებით ალბათ, რომ სოციალური 

მუშაკის როლი უზარმაზარია. იმისათვის, რომ პოლიტიკა არ ასცდეს მისი 

განხორციელების მიზნებს აღმასრულებელი პროცესი მაქსიმალურად 

ეფექტიანად უნდა წარიმართოს. ჩვენს ქვეყანაში, მაგ., ბავშვთა 

კეთილდღეობის რეფორმის გატარება სრულიად წარმოუდგენელი 

იქნებოდა სოციალური მუშაკების ჩართულობის გარეშე. მოგვიანებით, 

პროფესიამ თავისი სიტყვა მართლმსაჯულების რეფომაშიც თქვა. ახლა, 

როდესაც ამ კურსს ვუძღვები, უკვე საგანამანათლებლო სისტემაშიც 

ინერგება. დაწყებულია პროფესიის გაცნობა ჯანმრთელობის დაცვის 

სფეროსთვისაც, სადაც მისი როლი უკიდეგანოდ დიდია. სამწუხაროდ, 

პროფესია არ არის ჯერ ნაკლებადაა გააზრებული ისეთ მნიშვნელოვან 

სოციალურ პრობლემებზე მუშაობაში როგორიცაა მაგ., სიღარიბის 

დაძლევის ან ისეთ მნიშვნელოვან სამიზნე ჯგუფთან, როგორიცაა 

ხანდაზმულები.   

 

როგორც გახსოვთ, მომდევნო ეტაპია - პოლიტიკის შეფასება, რომლის 

დანიშნულებაა განსაზღვროს რამდენად მიაღწია გატარებულმა პოლიტიკამ 

დასახულ მიზანს და რამდენად მოემსახურა საზოგადოებრივ საჭიროებას. 

დამეთანხმებით ალბათ იმაშიც, რომ სოციალური მუშაკის როლი ამ ეტაპზეც 

უმნიშვნელოვანესია. და მივედით ბოლო ეტაპამდე, პოლიტიკა ან იცვლება 

ან უქმდება. ამ ეტაპზე სოციალური მუშაკის როლი შემოიფარგლება 

შეფასებისას მიღებული დასკვნებისა და რეკომენდაციების ლობირებითა და 
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პოლიტიკოსთათვის პრობლემის აქტუალობის შესუსტების  ან პირიქით, 

გამძაფრების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებით,  რასაც მოსდევს 

არასწორხაზოვანი ცვლილება ან პოლიტიკის გაუქმება. იმედი დავიტოვოთ, 

რომ როდესმე სოციალური მუშაკები ასეთი აქტიურები იქნებიან ჩვენი 

ქვეყნის პოლიტიკურ სცენაზეც. 



 

 

 

სოციალური პოლიტიკის 

ძირითადი საკითხები 

 

 
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა 

ინსტიტუტი 

 

თბილისი, 2014 
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წინასიტყვაობა 

სოციალური პოლიტიკის სახელმძღვანელოს შექმნის იდეა 2013 წელს გაჩნდა. 

მთავარი მოტივაცია იმ ვაკუუმის შევსება იყო, რასაც ქართულ ენაზე სამეცნიერო 

ლიტერატურის სიმწირე ქვია. ჩვენი აზრით, განათლების ხარისხის 

გაუმჯობესებისათვის ეს ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობაა. სწორედ, ამიტომ 

აღნიშნული იდეა პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარების (G-PAC) პროექტის ფარგლებში, რეალობად ვაქციეთ და იმედი 

გვაქვს, რომ სოციალური პოლიტიკით დაინტერესებულ პირებს საინტერესო 

საკითხავს შევთავაზებთ. 

 

სახელმძღვანელოს მიზანია გააცნოს სტუდენტებს (და არამარტო) სოციალური 

პოლიტიკა, როგორც აკადემიური დარგი და დაინტერესების შემთხვევაში, 

საფუძველი შეუქმნას მათ სფეროს უფრო სიღრმისეული შესწავლისათვის. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, წიგნი ოთხ ძირითად ნაწილს მოიცავს: პირველ და 

მეორე ნაწილში მიმოვიხილავთ თუ რას შეისწავლის სოციალური პოლიტიკა, რა 

არის  კეთილდღეობის სახელმწიფო და როგორია ამ უკანასკნელის ეკონომიკური 

მართვის მექანიზმი. მესამე ნაწილი განიხილავს, თუ როგორ განსხვავდება 

სოციალური პოლიტიკის კეთების მექანიზმები სხვადასხვა იდეოლოგიური 

პერსპექტივის მიხედვით. ბოლოს კი, სოციალური პოლიტიკის კონკრეტულ 

სფეროებს მიმოვიხილავთ და საერთაშორისო გამოცდილებასთან ერთად 

ვაანალიზებთ ქართულ რეალობას ამა თუ იმ დარგში.   

 

ავტორებს მუშაობის პროცესში ბევრი ადამიანი დაეხმარა. განსაკუთრებულ 

მადლობას ვუცხადებთ მთავარ რედაქტორს დიმიტრი გუგუშვილს, რომლის 

დახმარების გარეშე წიგნის შექმნა შეუძლებელი იქნებოდა. ასევე, დიდ მადლობას 

ვუხდით მოწვეულ ექსპერტებს: გიორგი ციმინტიას, მონიკა ამბრეჟევსკას, ნანი 

მაჭარაშვილსა და ნინო შატბერაშვილს, რომელთა კომენტარების საფუძველზეც 

თავდაპირველი ნაშრომი მნიშვნელოვნად გავაუმჯობესეთ. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, 

რომ სოციალური პოლიტიკის თემატიკიდან გამომდინარე ამა თუ იმ საკითხზე 

მოსაზრებები, როგორც წესი, განსხვავდება. წიგნში წარმოდგენილ იდეებზე, 

მსჯელობებზე და დასკვნებზე საბოლოო პასუხისმგებლობა ავტორებს ეკუთვნის 

და აუცილებლობით არ გამოხატავს პროექტში ჩართული ექსპერტების 

მოსაზრებებს.   

 

ჩვენ შორს ვართ იმ აზრისგან, რომ მოცემული სახელმძღვანელო სრულად 

შეავსებს ქართულენოვანი სამეცნიერო ლიტერატურის დეფიციტს, თუმცა, იმედი 

გვაქვს, რომ ამ მხრივ მდგომარეობის გაუმჯობესებას შევუწყობთ ხელს. რაც უფრო 

მნიშვნელოვანია, ქართულ აკადემიურ სივრცეში უფრო მეტ ადამიანს 

დავაინტერესებთ სოციალური პოლიტიკის თემატიკით, რაც ჩვენი აზრით, ქვეყნის 

განვითარებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. 

 

 

ანა დიაკონიძე 

თეონა ჯულუხაძე 
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თბილისი, 2014 

 
ნაწილი პირველი 
სოციალური პოლიტიკის წარმოშობა, ისტორია და თანამედროვე 
ტენდენციები 

 
თავი 1: რას ნიშნავს სოციალური 
პოლიტიკა? 
 

თავი 2: კეთილდღეობის სახელმწიფო - 
ფუნქციები და მექანიზმები 

 
სოციალურ მეცნიერებებში სიტყვა 

„კეთილდღეობა“ სხვადასხვა კონტექსტით 

იხმარება. განსაკუთრებით გავრცელებულია 

ტერმინი „კეთილდღეობის სახელმწიფო“, 

თუმცა რაც უფრო ფართოდ გამოიყენება იგი, 

მით ნაკლებია იმის მცდელობა, რომ 

განისაზღვროს კონკრეტულად რა იგულისხმება 

ამ სიტყვათშეთანხმებაში. მიჩნეულია, რომ ეს 

ტერმინი კენტერბერის არქიეპისკოპოსმა 

უილიამ ტემპლმა დაამკვიდრა, განასხვავა რა 

ერთმანეთისგან ნაცისტური „ომის 

სახელმწიფო“ და „კეთილდღეობის 

სახელმწიფო“, რომლის შექმნაც  მოკავშირეებს 

სურდათ (Pierson, 1998). სტანდარტული, 

სალექსიკონო განმარტება კი ასე ჟღერს: 

„სახელმწიფო ან სახელმწიფოებრივი წყობა, 

რომელშიც სახელმწიფო იღებს მეტწილ 

პასუხისმგებლობას თავისი მოქალაქეების 

სოციალურ კეთილდღეობაზე, მაგალითად, 

უმუშევრობისა და ჯანდაცვის დაზღვევის 

საშუალებით (Webster’s Dictionary, 1999). 

 

აუცილებელია გავმიჯნოთ ამ ტერმინის შინაარსობრივად განსხვავებული ორი 

აღქმა. ამათგან პირველი უკავშირდება კეთილდღეობის სახელმწიფოს გაგებას 

ზოგადად პოლიტიკური ეკონომიკის სფეროში. პოლიტიკურ ეკონომიკაში 

შეგვიძლია სახელმწიფოები განვალაგოთ გარკვეულ კონტინუუმზე, რომლის 

ერთი ბოლო ეკონომიკაში სახელმწიფოს სრულ ჩაურევლობას ნიშნავს (მემარჯვენე 

ფრთა), ხოლო მეორე - სახელმწიფოს ძალიან დიდ როლს  (მემარცხენე ფრთა) 

(დეტალებისთვის იხ. ნაწილი #3). ამ კონტინუუმზე კეთილდღეობის სახელმწიფო 

შეგვიძლია შუა წერტილზე ან უფრო მარცხნივ მოვათავსოთ. სხვაგვარად რომ 

ვთქვათ, პოლიტიკური ეკონომიკის სფეროში კეთილდღეობის სახელმწიფო 

განისაზღვრება, როგორც სოციალური სისტემა, რომელშიც სახელმწიფო 

პასუხისმგებელია თავისი მოქალაქეების ეკონომიკურ და სოციალურ 

კეთილდღეობაზე, უმეტეს შემთხვევაში ის სოციალური სერვისების ყველაზე 

მსხვილი მიმწოდებელია (მაგ., უფასო ჯანდაცვა, უმუშევართა შემწეობა და ა.შ.). 

კეთილდღეობის სახელმწიფო 
პოლიტიკური ეკონომიკის 
სფეროში აღნიშნავს ისეთი 
ტიპის სახელმწიფოს, 
რომელშიც  სახელმწიფო 
თავის თავზე იღებს 
მოქალაქეებისათვის 
უნივერსალური 
კეთილდღეობის მიწოდების 
ვალდებულებას/პასუხისმგებ
ლობას.  
სოციალური პოლიტიკის, 
როგორც მეცნიერების დარგის 
თვალსაზრისით, 
კეთილდღეობის სახელმწიფო 
ყველა ინდუსტრიულ 
საზოგადოებაში არსებობს, 
ოღონდ  სხვადასხვა ფორმით. 
ამრიგად, კეთილდღეობის 
სახელმწიფო იმ 
კეთილდღეობის პროგრამებისა 
და ზოგადად სოციალური 
პოლიტიკის ერთობლიობად 
აღიქმება, რის 
ადმინისტრირებასაც ესა თუ ის 
ქვეყანა თავის ფარგლებში 
ეწევა. 
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სოციალურ პოლიტიკაში კი კეთილდღეობის სახელმწიფოს ცნებას სრულიად სხვა 

გაგება აქვს. ეს ტერმინი იხმარება სახელმწიფოს მიერ სოციალური პროგრამების 

ადმინისტრირების სისტემის დასახასიათებლად. ნიკოლას ბარისა (Barr, 2004) და 

კრისტოფერ პიერსონის (Pierson, 2006) მოსაზრებით, კეთილდღეობის 

სახელმწიფო, ფართო გაგებით, შედგება ფულადი (პენსია, სოციალური დახმარება 

და ა.შ.) და არაფულადი ბენეფიტებისაგან (სერვისებისაგან). ეს უკანასკნელი 

მოიცავს აქტივობების ფართო სპექტრს: განათლება, ჯანდაცვა და, ზოგადად, 

საზოგადოების მოწყვლად ფენებზე (შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

პირებზე, ბავშვებზე, ხანდაზმულებზე) ზრუნვის სერვისები.  

 

ვინაიდან ეს ყოველივე ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყანათა უმეტესობაში 

რაღაც დონით გვხვდება, შესაბამისად, კეთილდღეობის სახელმწიფოზე 

შეგვიძლია ვისაუბროთ ყველა განვითარებულ/ინდუსტრიულ ქვეყანაში, როგორც 

აშშ-ში (რომლის ეკონომიკაც ულტრამემარჯვენეა), ისე დანიაშიც (რომლის 

ეკონომიკაც უფრო მემარცხენეა). თუმცა ყოველთვის გასათვალისწინებელია, რომ 

ამ ქვეყნებში სოციალური პოლიტიკის ადმინისტრირება (იქნება ეს პროგრამების 

დაფინანსება თუ მიწოდება) სხვადასხვაგვარად ხდება, შესაბამისად, ეს ორი 

კეთილდღეობის სახელმწიფო თვისებრივად განსხვავდება ერთმანეთისგან. 

როგორც სოციალური პოლიტიკის სპეციალისტები აცხადებენ, ეს ქვეყნები 

კეთილდღეობის განსხვავებულ მოდელებს წარმოადგენენ (სიღრმისეული 

ანალიზისთვის იხ. თავი “კეთილდღეობის სახელმწიფოს სხვადასხვა მოდელი”). 

 

წინამდებარე სახელმძღვანელოში კეთილდღეობის სახელმწიფო სოციალური 

პოლიტიკის დარგში არსებული გაგებით იქნება გამოყენებული. თუმცა ასეთი 

მიდგომის შემთხვევაშიც, ზემოაღნიშნული მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, 

ჩნდება კითხვა: რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ქვეყანა, რომ იგი 

„კეთილდღეობის სახელმწიფოდ“ მივიჩნიოთ? სოციალური მეცნიერები, როგორც 

წესი, ძალიან სწრაფად იღებენ ქვეყნის თვითგამოცხადებულ „კეთილდღეობის 

სახელმწიფოს“ სტატუსს ან ნაჩქარევად გადაწყვეტენ, რომ თუ ქვეყანაში 

სტანდარტული სოციალური პროგრამები ფუნქციონირებს, მაშინ ის შეიძლება 

იყოს „კეთილდღეობის სახელმწიფო“ (Greve, 2008). მათგან განსხვავებით 

თერბორნი (Therborn, 1983 cited in Esping-Andersen, 1990) მიიჩნევს, რომ 

კეთილდღეობის სახელმწიფოა ის ქვეყანა, რომელშიც სახელმწიფო დანახარჯების 

ნახევარზე მეტი სოციალური მიზნებისთვის არის გამოყოფილი. თუმცა, ეს 

განსაზღვრება, ესპინგ-ანდერსენის (Esping-Andersen, 1990) აზრით, საკმაოდ 

ვიწროა და მის მიხედვით მხოლოდ განვითარებული ინდუსტრიული 

სახელმწიფოები თუ ჩაითვლება „კეთილდღეობის სახელმწიფოდ“. იგივე ავტორი 

წერს, რომ ადრეული კვლევები ძირითად აქცენტს სწორედ სახელმწიფოს მიერ 

სოციალური დანახარჯების შესწავლაზე აკეთებდნენ და ფიქრობდნენ, რომ ეს 

უკანასკნელი კარგად გამოხატავდა სახელმწიფოს, როგორც კეთილდღეობის 

მომწოდებლის, ფუნქციას. თუმცა, მისი აზრით, ამგვარი ფოკუსი 

არასამართლიანია. თუ ჩვენ შევხედავთ მხოლოდ სახელმწიფო დანახარჯებს, 

როგორც კეთილდღეობის საზომს, უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ყველა 

ტიპის დანახარჯი თანაბარი წონის არ არის. მაგალითად, ავსტრიული 

კეთილდღეობის სახელმწიფო ძალიან ბევრს ხარჯავს პრივილეგირებულ საჯარო 

მოხელეებზე, ცხადია, ამას ვერ დავარქმევთ სოციალური სოლიდარობისათვის 

გაწეულ ხარჯებს. ზოგიერთი ქვეყანა ძალიან ბევრს ხარჯავს ფისკალურ 
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კეთილდღეობაზე, რითაც კერძო სადაზღვევო პროგრამებში მონაწილე საშუალო 

ფენის წარმომადგენლები ფართოდ სარგებლობენ, თუმცა ეს სახელმწიფოს 

სოციალურ დანახარჯებში ოფიციალურად საერთოდ არ აისახება. 

 

ტიტმუსის (Titmuss, 1974) მოსაზრებით, არსებობს რეზიდუალური, 

ინდუსტრიულ-მიღწევაზე ორიენტირებული და ინსტიტუციურ-

რედისტრიბუციული „კეთილდღეობის სახელმწიფო“. პირველი გულისხმობს 

იმას, რომ სახელმწიფო მხოლოდ მაშინ ერევა კეთილდღეობის მიწოდებაში, 

როდესაც ოჯახი და ბაზარი ამას ვერ უზრუნველყოფენ. სახელმწიფოს ჩარევა ამ 

დროს მხოლოდ დროებით ხასიათს ატარებს.  ინდუსტრიულ მიღწევაზე 

ორიენტირებულ მოდელში წამყვანი როლი სოციალური კეთილდღეობის 

ინსტიტუტებს ენიჭებათ, რომლებიც ბაზრის დამხმარედ მოიაზრებიან. ადამიანთა 

სოციალური მოთხოვნილებები მათი პროდუქტიულობის, დამსახურებისა და 

შრომითი საქმიანობის ხარისხით განისაზღვრება. რაც შეეხება ინსტიტუციურ-

რედისტრიბუციულ მოდელს, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო კეთილდღეობას 

მიაწოდებს მოსახლეობას ბაზრისგან დამოუკიდებლად, მათი საჭიროებების 

მიხედვით. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, იგი მუდმივად ზრუნავს მოსახლეობაზე და 

მისი მიდგომა უნივერსალურია, ანუ იგი არ ფოკუსირდება მხოლოდ ბაზრისა და 

ოჯახისაგან მიტოვებულ მოქალაქეებზე (Titmuss, 1974). 

 

ტიტმუსის მოსაზრებამ მკვლევრები სახელმწიფო დანახარჯების კვლევიდან სხვა 

მიმართულებაზე გადაიყვანა და მათი შესწავლის არეალმა მოიცვა  მიზნობრივი 

თუ უნივერსალური დახმარების სისტემები, ბენეფიტებისა და სერვისის ხარისხი, 

ხელმისაწვდომობის პირობები და ა.შ. 

 

ალბათ ბევრი დაეთანხმება მარშალის (Marshall, 1965) მოსაზრებას, რომ 

მოქალაქეობა „კეთილდღეობის სახელმწიფოს“ ქვაკუთხედს წარმოადგენს. 

კერძოდ, კეთილდღეობა გაგებულია, როგორც ამ მოქალაქეებისათვის სოციალური 

უფლებების დაკმაყოფილება. აღსანიშნავია, რომ „კეთილდღეობის სახელმწიფოს“ 

იდეის გაგებისათვის საკმარისი არ არის მხოლოდ იმის გააზრება, თუ რა 

სოციალურ უფლებებს ანიჭებს იგი მოქალაქეებს. აქ მთავარია ვიცოდეთ, როგორ 

იკვეთება სახელმწიფოს, ბაზრისა და ოჯახის, როგორც სოციალური 

კეთილდღეობის მომწოდებლის, ფუნქციები. 

 

„სოციალური უფლებების“ შემოღება, ესპინგ-ანდერსენის აზრით, იმისკენ არის 

მიმართული, რომ ინდივიდის კეთილდღეობა აღარ იყოს დამოკიდებული 

მხოლოდ ბაზარზე, ანუ მოხდეს ინდივიდის დეკომოდიფიკაცია (განსაქონლება) 

(Esping-Andersen, 1990). დეკომოდიფიკაცია ხდება მაშინ, როდესაც ინდივიდს 

სერვისი მიეწოდება, როგორც მისი უფლების განხორციელება და არა როგორც 

ქველმოქმედება. ესპინგ-ანდერსენი სიღრმისეულად აანალიზებს მოქალაქეთა 

დეკომოდიფიკაციის ხარისხს კეთილდღეობის სხვადასხვა მოდელში (Esping-

Andersen, 1990). (დეტალური ანალიზისათვის იხ. თავი “კეთილდღეობის 

სახელმწიფოს სხვადასხვა მოდელი). 
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ფუნქციები 
კეთილდღეობის სახელმწიფოს ძირითადი ფუნქციები პირობითად სამ ჯგუფად 

შეიძლება დავყოთ. პირველი ბაზრის მიერ რესურსების ბუნებრივი განაწილების 

ნაკლოვანებების შემცირებაა. კეთილდღეობის სახელმწიფო  ცდილობს მეტ-

ნაკლებად შეამციროს მატერიალური უთანასწორობა და სიღარიბე, რაც 

თავისუფალი ბაზრის პირობებში გარდაუვალ შედეგს წარმოადგენს. მეორე 

ფუნქცია ისეთი სოციალური რისკებისგან დამზღვევის ფუნქციაა, რომლისგან 

დაზღვევასაც ბაზარი ვერ 

ახერხებს. ნიკოლას ბარი (Barr, 

2004) განმარტავს, რომ 

კეთილდღეობის სახელმწიფო 

შეიძლება წარმოვიდგინოთ, 

როგორც „კოლექტიური ყულაბა“, 

რომელიც მოქალაქეების 

სოციალური რისკების დაზღვევას 

ახდენს. დამზღვევის ფუნქციაზე 

საუბრის დროს უნდა აღვნიშნოთ, 

რომ ეკონომიკური თეორია  

კეთილდღეობის სახელმწიფოს 

სწორედ რომ სადაზღვევო აგენტად 

განიხილავს, რომელიც კერძო 

დაზღვევის ალტერნატივად 

გვევლინება. იმის 

გათვალისწინებით, რომ ბაზარი არ 

არის ყოველთვის ეფექტური და 

ხშირია ე.წ. „ბაზრის ჩავარდნები“, 

სახელმწიფო შეიძლება იყოს 

უკეთესი დამზღვევი, მაგალითად, 

უმუშევრობის შემთხვევაში 

(დეტალური ანალიზისათვის იხ. ნაწილი II, „კეთილდღეობის სახელმწიფოს 

ეკონომიკა“). მესამე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფუნქცია ბაზრის 

ფუნქციონირების გაუმჯობესებაა. ამაში იგულისხმება, მაგალითად, ადამიანური 

კაპიტალის განვითარებაში ინვესტირება (განათლების და პროფესიული 

მომზადება/გადამზადების პროგრამებით), შრომის ბაზარზე ქალთა გააქტიურების 

ხელშეწყობა, სავალდებულო საპენსიო ფონდების მეშვეობით დანაზოგების 

მობილიზება და ინვესტირება და სხვა ღონისძიებები, რაც ეკონომიკურ ზრდას 

უწყობს ხელს.   

 
მექანიზმები 
ზემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციების განსახორციელებლად კეთილდღეობის 

სახელმწიფოს სხვადასხვა მექანიზმი აქვს. მათ შორის ძირითადია: ფულადი 
ტრანსფერები, საქონლის პირდაპირი მიწოდება (in-kind benefit), სოციალური 
სერვისები, ფისკალური ბენეფიტები, შრომის ბაზრის აქტიური პროგრამები და 
შრომის რეგულაცია, ხარისხის უზრუნველსაყოფად სტანდარტების შემოღება 
ჯანდაცვის, განათლებისა და უსაფრთხოების სფეროებში.   

რედისტრიბუცია - თავისუფალი ბაზრის 
პირობებში რესურსების / შემოსავლების 
განაწილების ხელახალი გადანაწილება 
საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფს შორის 
ფულადი ტრანსფერების და /ან საჯარო 
სერვისების მიწოდების მეშვეობით.  
რედისტრიბუცია ბაზრის ნაკლოვანებების 
გამოსასწორებლად კეთილდღეობის 
სახელმწიფოს ერთ-ერთ უმთავრეს მექანიზმს 
წარმოადგენს.  

სახელმწიფოს მიერ გატარებული ზომა 
რედისტრიბუციულია, თუკი ხალხი, რომელიც 
იღებს პროდუქტს და/ან სერვისს, განსხვავდება 
იმ ხალხისგან, ვინც იხდის. არ არის 
სავალდებულო, რომ რედისტრიბუცია 
მხოლოდ მდიდრებისგან ღარიბებისკენ 
ხდებოდეს. ეს წარმოადგენს ე.წ. ვერტიკალურ 
რედისტრიბუციას. არსებობს ასევე 
ჰორიზონტალური რედისტრიბუცია, რომელიც 
რესურსების  საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფს 
შორის განაწილებაზე მიუთითებს. მაგალითად, 
უბავშვო ოჯახებიდან, ბავშვიან ოჯახებზე. 
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სოციალური ტრანსფერების ყველაზე გავრცელებული სახეობებია 

ხანდაზმულობის პენსია, უმუშევრობის შემწეობა, შშმ პირთა და ბავშვთა შემწეობა. 

ამ ტრანსფერების ძირითადი ფუნქცია სოციალური დაზღვევა ან სოციალური 

დახმარებაა.  

 

საქონლის პირდაპირი მიწოდების მაგალითებია უფასო ან სუბსიდირებული 

საცხოვრებელი, საკვების ვაუჩერი და, ზოგადად, ნებისმიერი კონკრეტული 

საქონლის უფასო მიწოდება მოსახლეობისათვის.  

 

 სოციალური სერვისები მოიცავს სამედიცინო მომსახურებას, ბავშვზე ზრუნვის 

სერვისებს, შშმ პირთა და ხანდაზმულთა მოვლის სათემო სერვისებს, ასევე 

განათლების მიწოდებას სხვადასხვა საფეხურზე და ა.შ.  

 

ფისკალურ ბენეფიტებში მოიაზრება საგადასახადო შეღავათები ან შემწეობები, 

რომლებიც გარკვეული ქმედების, მაგალითად, კერძო საპენსიო სქემაში 

მონაწილეობის სტიმულირებისათვის არის გათვალისწინებული.   

 

შრომის ბაზრის აქტიური პროგრამები მოიცავს საჯარო სამუშაოებს, პროფესიულ 

მომზადება/გადამზადებას და სამსახურის მაძიებელთა დამსაქმებლებთან 

დაკავშირების (მედიაციის) სერვისებს. შრომითი კანონმდებლობა არეგულირებს 

ხელფასის მინიმალურ ოდენობას, უმიზეზო დათხოვნისგან დაცვას, დეკრეტულ 

შვებულებას, ანტიდისკრიმინაციულ ზომებს და ა.შ.  

 

გარდა აღნიშნული მექანიზმებისა, კეთილდღეობის სახელმწიფოს 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი საგადასახადო სისტემაა. 

საგადასახადო ტვირთის სხვადასხვა საშემოსავლო ჯგუფზე განაწილება დიდ 

გავლენას ახდენს რესურების საბოლოო რედისტრიბუციაზე. მაგალითად, თუ 

კეთილდღეობის პროგრამებისათვის საჭირო გადასახადები დაახლოებით 

თანაბრად ვრცელდება ყველა საშემოსავლო ჯგუფზე, ხოლო ბენეფიტების დიდი 

ნაწილი მაღალ- და საშუალოშემოსავლიან ჯგუფებზე ნაწილდება, 

კეთილდღეობის სახელმწიფოს საბოლოო ეფექტი რეგრესიული იქნება, ანუ 

ღარიბები იმაზე უფრო მეტს გადაიხდიან გადასახადებში, ვიდრე სარგებელს 

ნახავენ სახელწიფო პროგრამებიდან. მეორე მხრივ, თუ სოციალური 

უზრუნველყოფის ხარჯების უმეტესობა მდიდრების მიერ გადახდილი 

გადასახადებით ფინანსდება, ხოლო სარგებელს ძირითადად დაბალი და საშუალო 

შემოსავლის მქონე ჯგუფები იღებენ, ამ შემთხვევაში სისტემა პროგრესული იქნება 

და რესურსებს მდიდარი ოჯახებიდან არამდიდარ ოჯახებზე გადაანაწილებს.   

 

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ კეთილდღეობის სახელმწიფოს მიზნებს შორის 

ძალიან დიდია სინერგია. მაგალითად, უნივერსალური სერვისების გამოყენებით 

ადამიანის განვითარებაში ინვესტირება (მაგ., უფასო განათლება) გვეხმარება 

ინდივიდების შესაძლებლობები უფრო თანასწორი გავხადოთ, შესაბამისად, 

კონკურენციის შედეგებიც ნაკლებად იქნება უთანასწორო. ინდივიდების დაცვა 

შემოსავლის მკვეთრი ვარდნისგან ასევე ამცირებს მათი გაღარიბების რისკს. 

თუმცა, ხშირად აღნიშნული მიზნები ურთიერთსაწინააღმდეგოა. მაგალითად, 

თუკი ინდივიდის წვდომა კეთილდღეობაზე მის კონტრიბუციებზეა 

დაფუძნებული, მაშინ არსებული უთანასწორობა მყარდება, რადგან მაღალი 
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შემოსავლის მქონე პირს ყოველთვის უფრო მეტი კონტრიბუცია ექნება 

გაკეთებული, ვიდრე დაბალი შემოსავლის მქონეს ან უმუშევარ ადამიანს. მეორე 

მხრივ, თუ არსებულ რესურსებს მხოლოდ მათზე მივმართავთ, ვისაც დახმარება 

ესაჭიროება, ავტომატურად ხელს ვუწყობთ მათ სტიგმატიზაციას. აღნიშნული 

წინააღმდეგობები არაერთხელ გამხდარა კრიტიკის საგანი. მომდევნო თავები 

დაგვეხმარება უფრო დეტალურად განვსაზღვროთ ამ წინააღმდეგობების ხასიათი. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

Barr N. (2004), Economics of the Welfare State; Fourth Edition; Oxford University Press; 

Esping-Andersen G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism; Polity Press; 

Greve B. (2008), What Is Welfare? Central European Journal of Public Policy, Vol.2 #1, 

pp 50-73; 

Marshall T.H. (1950), Citizenship & Social Class, Cambridge University Press; 

TherbornG. (1983), cited in Esping-Andersen, 1990, The Three World of Welfare 

Capitalism; Polity Press; 

Titmuss R. (1974), What is Social Policy?in Brian Abel-Smith and Kay Titmuss (eds), Social 

Policy: An Introduction, Chapter 2, New York, NY: Pantheon Books, A Division of 

Random House, 23–32. 
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თავი 3: კეთილდღეობის სახელმწიფოს ისტორიული ევოლუცია  
თავი 4: კეთილდღეობის სხვადასხვა წყარო (Welfare Mix) 
 

ჩვენი ცხოვრების ხარისხი გარკვეულწილად დამოკიდებულია ბაზარზე, 

სახელმწიფოსა და ოჯახზე/საზოგადოებაზე, რომელშიც ვცხოვრობთ. ამის 

საილუსტრაციოდ კარგი იქნება განვიხილოთ კეთილდღეობის ორი 

მნიშვნელოვანი ასპექტი: როგორ ხდება ზრუნვა ბავშვებსა და ხანდაზმულებზე? 

ბავშვზე ზრუნვის ძირითადი პასუხისმგებლობა ოჯახს აკისრია, თუმცა 

სახელმწიფოც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს განათლებისა და სამედიცინო 

მომსახურების მიწოდების თვალსაზრისით. ამასთან, ზოგ შემთხვევაში,  როდესაც 

სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზების გამო მშობლებს არ შეუძლიათ ბავშვზე 

ზრუნვა, მთავარი მზრუნველის ფუნქციას სახელმწიფო (მაგ., ბავშვთა სახლები) ან 

საზოგადოება (თემზე დაფუძნებული მოვლის სერვისები) ითავსებს. 

ანალოგიურად, ხანდაზმულ ადამიანებზე ზრუნვაც ასევე შეიძლება სამივე 

წყაროდან ხდებოდეს: ღარიბ და/ან ტრადიციულ საზოგადოებებში, როგორც წესი, 

ზრუნვის ფუნქციას ოჯახი ითავსებს;  თუმცა ქვეყნის განვითარების დონის 

ზრდის პარალელურად ზრუნვა თანდათანობით სოციალური სერვისის ფორმას 

იღებს, რომელსაც უზრუნველყოფს როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორი. 

მაგალითად, განვითარებულ ქვეყნებში სისტემატური ზრუნვის საჭიროების მქონე 

ხანდაზმულთა უმეტესობა სახელმწიფო ან კერძო მზრუნველობის ცენტრებში 

არიან მოთავსებული. ზოგადად, ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე ნებისმიერი 

ინდივიდი კეთილდღეობის ერთ-ერთი ან რამდენიმე წყაროთი სარგებლობს, 

თუმცა თითოეული წყაროს ფარდობითი მნიშვნელობა დამოკიდებულია როგორც 

მის პირად მდგომარეობაზე (ოჯახური მდგომარეობა, დასაქმების სტატუსი, 

ფინანსური რესურსები და ა.შ.), ისე ქვეყნის/საზოგადოების განვითარების დონეზე 

(Baldock, 2007). 
 
სურათი 1 - კეთილდღეობის წყაროები 

                                                                     
  

 
 
 
 
                                                  
 

 

 

 

 

 

წყარო: Baldock, 2007  

 

 

წარმოდგენილი სურათი აჩვენებს, თუ როგორი ფარდობითია კეთილდღეობის 

სამი წყარო მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში. კერძოდ, კარგად ჩანს, რომ უფრო 

ჩრდილოეთი 

სამხრეთი 

დასავლეთი აღმოსავლეთი 

ბაზარი სახელმწიფო 

ოჯახი და საზოგადოება 

სოციალური კეთილდღეობა 
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ღარიბ გლობალურ სამხრეთში კეთილდღეობით უზრუნველყოფისას ძირითადი 

როლი ტრადიციულად ოჯახს აკისრია, დასავლეთის ქვეყნებში კი, 

განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კეთილდღეობის ძირითადი 

წყარო ბაზარია. ამასთან, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, განსაკუთრებით 

კომუნიზმის პერიოდში, უპირატესი როლი სახელმწიფოს ეკავა. სოციალური 

პოლიტიკის დაგეგმვისას პოლიტიკოსებისა და ადმინისტრატორების ერთ-ერთ 

ძირითად ამოცანას იმის განსაზღვრა წარმოადგენს, თუ როგორ უნდა 

გადანაწილდეს კეთილდღეობის მიმწოდებლის ფუნქციები ამ სამ წყაროს შორის 

(Baldock, 2007). 

 

ნიკოლას ბარი (Barr, 2004) უფრო დეტალურად აღწერს კეთილდღეობის წყაროებს. 

განსაკუთრებული როლი, მისი აზრით, ბაზარს უკავია. შრომის ბაზარი 

კეთილდღეობის უპირველესი წყაროა, რადგანაც იგი ხელფასის სახით 

რეგულარულ შემოსავალს აძლევს ინდივიდებს. ამასთან, სისტემატური ფულადი 

ანაზღაურების გარდა, დამსაქმებლები (ზოგან ნებაყოფლობით, ზოგან კი კანონის 

მოთხოვნის შესაბამისად) დასაქმებულებს სთავაზობენ დამატებით ბენეფიტებს, 

როგორიცაა ჯანმრთელობის დაზღვევა, კერძო საპენსიო სქემა, საცხოვრებელისა 

და მგზავრობის ხარჯების დაფარვა და ა.შ. ეს უკანასკნელი 

პროფესიული/სამსახურეობრივი კეთილდღეობის (occupational welfare) 

სახელწოდებით არის ცნობილი, ანუ კეთილდღეობა, რომელიც ადამიანის 

პროფესიული (დასაქმების) სტატუსიდან გამომდინარეობს. ზოგადი 

განმარტებით, ამ უკანასკნელში შეიძლება მოვიაზროთ ხელფასზე დამატებით 

არსებული ნებისმიერი სახის ბენეფიტი, რომელსაც დასაქმებული  

დამსაქმებლისგან იღებს.  პროფესიული კეთილდღეობის უზრუნველყოფა 

შეიძლება  იყოს ნებაყოფლობითი დამსაქმებლის მხრიდან ან სავალდებულო 

სახელმწიფო რეგულაციით. პროფესიული კეთილდღეობა ფუნქციურად 

სახელმწიფო კეთილდღეობის ალტერნატივაა და საზღვრების გავლება ამ ორს 

შორის ხშირად რთულია.  

 

სახელმწიფო კეთილდღეობაში (state welfare) მოიაზრება ძირითადი სოციალური 

ტრანსფერები (მაგ., ხანდაზმულობის პენსია, სოციალური დახმარება, 

უმუშევრობის დაზღვევა) და სერვისები (მაგ., განათლება, სამედიცინო 

მომსახურება, პროფესიული გადამზადება). გარდა ამისა, ნიკოლას ბარი ცალკე 

გამოყოფს ფისკალურ კეთილდღეობას, ანუ სახელმწიფოს მიერ კონკრეტული 

სოციალური ჯგუფებისათვის ან ცალკეული სოციალური მიზნების 

წასახალისებლად საგადასახადო შეღავათების დაწესებას. მაგალითად, იმის 

გათვალისწინებით, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს 

დამატებითი ხარჯები აქვთ, სახელმწიფომ შეიძლება მათი შემოსავალი გარკვეულ 

ზღვრამდე არ დაბეგროს საშემოსავლო გადასახადით. ანალოგიურად,  იმისათვის, 

რომ ხელი შეუწყოს დასაქმებულთა მიერ ხანდაზმული ასაკისათვის დანაზოგების 

გაკეთებას, სახელმწიფოს შეუძლია კერძო საპენსიო სქემებში შეტანილი თანხები 

გაათავისუფლოს საშემოსავლო გადასახადისაგან (Barr, 2004). 

 

კომერციული კეთილდღეობა (commercial welfare) გულისხმობს კეთილდღეობის 

სერვისებისა და პროდუქტების ყიდვა-გაყიდვას ბაზარზე. გამყიდველი ამ 

შემთხვევაში მოგებაზეა ორიენტირებული. მყიდველები კი შეიძლება იყვნენ 

ინდივიდები, სადაზღვევო კომპანიები ან სახელმწიფო. აღსანიშნავია, რომ ეს 

სერვისები და პროდუქტები ორი მიზეზის გამო განსხვავდება ზოგადად სხვა 
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პროდუქტებისაგან. პირველი მიზეზი ისაა, რომ კეთლდღეობის სერვისები და 

პროდუქტები თავისი არსით იმდენად კრიტიკული მნიშვნელობისაა ადამიანის 

ბაზისური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისთვის, რომ ხშირად სახელმწიფო 

თავის თავზე იღებს მათ მიწოდებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში 

მოსახლეობის ნაწილმა შეიძლება მისი შეძენა ვერ მოახერხოს. ეს კი 

მნიშვნელოვნად გააუარესებს სოციალურ ფონს და გაზრდის უთანასწორობას. 

მეორე მიზეზი კი ისაა, რომ ხშირად ბაზარი ვერ ახერხებს მათ ეფექტიან 

მიწოდებას (იხ. ნაწილი 2). ხშირია შემთხვევები, როდესაც კომერციული აქტორები 

სახელმწიფოსგან იღებენ დაფინანსებას აღნიშნული სერვისების 

მოსახლეობისათვის მისაწოდებლად. ყოველივე ამის გამო ხშირად რთულდება 

სახელმწიფო და კომერციულ კეთილდღეობას შორის საზღვრის გავლება (Alcock et 

al. 2012). 

 

კერძო კეთილდღეობა (Private Welfare) შეიძლება მივიჩნიოთ კომერციული 

კეთილდღეობის ნაწილად, რადგან იგი გულისხმობს პირის მიერ ბაზარზე 

თავისთვის სასურველი სოციალური მომსახურების შეძენას. კეთილდღეობის 

კერძო წყაროს შეიძლება ასევე მივაკუთვნოთ ინდივიდის დანაზოგი ან 

ნებაყოფლობითი კერძო დაზღვევა (Alcock et al. 2012).  

 

საქველმოქმედო კეთილდღეობის (Voluntary welfare) შემქმნელი და მიმწოდებელი 
ძალიან მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანი ორგანიზაციებია, რომლებიც 

შეიძლება განვათავსოთ ბაზარსა და სახელმწიფოს შორის. ხშირად მათ 

არამომგებიან (non-profit) ან მესამე სექტორს უწოდებენ. მათ შეიძლება 

მივაკუთვნოთ მთელი რიგი აქტორებისა, არაფორმალური თვითდახმარების 

ჯგუფებით დაწყებული, არასამთავრობო ორგანიზაციებითა და ქსელებით 

დამთავრებული. ფორმალურად ეს სექტორი შეიძლება განვსაზღვროთ, როგორც 

სამართლებრივად სახელმწიფოსგან დამოუკიდებელი ორგანიზაციები, რომლებიც 

არ არიან მოგებაზე ორიენტირებული და რომლებიც სხვადასხვა სახის 

მოხალისეობრივი საქმიანობით არსებობენ. ეს შეიძლება იყო ფულის (დონორის 

მხრიდან ან შემოწირულობების სახით) ან დროის (ადამიანის აუნაზღაურებელი 

შრომის სახით) ნებაყოფლობით გადაცემა. მოხალისეობრივ საქმიანობას 

ადამიანები სხვადასხვა მიზეზის გამო მიმართავენ. ეს შეიძლება იყოს 

გამოცდილებისა და ახალი უნარების მიღება და, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, 

სოციალური კაპიტალის დაგროვება. აღსანიშნავია, რომ მოხალისეობის როლი 

განსაკუთრებით მნიშნელოვანია ზრუნვის სფეროში. ასე, მაგალითად, დიდ 

ბრიტანეთში ზრუნვის სფეროში მოხალისეების რაოდენობა ანაზღაურებად 

თანამშრომელთა რაოდენობას აჭარბებს. მესამე სექტორი სულ უფრო მეტ 

მნიშვნელობას იძენს, როგორც სახელმწიფოსა და ბაზრის ალტერნატივა (Alcock et 

al. 2012). 

 

ბოლოს აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ არაფორმალური კეთილდღეობა (Informal 

Welfare), რომელიც დიდი ხნის მანძილზე იყო უგულებელყოფილი სოციალური 

პოლიტიკის კვლევაში. ეს უკანასკნელი ძირითადად მოიაზრებს მეგობრებისა და 

ოჯახის წევრების ერთმანეთზე ზრუნვასა და მოვლა-პატრონობას, რომელიც 

აღემატება ახლობელი ადამიანების მიერ ერთმანეთის მიმართ გამოჩენილ 

ყურადღებასა და მოვლას. აქ, პირველ რიგში, იგულისხმება ავადმყოფ, 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ან განსაკუთრებული საჭიროების მქონე 

პირებზე (მაგ., ბავშვებსა და ხანდაზმულებზე) ზრუნვა, რომელიც განსაკუთრებით 
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დიდ დროსა და ენერგიას მოითხოვს მზრუნველისაგან. ზოგიერთ ქვეყანაში, 

მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში, არის მცდელობა შეიმუშაონ პროგრამები, 

რომლებიც ასეთ მზრუნველებს მდგომარეობის შემსუბუქებაში დაეხმარება. 

მაგალითად, მზრუნველების ფინანსური დახმარება და მათთვის მოკლევადიანი 

„შვებულებების“ ორგანიზება მაშინ, როდესაც ისინი დროებით თავისუფლდებიან 

თავიანთი მოვალეობებისაგან (Alcock et al. 2012). 

 

კეთილდღეობის მიწოდება 

სახელმწიფოსაგან კეთილდღეობის მიწოდება სხვადასხვა გზით შეიძლება 

განხორციელდეს. მიწოდების ყველაზე გავრცელებული ფორმა ფულადი 

ტრანსფერია, როდესაც სახელმწიფო აძლევს გარკვეული ოდენობის თანხას 

ბენეფიციარებს, რათა მათ თავად შეიძინონ საჭირო პროდუქტი თუ მომსახურება. 

ამასთან, ხშირ შემთხვევაში, სახელმწიფო თავად აწარმოებს სერვისს, რომელსაც 

ბენეფიციარები იღებენ (მაგ., სასკოლო განათლება). მეორე მხრივ, განვითარებული 

კეთილდღეობის ქვეყნებში სულ უფრო ხშირია სახელმწიფოს მიერ სერვისის 

კერძო მიმწოდებლისაგან შესყიდვა და შემდეგ ბენეფიციარისათვის მიწოდება 

(მაგალითად, კერძო სამედიცინო დაწესებულებებში ბენეფიციარების ხარჯების 

ანაზღაურება), რადგან ითვლება, რომ კერძო სექტორის მიერ მიწოდებული 

სერვისი უფრო ხარჯთეფექტიანია და ხარისხიც მაღალი აქვს. გარდა ამისა, მთელ 

რიგ სერვისებს, განსაკუთრებით კი ბავშვზე ზრუნვის სფეროში, სახელმწიფო 

საქველმოქმედო და სხვა არაკომერციული ორგანიზაციებისგან იძენს (Alcock et al. 

2012). 

 

ზემოაღნიშნული ცხადყოფს, რომ კეთილდღეობის სხვადასხვა წყაროს ბევრი 

გადაკვეთის წერტილიც აქვს: მაგალითად, როდესაც სახელმწიფო საგადასახადო 

შეღავათებს ან ფისკალურ ბენეფიტებს უწესებს დამსაქმებლებს, რათა მათ 

გაზარდონ პროფესიული ბენეფიტები (Greve, 2008). ამ შემთხვევაში, სახელმწიფო 

დაინტერესებულია, რომ არასახელმწიფო სექტორმა წასახალისებლად 

დამატებითი თანხები კეთილდღეობაზე მიმართოს, რაც, თავის მხრივ, 

მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებს წნეხს სახელმწიფო ბიუჯეტზე. არჩევანის გაზრდის 

თვალსაზრისით კეთილდღეობის მიწოდებაში კერძო სექტორის გააქტიურება 

შეიძლება საჯარო მოწოდების მნიშვნელოვანი ალტერნატივა იყოს. 

 

კეთილდღეობის სხვადასხვა წყაროს არსებობა თავისთავად მიუთითებს, რომ 

ისინი შეიძლება ერთმანეთის ჩამნაცვლებელი ან შემავსებელი იყოს. მაგალითად, 

დამატებითია მაშინ, როდესაც დამსაქმებელი ინდივიდუალური ან კოლექტიური 

გარიგების შედეგად ავადმყოფობის პერიოდში სრულ ხელფასს უხდის 

დასაქმებულს და შემდეგ, თუკი შესაძლებელია, უკან იბრუნებს ჯანმრთელობის ან 

სოციალური დაზღვევისათვის თავისივე გადახდილი კონტრიბუციებით. 

ჩამანაცვლებელი ეფექტი იქმნება მაშინ, როდესაც პროფესიულ სფეროში 

კეთილდღეობის ზრდას სახელმწიფოსგან მიღებული ბენეფიტების შემცირება 

ახლავს. მაგალითად, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ბევრ ქვეყანაში საგადასახადო 

შეღავათები კერძო პენსიის ნაწილობრივ დასაფინანსებლად გამოიყენება (Greve, 

2008). 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
Alcock P. May M. & Wright S. (eds.) (2012), The Student’s Companion to Social Policy, Wiley-

Blackwell; 
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Barr N. (2004), Economics of the Welfare State; Fourth Edition; Oxford University Press; 

Baldock J. (2007) Social Policy, Social Welfare and the Welfare State; Oxford University Press; 

Greve B. (2008), What Is Welfare? Central European Journal of Public Policy. Vol.2 #1. pp 50-73; 

თავი 5: კეთილდღეობის სახელმწიფოს სხვადასხვა მოდელი 
 

კეთილდღეობის სახელმწიფოები, მიუხედავად მრავალი საერთო მახასიათებლისა, 

ერთმანეთისაგან მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან. ადრეულ კვლევებში 

კეთილდღეობის სხვადასხვა სახელმწიფოს შესადარებლად მათ სოციალურ 

დანახარჯს იყენებდნენ (Cutright, 1965; Wilensky 1975; Flora and Alber, 1981). 

შესაბამისად, მათი ანალიზი საკმაოდ პრიმიტიული მეთოდით - დანახარჯების 

მიხედვით ქვეყნების რანგირებით - შემოიფარგლებოდა. გამონაკლისს 

წარმოადგენდა ტიტმუსის (Titmuss, 1974) კლასიფიკაცია, რომელმაც კეთილდღეობის 

სამი ძირითადი რეჟიმი გამოყო: რეზიდუალური, ინდუსტრიულ მიღწევაზე 

ორიენტირებული და ინსტიტუციონალურ-რედისტრიბუციული, თუმცა მისი 

კლასიფიკაცია ემპირიული მონაცემებით არ არის გამყარებული.  

 

სოციალური პოლიტიკის თანამედროვე მკვლევარებს შორის ყველაზე 

ავტორიტეტულად შვედი მეცნიერის - გოსტა ესპინგ-ანდერსენის მიერ 

შემუშავებული კლასიფიკაცია ითვლება, რომელიც განვითარებულ სახელმწიფოებში 

კეთილდღეობის სამ ძირითად რეჟიმს განასხვავებს: კონსერვატიულს, ლიბერალურს 

და სოციალ-დემოკრატიულს. მოგვიანებით სხვა ავტორებმა (Ferrera, 1996; Bonoli, 

1997) ეს კლასიფიკაცია განავრცეს და კონტინენტური რეჟიმიდან მეოთხე - სამხრეთ 

ევროპული მოდელი გამოყვეს. ასევე წარმატებით განხორციელდა  აღმოსავლეთ 

აზიის ქვეყნების კეთილდღეობის მოდელების კლასიფიკაცია (Jones, 1993; Goodman & 

Peng, 1996; Kwon, 1997; Gough, 2001; Holliday, 2000).    

 

ესპინგ-ანდერსენი კლასიფიკაციის საფუძვლად იღებს ორ ძირითად კრიტერიუმს: 

კეთილდღეობის სისტემის მიერ ინდივიდების დეკომოდიფიკაციის და 

სტრატიფიკაციის ხარისხს. დეკომოდიფიკაცია აჩვენებს, თუ რამდენად შეუძლიათ 

ინდივიდებს და ოჯახებს სოციალურად მისაღები სტანდარტების შესაბამისი 

ცხოვრების დონის მიღწევა ბაზარზე დამოკიდებულების გარეშე. ეს ცნება მჭიდროდ 

უკავშირდება სოციალური მოქალაქეობის იდეას: იგი ჩნდება მაშინ, როდესაც 

ინდივიდები ავტომატურად იღებენ სოციალურ ტრანსფერს ან მომსახურებას 

მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი არიან კონკრეტული სახელმწიფოს მოქალაქეები. 

სტრატიფიკაციაში მოიაზრება საზოგადოების დაყოფა სხვადასხვა ჯგუფებად, 

განსაკუთრებით კი, კლასებად და საშემოსავლო ჯგუფებად. იგივე ავტორი იყენებს 

დეფემილიალიზაციის კრიტერიუმსაც, რომელიც მიუთითებს იმაზე, თუ რა დოზით 

ხდება ამა თუ იმ მოდელში ტრადიციუალად ოჯახისათვის მიწერილი ფუნქციების 

(მაგ., ბავშვებზე, ხანდაზმულებზე ზრუნვის) სახელმწიფოს ან ბაზრისათვის გადაცემა. 

 

ლიბერალური (ანგლოსაქსური/ბევერიჯის) მოდელი 

ლიბერალურ მოდელში ესპინგ-ანდერსენი ავსტრალიას, აშშ-ს, ახალ ზელანდიას, 

დიდ ბრიტანეთს, ირლანდიასა და კანადას აერთიანებს. ამ მოდელის მთავარი 

მახასიათებელი იმაში მდგომარეობს, რომ სახელმწიფო ცდილობს ძირითადად 

დაეხმაროს მხოლოდ მათ, ვინც ღარიბია და ეს სახელმწიფოს მიერ ჩატარებული 

საჭიროებების შეფასებით არის დადასტურებული. ამასთან, ლიბერალურ რეჟიმებში 

ცალკეული უნივერსალური და შენატანზე დაფუძნებული ბენეფიტებიც გვხვდება, 

თუმცა, როგორც წესი, ამ ბენეფიტების ოდენობა არცთუ ისე მაღალია. სოციალური 
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ტრანსფერების ძირითადი მიმღები დაბალშემოსავლიანი ოჯახები არიან. 

ბენეფიტების ოდენობა შეგნებულად არის მინიმალური, რათა ბენეფიციარებს 

ჰქონდეთ ანაზღაურებადი სამუშაოს მოძიების სტიმული. საჭიროების შეფასების 

კრიტერიუმები მკაცრია და ხშირად დახმარების მაძიებლების სტიგმატიზაციას 

იწვევს. მეორე მხრივ, საგადასახადო შეღავათების გამოყენებით სახელმწიფო 

არაღარიბ მოსახლეობას უბიძგებს, რომ მათ ბაზარზე არსებული წყაროებისაგან 

შეიძინონ სხვადასხვა სერვისი, იქნება ეს კერძო პენსიები თუ სამედიცინო დაზღვევა. 

შესაბამისად, ლიბერალური რეჟიმების ეფექტი როგორც დეკომოდიფიკაციის, ასევე 

ბაზრით ჩამოყალიბებული სტრატიფიკაციის შერბილების კუთხით ძალზე მცირეა.     

 
კონსერვატიული (კორპორატისტული) ბისმარკისეული მოდელი 

კონტინენტურ მოდელში ესპინგ-ანდერსენი შემდეგ ქვეყნებს აერთიანებს: ავსტრია, 

ბელგია, გერმანია, იტალია, საფრანგეთი, შვეიცარია და ჰოლანდია. ამ რეჟიმებში 

მკაფიოდ აისახება კორპორაციული ტრადიციები და კათოლიკური ეკლესიის 

გავლენა. სოციალურ სფეროში სახელმწიფოს ძირითადი როლი სხვადასხვა 

სოციალური ჯგუფისათვის განსხვავებული სტატუსის შენარჩუნების ხელშეწყობაა; 

შესაბამისად, მთავარი აქცენტი სოციალურ დაზღვევაზე კეთდება. აქედან 

გამომდინარე, ბენეფიტების უმეტესობა შენატანზეა დაფუძნებული: უმუშევრობის, 

ხანდაზმულობის თუ მარჩენალის დაკარგვის შემთხვევაში მიღებული პენსიის თუ 

დახმარების ოდენობა გადახდილი სოციალური გადასახადის მიხედვით 

დაანგარიშდება. შესაბამისად, კორპორატისტულ ქვეყნებში ვერტიკალური 

რედისტრიბუცია, ანუ შემოსავლების გადანაწილება მაღალ და დაბალშემოსავლიან 

ჯგუფებს შორის მცირეა, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს სოციალური 

დანახარჯი, როგორც წესი, ძალიან დიდია. კონტინენტურ ქვეყნებში, სოციალური 

დაზღვევისგან განსხვავებით, საბაზრო და პროფესიული ბენეფიტები სუსტად არის 

განვითარებული. იმისათვის, რომ შენარჩუნდეს ტრადიციული ოჯახის სტრუქტურა, 

სახელმწიფო ორმაგ სტრატეგიას იყენებს. ერთი მხრივ, დაოჯახებულ ქალებს 

თითოეულ ბავშვზე საკმაოდ დიდი ოდენობის საოჯახო ტრანსფერები ეძლევათ, 

ხოლო მეორე მხრივ, მათ სამუშაოზე გასვლას განგებ უშლის ხელს ის, რომ არ არის 

განვითარებული დღის განმავლობაში ბავშვებზე ზრუნვის სისტემა. ამ ტიპის 

რეჟიმები, ბუნებრივია, საზოგადოებაში არსებულ იერარქიებს უცვლელად ტოვებენ, 

თუმცა გარკეულწილად ამცირებენ ინდივიდების ბაზარზე დამოკიდებულებას.     

 
ცხრილი 1: კეთილდღეობის მოდელების შედარება 

მახასიათებლები ლიბერალური კონსერვატორული სოციალ-
დემოკრატიული 

დეკომოდიფიკაცია დაბალი საშუალო მაღალი 

სახელმწიფო 

სოციალური 

სერვისები  

დაბალი დაბალი მაღალი 

მოსახლეობის 

დაფარვა 

შერჩევითი პროფესიული უნივერსალური 

შემოსავლების 

რედისტრიბუცია 

დაბალი დაბალი მაღალი 

სიღარიბე დაბალი საშუალო მაღალი 

„დეფემილიზაცია“ 

 

დაბალი დაბალი მაღალი 

აქტივაცია საშუალო დაბალი მაღალი 
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წყარო: Danfoth T. B. (2010) 

 
სოციალ-დემოკრატიული მოდელი 
სოციალ-დემოკრატიული რეჟიმის ქვეყნებს ესპინგ-ანდერსენი სკანდინავიის 

ქვეყნებს (დანია, ნორვეგია, ფინეთი  და შვედეთი) მიაკუთვნებს. ამ მოდელის 

მთავარი მახასიათებელი უნივერსალიზმი და სოციალური მოქალაქეობის მაღალი 

ხარისხია: ლიბერალური და კონსერვატიული რეჟიმებისაგან განსხვავებით, 

ხარისხიანი სახელმწიფო სერვისები და სხვადასხვა სახის ფულადი ტრანსფერები 

ყველა მოქალაქისათვის არის განკუთვნილი. ამასთან, ის მოქალაქეები, რომლებიც  

სოციალურ შენატანს აკეთებენ, უფრო დიდი ოდენობის სოციალურ ტრანსფერებს 

იღებენ. რედისტრიბუციის მაღალი ხარისხი ხელს უწყობს ბაზრის მიერ 

წარმოქმნილი უთანასწორობის და სიღარიბის მინიმუმამდე დაყვანას. სოციალ-

დემოკრატიული მოდელის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი იმაში 

მდგომარეობს, რომ დასაქმება, განსაკუთრებით კი ქალების, აბსოლუტურ 

პრიორიტეტს წარმოადგენს და ამ სფეროში სკანდინავიური ქვეყნები ინოვაციური 

მიდგომებით გამოირჩევიან (იხ. ჩანართი 1). შესაბამისად, ეს ქვეყნები 

დასაქმებისათვის ხელსაყრელ გარემოს უქმნის როგორც მაღალკვალიფიციურ, ისე 

დაბალკვალიფიციურ მუშახელს. ეს ლოგიკურიცაა, რადგან უნივერსალური 

კეთილდღეობის რეჟიმში სერვისებისა და ბენეფიტების მიწოდებას დიდი 

ფინანსური რესურსი სჭირდება, რისი ძირითადი წყაროც სწორედ დასაქმებულთა 

მიერ გადახდილი გადასახადებია. საოჯახო პოლიტიკაში პრიორიტეტს 

ინდივიდუალური ავტონომიის უზრუნველყოფა წარმოადგენს, შესაბამისად, სხვა 

რეჟიმებისაგან განსხვავებით, ამ ქვეყნებში სახელმწიფო მხოლოდ მაშინ კი არ 

ერევა, როცა ოჯახი ვეღარ ართმევს თავს დაკისრებულ ფუნქციებს, არამედ 

სახელმწიფო იმთავითვე საკუთარ თავზე იღებს ბავშვებზე, მოხუცებულებზე, 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე ზრუნვას და შესაბამის 

ხარჯებს მთელ საზოგადოებაზე ანაწილებს. მთლიანობაში, კეთილდღეობის სამ 

ძირითად რეჟიმს შორის  სოციალ-დემოკრატიული მოდელი ყველაზე ეფექტურია 

როგორც დეკომოდიფიკაციის, ასევე ბაზრის მიერ წარმოქმნილი სტრატიფიკაციის 

შერბილების კუთხით.  

 
სამხრეთევროპული მოდელი 
ესპინგ-ანდერსენის კლასიფიკაცია გეოგრაფიული დაფარვის თვალსაზრისით 

საკმაოდ შეზღუდულია: მაგალითად, ხმელთაშუაზღვისპირა ევროპული 

ქვეყნებიდან ის მხოლოდ იტალიას მოიცავს. იტალიელი ავტორი, მაურიციო 

ფერერა (Ferrera, 2008), რომელმაც სიღრმისეულად შეისწავლა ესპანეთის, 

იტალიის, საბერძნეთისა და პორტუგალიის კეთილდღეობის სახელმწიფოები, 

მივიდა დასკვნამდე, რომ ამ სახელმწიფოებს მრავალი საერთო მახასიათებელი 

აქვთ, რაც მათ განასხვავებს დანარჩენი ევროპული რეჟიმებისაგან.   

 

 პირველი საერთო მახასიათებელი სოციალური დაზღვევის სისტემების 

ფრაგმენტულობაა. საერთო ეროვნული დაზღვევის სისტემის პარალელურად 

არსებობს სექტორული და პროფესიული დაზღვევის მრავალი სქემა. ინდივიდები, 

რომლებიც დასაქმებული არიან ‘ძირითად’ სექტორებში, დიდი ოდენობის 

ბენეფიტებს იღებენ, ნაკლებად პრივილეგირებულ ან ნახევრად ფორმალურ 

სფეროში დასაქმებულთა ბენეფიტები კი ძალიან მცირეა. შესაბამისად, სოციალურ 

ტრანსფერებზე დიდი დანახარჯის მიუხედავად, ვერტიკალური 

რედისტრიბუციის ხარისხი ძალიან დაბალია. გარდა ამისა, ის ინდივიდები, 
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ჩანართი 1: დანიური „ოქროს სამკუთხედი“ 

დანიური „ოქროს სამკუთხედი“ წარმოადგენს შრომის უსაფრთხოებისა (Security) და 

მოქნილობის (flexibility) უნიკალურ ნაზავს, რომელსაც ხშირად Flexicurity-ს 

(ფლექსიკურიტი) ტერმინით მოიხსენიებენ. „უსაფრთხოება“ და „მოქნილობა“ 

ტრადიციულად შეუთავსებელ ელემენტებად მიიჩნევა. „მოქნილობა“, რაც ბიზნესის 

მახასიათებლად ითვლება, შეიძლება განვიხილოთ, როგორც დამქირავებლის 

თავისუფლება, დაითხოვოს და დაიქირავოს თანამშრომლები ბიზნესინტერესებიდან 

გამომდინარე. მეორე მხრივ, „უსაფრთხოება“ მნიშვნელოვანი ღირებულებაა 

დასაქმებულთათვის, რომლებიც დაცულად უნდა გრძნობდნენ თავს ასეთი მოქნილი 

რეჟიმის პირობებში. „ოქროს სამკუთხედი“ მაქსიმალურ მოქნილობას აძლევს 

დამსაქმებლებს (შრომის დაცვის კანონმდებლობა ერთ-ერთი ყველაზე 

ლიბერალურია დანიაში), თუმცა არც დასაქმებულთა ინტერესებს ივიწყებს და ამ 

მოქნილობის შედეგად მოულოდნელი უმუშევრობის პერიოდში სტაბილურობის 

გარანტიას აძლევს მოქალაქეებს პასიური (უმუშევრობის შემწეობების სახით) და 

აქტიური შრომის ბაზრის პოლიტიკით. სწორედ ეს უკანასკნელი წარმოადგენს 

სამკუთხედის მესამე კომპონენტს.  გადამზადებისა და შრომის მედიაციის 

სამსახურები ეფექტურად ახერხებენ ადამიანის შრომის ბაზარზე დაბრუნებას მოკლე 

ვადაში ისე, რომ მინიმუმამდე ამცირებენ შემწეობებზე დამოკიდებულების 

განვითარებას. 

წყარო: Ibsen (2011) Strained Compromises: Danish Flexicurity during Crisis 

რომლებსაც არავითარი შენატანი არ აქვთ გაკეთებული, მაგალითად, ახალგაზრდა 

უმუშევრები, სახელმწიფოსაგან ფაქტობრივად არანაირ ფულად დახმარებას არ 

იღებენ. ანალოგიურად, მარტოხელა მშობლებისათვის განკუთვნილი დახმარება 

მინიმალურია. ამ ქვეყნებში ტრადიციულად ძლიერი ოჯახური დახმარება 

გარკვეულწილად აბალანსებს კეთილდღეობის სისტემის ამ ნაკლოვანებებს, 

მაგრამ ყველაზე მოწყვლად ჯგუფებს - დიდი ხნის უმუშევრებს, ახალგაზრდებს, 

არაფორმალურ და სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულებს - საკუთარ 

სირთულეებთან გამკლავება, როგორც წესი, სახელმწიფოს დახმარების გარეშე 

უხდებათ. ამ ნაკლოვანებების ფონზე უნივერსალური სამედიცინო მომსახურება 

ამ მოდელის ყველა სახელმწიფოში მთავარი დადებითი გამონაკლისია.     

 
აღმოსავლეთაზიური მოდელი 
დასავლური ქვეყნებისგან განსხვავებით, აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებში (იაპონია, 

სამხრეთ კორეა, სინგაპური, ტაივანი, ჰონგ-კონგი) კეთილდღეობის რეჟიმები 

მხოლოდ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში შეიქმნა. მიუხედავად ამისა, ეს 

რეჟიმები საკმაოდ კარგად არის შესწავლილი (Jones, 1993; Goodman and Peng, 1996; 

Kwon, 1997; Gough, 2001; Holliday, 2000). მკვლევრებს შორის არ არის კონსენსუსი 

იმის თაობაზე, წარმოადგენენ თუ არა ეს რეჟიმები ერთიან მოდელს, რადგან მათ 

შორის განსხვავებები გაცილებით უფრო საფუძვლიანია, ვიდრე ჩვენ მიერ ზემოთ 

განხილული მოდელების რეჟიმებს შორის, თუმცა ავტორთა უმეტესობა გამოყოფს 

რამდენიმე საერთო მახასიათებელს. პირველ რიგში, ამ ქვეყნებში სოციალური 

პოლიტიკის მთავარი მიზანი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობაა და არა 

დეკომოდიფიცირება ან სოციალური უფლებების უზრუნველყოფა (Gough, 2004). 

შესაბამისად, ყველა ძირითად სოციალურ პროგრამას მკაფიო ეკონომიკური 

ამოცანა აქვს. მაგალითად, უნივერსალური განათლება და საბაზისო ჯანდაცვა 
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მუშახელის პროდუქტიულობას ზრდის, ხოლო სავალდებულო დაზღვევის 

ფონდების მეშვეობით კი, დიდი ოდენობის საინვესტიციო კაპიტალის 

მობილიზება ხდება. ამ სტრატეგიის ნაკლოვანება ისაა, რომ საზოგადოების 

მოწყვლადი ჯგუფებისათვის, რომლებიც ეკონომიკურად ნაკლებად 

პროდუქტიული არიან, არ არსებობს სოციალური დაცვის ძირითადი გარანტიები, 

როგორიცაა მინიმალური ხელფასი, უმუშევრობის დაზღვევა თუ სამუშაოდან 

უმიზეზოდ დათხოვნისგან დაცვა. ანალოგიურად, სოციალური დახმარების 

მექანიზმები ყველა აღმოსავლეთაზიურ ქვეყანაში სუსტად არის განვითარებული 

(Holliday, 2000). ნებაყოფლობითი/მოხალისეობრივი კეთილდღეობის მიწოდება 

ჯერაც ჩანასახის დონეზეა, მაგრამ სწრაფად ვითარდება კერძო სექტორის მიერ 

სხვადასხვა სოციალური მომსახურების, განსაკუთრებით კი, განათლების და 

სამედიცინო მომსახურების მიწოდება (Gough, 2001).     

 

სუსტად განვითარებული სახელმწიფო და საქველმოქმედო კეთილდღეობის 

ფონზე ძირითადი როლი ტრადიციულად ძლიერ ნათესაურ კავშირებს ენიჭება. 

საჭიროების შემთხვევაში, ინდივიდების ძირითად საყრდენს როგორც ფულადი 

დახმარების, ასევე ზრუნვის და სოციალური მომსახურებების შეძენის მხრივ, 

ოჯახი წარმოადგენს.  განათლების გამოკლებით, სახელმწიფოს მთლიანი 

სოციალური დანახარჯი საკმაოდ მცირეა. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 

აღმოსავლეთაზიური საზოგადოებები დასავლური ტიპის კეთილდღეობის 

სახელმწიფოს გარკვეულ საფრთხედ აღიქვამენ, რადგან მიიჩნევენ, რომ მან 

შესაძლოა ოჯახური ტრადიციების შესუსტება და საზოგადოების ატომიზება 

გამოიწვიოს (Goodman & Peng, 1996).     
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თავი 6: გლობალიზაცია და სოციალური პოლიტიკა 
 

რა არის გლობალიზაცია? 
1990-იანი წლებიდან მოყოლებული ტერმინი `გლობალიზაცია~ აქტიურად 

გამოიყენება სოციალურ, პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ დისკურსში. სოციალური 

პრობლემები, როგორიცაა შიმშილი, სიღარიბე, უთანასწორობა, კლიმატური 

ცვლილებები, ხშირად სწორედ გლობალიზაციის შედეგად განიხილება, თუმცა 

ამავდროულად მეორე მხარე ამტკიცებს, რომ გლობალიზაცია საერთაშორისო 

თანამშრომლობის, სიღარიბის შემცირებისა და ეკონომიკური ზრდისთვის 

აუცილებელი წინაპირობაა. ეს მოსაზრებები ცხადყოფს, რომ გლობალიზაციას 

ნამდვილად მოაქვს სერიოზული, შესამჩნევი  სოციალურ-ეკონომიკური და 

პოლიტიკური ცვლილებები, რომლებიც სოციალური პოლიტიკის შემუშავების 

დროს აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული.  

 

გლობალიზაცია შეიძლება განვმარტოთ, როგორც `სოციალური, პოლიტიკური, 

კულტურული, პოლიტიკური და ეკონომიკური ძალების ერთობლიობა, 

რომლებიც თანამედროვე ცხოვრების მნიშვნელოვან მახასიათებლებს 

განსაზღვრავენ. ეს მახასიათებლებია: ძალიან მჭიდრო ურთიერთკავშირი და 

ურთიერთდამოკიდებულება ეროვნულ საზღვრებს მიღმა და ამ კავშირების 

დამყარების სიჩქარის, სიხშირისა და ინტენსივობის ზრდა. მსგავსი სახის 

ურთიერთობები აკავშირებს გეოგრაფიულად ძალიან დაშორებულ ადგილებს და 

შესაძლებელს ხდის იმას, რომ მსოფლიოს ერთ წერტილში მომხდარმა ფაქტმა 

ზეგავლენა იქონიოს ათასობით კილომეტრით დაშორებულ ქვეყნებზე“ (Baldock, 

2007). 
 
გლობალიზაციის კონცეფცია განსაკუთრებით პოპულარული გახდა საბჭოთა 

კავშირის დაშლის და ბერლინის კედლის რღვევის შემდეგ, რამაც კაპიტალიზმის 

განვითარებას შეუწყო ხელი. პოლიტიკურ და ეკონომიკურ დისკურსში 

გლობალიზაცია სახელმწიფოს სუვერენიტეტის შესუსტებასთან ასოცირდება: 

მრავალი ანალიტიკოსი მიუთითებს, რომ სახელმწიფო აღარ არის საკუთარ 

ფარგლებში გადაწყვეტილების ერთადერთი მიმღები. მაგალითად, ის სრულად 

ვეღარ აკონტროლებს თავის ეკონომიკას, რადგან ტრანსნაციონალური კომპანიები 

მსოფლიოს მასშტაბით მოქმედებენ, ხოლო ეკონომიკური პოლიტიკის შექნის 

პროცესში უფრო და უფრო აქტიურ როლს საერთაშორისო ეკონომიკური 

ინსტიტუტები და ორგანიზაციები (მსოფლიო ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდი, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია, ევროკავშირი) თამაშობენ. 

საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები განსაკუთრებით აქტიურობენ 

განვითარებადი და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ეკონომიკური 

პოლიტიკის შემუშავებაში, ცდილობენ რა მიაღწიონ ამ ქვეყნების ეკონომიკის 

მაქსიმალურ დერეგულაციასა და ლიბერალიზაციას (Baldock, 2007). 
 
გლობალიზაცია ასევე ნათლად აისახება ცხოვრების სხვა სფეროებში, 

განსაკუთრებით კულტურაში. როგორც რიტცერი წერს (Ritzer, 2009), აღნიშნულის 

კარგი გამოვლინებაა საზოგადოების ე.წ. „მაკდონალდიზაცია“, რაც კულტურული 

კონვერგენციის თეორიის შემადგენელი ნაწილია. ამ თეორიის ძირითადი იდეა 

მდგომარეობს მოსაზრებაში, რომ გლობალიზაციის შედეგად იზრდება 
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„ერთგვარობა“ მსოფლიოს მასშტაბით, კულტურები მსოფლიოს სხვადასხვა 

წერტილში უფრო და უფრო ემსგავსებიან ერთმანეთს. აღნიშნული თეორიის 

მიმდევრები ასევე იზიარებენ კულტურული იმპერიალიზმის იდეას, რაც ერთი ან 

რამდენიმე დომინანტი კულტურის მიერ ადგილობრივი კულტურების მეტ-

ნაკლებად გაცნობიერებულ ექსპანსიას გულისხმობს. კულტურული ექსპანსია 

ჩრდილოეთიდან სამხრეთით და დასავლეთიდან აღმოსავლეთით ხდება. 

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ეს ტრადიციულის, ეროვნულისა და ადგილობრივის 

კონსიუმერიზმით, პოპმუსიკითა და ჰოლივუდური ფილმებით ჩანაცვლებას 

გულისხმობს (Ritzer, 2009). 
 
ზემოთ აღწერილი იდეები, როგორც კულტურის, ისე ეკონომიკის სფეროში, 

ეროვნულ დონეზე სახელმწიფოს (ალტერნატიულად ადგილობრივი კულტურის) 

შესუსტებულ როლზე მიუთითებს. თუმცა, არსებობს საწინააღმდეგო მოსაზრება, 

რომელიც არ ეთანხმება სახელმწიფოების შემცირებული სუვერენიტეტისა და 

უმწეოდ დარჩენილი ქვეყნების იდეას. მაგალითად, ვაისი (Weiss, 2004) 

მიუთითებს, რომ პირიქით, ზოგიერთი ქვეყანა ენთუზიაზმით ერთვება 

გლობალიზაციის პროექტში და აქტიურად მონაწილეობს ამ პროცესის 

ფორმირებაში. იგივე ავტორი წერს, რომ არასწორია გლობალიზაციის 

ტრადიციული გაგება, რომლის მიხედვითაც, სახელმწიფოები იძულებული არიან 

შეამცირონ სოციალური დანახარჯები ინვესტორების მოზიდვის მიზნით. 

რეალურად, გლობალიზაცია არა შემზღუდველი, არამედ პირიქით, 

შესაძლებლობების მიმცემია სახელმწიფოსათვის. რაც უფრო იზრდება 

მოსახლეობაში გლობალიზაციისაგან გამოწვეული სოციალური დაუცველობის 

შიში, მით უფრო მეტად ცდილობს სახელმწიფოს ლეგიტიმური ძალაუფლება 

გაზარდოს სოციალური დაცვის პროგრამები (Weiss, 2004). არსებობს რიგი 

კვლევებისა, რომლებიც ადასტურებენ კავშირს ქვეყნის ეკონომიკურ ღიაობასა და 

სოციალურ დანახარჯებზე გაზრდილ მაჩვენებლებს შორის (Quinn, 1997). 
 
აღნიშნულის მიუხედავად, დასაწყისში ჩვენი აღწერილი ვერსია, რომელიც 

გლობალიზაციის ჩომსკისეულ (Chomsky, 1999) ნეოლიბერალურ ვარიანტს 

წარმოადგენს, დღემდე საკმაოდ პოპულარულია. ნეოლიბერალური 

გლობალიზაცია, მოკლედ რომ ვთქვათ, საერთაშორისო ფინანსური 

ინსტიტუტების გაძლიერებას და შესაბამისად, ეროვნულ დონეზე სოციალური 

დაცვის სისტემის შესუსტებას გულისხმობს. ეს, ბუნებრივია, მოსახლეობისათვის 

სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუარესებას იწვევს. 
 
სწორედ აღნიშნული ტენდენციების გამო ხშირია სოციალური პროტესტი 

მსოფლიოს მასშტაბით. პირველ რიგში შეგვიძლია დავასახელოთ გლობალური 

ფინანსური კრიზისის შედეგად ევროპის ე.წ. „ქამრების შემოჭერის“ პოლიტიკის 

(anti-austerity) წინააღმდეგ მიმართული პროტესტი, ასევე ზოგადად სოციალური, 

გარემოსდაცვითი თუ შრომითი მოძრაობები. განსაკუთრებით ძლიერდება ე.წ. 

ანტიგლობალისტური მოძრაობა, რომლის წარმომადგენლები სხვადასხვა ფორმით 

ცდილობენ შეანელონ გლობალიზაციით გამოწვეული უარყოფითი პროცესები. 

მაგალითად, ისინი ითხოვენ მოხდეს ტრანსნაციონალური კომპანიების 

საქმიანობის რეგულაცია ისეთ სფეროებში, როგორიცაა გარემოს დაცვა, ახალი 

ტექნოლოგიების (მაგ., გენმოდიფიცირებული პროდუქციის წარმოება) შემოღება 

და ა.შ. მეორე მხრივ, გლობალიზაციის წინააღმდეგ ბრძოლა ასევე საფუძველს 
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აძლევს ქსენოფობიურ, ანტიიმიგრაციულ პოლიტიკას, რომელიც ნაციონალიზმის 

საფუძველზე ვითარდება (Baldock, 2007). 

გავლენა სოციალურ პოლიტიკაზე 

სოციალური პოლიტიკის ტრადიციული ანალიზი გულისხმობს, რომ 

კეთილდღეობის სერვისები, პოლიტიკა და ინსტიტუტები ერთი ქვეყნის 

ფარგლებში იქმნება და მხოლოდ მისი მოქალაქეებისათვის მოქმედებს. თუმცა 

გლობალიზაცია სწორედ ამ საბაზისო პრინციპს აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ. 

 

თუ ისტორიას უკეთ ჩავუღრმავდებით, ვნახავთ, რომ სოციალური პოლიტიკა 

თავიდანვე იყო მოქცეული გარკვეული საერთაშორისო ზეგავლენის ქვეშ: 

მაგალითად, ბრიტანულმა კოლონიალიზმმა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მის 

ყოფილ კოლონიებში (ავსტრალია, ირლანდია, ინდოეთი) სოციალური დაცვის 

მექანიზმების ჩამოყალიბებაში. აღსანიშნავია, რომ იდეების ექსპორტს არა მარტო 

კოლონიალიზმი უწყობდა ხელს. მაგალითად, იაპონიამ კეთილდღეობის 

სახელმწიფოს იდეა დასავლეთისგან ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლოს გადაიღო 

(Goodman & Peng, 1996). მეორე მხრივ, მე-20 საუკუნის 10-იან წლებში, შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის ჩამოყალიბების შემდეგ, ეს ორგანიზაცია სოციალ-

დემოკრატიული იდეების, განსაკუთრებით კი კეთილდღეობის სახელმწიფოს 

იდეის, ფართო პროპაგანდას ეწევა. ამდენად, იმის მტკიცება, რომ სოციალური 

პოლიტიკის გლობალიზაცია სრულიად ახალი ფენომენია, ძალიან სუსტი 

არგუმენტი იქნება (Baldock, 2007). 
 
მიუხედავად იმისა, თუ რა ჭრილში ვუყურებთ გლობალიზაციას, ფაქტია, რომ მას 

თან ახლავს მთელი რიგი ახალი გამოწვევებისა სოციალური პოლიტიკისათვის: 

ხალხის გაზრდილი მობილობა ხშირად განვითარებული ქვეყნებისათვის 

მიგრანტებისა და თავშესაფრის მაძიებელთა პრობლემად გარდაიქმნება. ამ 

უკანასკნელთა უმეტესობა ადგილობრივ მოსახლეობასთან შედარებით 

არათანაბარ სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში ცხოვრობს. ხშირ შემთხვევაში 

უმუშევრობისა და დასაქმების საკითხები წყდება არა ქვეყნის დონეზე, არამედ 

იმის მიხედვით, თუ სად აკეთებენ ინვესტირებას საერთაშორისო კომპანიები და 

ა.შ.  

 

სწორედ აღნიშნული გამოწვევების არსებობამ წარმოშვა კვლევის ახალი სფერო, 

რომელიც გლობალიზაციის შედეგების გაანალიზებას და, შესაბამისად, 

სოციალური პოლიტიკის თეორიული და კონცეპტუალური საკითხების ხელახლა 

გააზრებას ცდილობს. ამ სფეროში სამეცნიერო ლიტერატურა არ არის 

მრავლისმომცველი და ბევრი ხარვეზიც აქვს: კვლევების უმეტესობა ძირითადად 

განვითარებულ ინდუსტრიულ ქვეყნებს ეხება, მათი უმრავლესობა მხოლოდ 

კონკრეტულ სერვისზე ან სექტორზე აკეთებს აქცენტს (მაგ., ჯანდაცვის 

სისტემების შედარებითი ანალიზი), ამ კვლევებიდან მიღებული შედეგების 

გენერალიზება განსხვავებულ სოციალურ საკითხებზე, სფეროებზე და ა.შ. ხშირად 

არასწორად ხდება (Baldock, 2007). 

 

ზემოთქმულის მიუხედავად, შესაძლებელია გამოვყოთ ოთხი ძირითადი იდეა, 

რომლებიც აღნიშნულ ლიტერატურაში ძირითადი განსჯის საგანია : 

1. ფსკერისაკენ სწრაფვა (race to the bottom): ქვეყნები იმყოფებიან საერთაშორისო 

კონკურენციის პირობებში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მისაზიდად. ამის 

გამო ისინი ამცირებენ სოციალურ დანახარჯებს და ცდილობენ მაქსიმალური 
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დერეგულაციითა და ლიბერალური პირობებით მიიზიდონ ინვესტიციები. 

აღნიშნული ქმედებები მნიშვნელოვნად აუარესებს სოციალურ-ეკონომიკურ ფონს;  

2. სოციალური სერვისების უნივერსალური, საჯარო მიწოდება ჩანაცვლებულია 

კერძო მიწოდებით, რასაც უზრუნველყოფენ მოხალისე, არაფორმალური თუ 

უმეტესწილად კომერციული აქტორები; 

3. მწვავე დისკუსიის საგანია ის, თუ რამდენად ხდება (ან უნდა ხდებოდეს) 

აღნიშნული სერვისების მიწოდება და რეგულაცია საერთაშორისო დონეზე; 

4. იზრდება რეგიონული და გლობალური ორგანიზაციების ზეგავლენა ეროვნულ 

დონეზე სოციალური პოლიტიკის ფორმირებასა და კეთილდღეობის 

სახელმწიფოს ტრანსფორმაციაზე; 

აღნიშნული თემების დეტალური განხილვის დროს ნათელი ხდება, რომ ისინი 

მჭიდროდ უკავშირდებიან ერთმანეთს.  

 

ბეკის (Beck, 2000) ანალიზით, გლობალიზაცია სოციალ-დემოკრატიული 

კეთილდღეობის სახელმწიფოს დასასრულის მომასწავებელია. მისი აზრით, 

გლობალიზაცია ართმევს სახელმწიფოს ძალაუფლებას, თავისი ქვეყნის 

მასშტაბით მოახდინოს შემოსავლების გადანაწილება (რედისტრიბუცია) და 

განახორციელოს სრული დასაქმებისა და ეკონომიკური ზრდის პოლიტიკა. 

საერთაშორისო კონკურენცია ამცირებს ხელფასებს, ხოლო სოციალური დაცვის 

სისტემა დიდი წნეხის ქვეშ ექცევა, რადგან მისი ხარჯი ძვირია და მაღალ 

გადასახადებს ითხოვს, რაც, თავის მხრივ, ინვესტიციების მოზიდვას უშლის ხელს. 

ეს უკანასკნელი კი კეთილდღეობის სახელმწიფოების არსებობისთვის 

სასიცოცხლოდ აუცილებელი ხდება. მარტივად რომ ვთქვათ, კონკურენცია 

ინვესტიციების მოსაზიდად უბიძგებს ქვეყნებს, დაბლა დასწიონ სოციალური 

სტანდარტები (ფსკერისაკენ წავიდნენ). იმდენად, რამდენადაც 

საჯარო/სახელმწიფო პასუხისმგებლობა იზღუდება, უნივერსალური ტიპის 

კეთილდღეობის სახელმწიფოების ჩანაცვლება ხდება რეზიდუალური ტიპის 

კეთილდღეობის სისტემებით, სადაც კეთილდღეობის მიწოდებაში სახელმწიფო 

ძალიან მცირე როლს ასრულებს და ეს ფუნქცია არასახელმწიფო (ძირითადად 

კომერციულ) მოთამაშეებზე გადადის. სახელმწიფოს როლი დაიყვანება მხოლოდ 

ისეთი ადამიანური კაპიტალის ფორმირებაზე, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკური 

ზრდისათვის არის საჭირო. მარტივად რომ ვთქვათ, გლობალიზაცია 

ნეოლიბერალიზმს აქცევს დომინანტურ დოქტრინად. ეს მოსაზრება „პესიმისტური 

მარქსიზმის“ სახელითაც არის ცნობლი, თუმცა მას ბევრი არამარქსისტი ავტორიც 

იზიარებს. ისტორიული ინსტიტუციონალიზმის თეორეტიკოსები აღნიშნულს 

კეთილდღეობის სახელმწიფოების კონვერგენციის (welfare convergence) სახელით 

მოიხსენიებენ, რაც ნიშნავს, რომ გლობალიზაციის წნეხი ყველა ქვეყანას ერთი 

„ნეოლიბერალური ნაპირისაკენ“ მიაქანებს, შესაბამისად, ყველა ქვეყნის 

სოციალური პოლიტიკის ფორმირების ტრაექტორია მსგავსია და სრული 

დერეგულაციისაკენ მიდის (Baldock, 2007). 
 
აღნიშნულის საპირისპიროდ, მეცნიერთა მეორე ჯგუფი მიიჩნევს, რომ „ერთი 

ნაპირისაკენ ცურვის თეორია“ არასწორია. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი 

აღიარებენ გლობალიზაციის არსებობას, მათი აზრით, ქვეყნების შიდა 

ინსტიტუციური წყობა და მემკვიდრეობა  მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც 

არბილებს ან, ზოგ შემთხვევაში, მიმართულებას უცვლის შედეგს, რაც 

გლობალიზაციას კეთილდღეობის სახელმწიფოზე აქვს. შესაბამისად, ეს მიდგომა 

ყურადღებას ამახვილებს ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა: იდეოლოგიების ბუნება 
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და სიძლიერე, კულტურული, რელიგიური ღირებულებები და ტრადიციები, 

სოციალური, პოლიტიკური და გარემოსდაცვითი მოძრაობების ზეგავლენა, 

პოლიტიკურ ძალებს შორის ბალანსი და ა.შ. (Baldock, 2007). განვითარებადი 

ქვეყნების კვლევები ადასტურებს, რომ საერთაშორისო შეთანხმებების, სხვადასხვა 

პოლიტიკისა და პროგრამების (სტრუქტურული ცვლილებების) ეროვნულ 

დონეზე განხორციელება საკმაოდ განსხვავდება პოლიტიკის სფეროების 

მიხედვით და დამოკიდებულია ისეთ მახასიათებლებზე, როგორიცაა 

ხელისუფლების იდეოლოგია, პოლიტიკური და სოციალური ინსტიტუტების 

მემკვიდრეობა ამა თუ იმ ქვეყანაში, ინტერესთა ჯგუფების განლაგება და ა.შ. 

ამრიგად, თავიანთი ეკონომიკური, დემოგრაფიული და სოციალური 

სტრუქტურების გათვალისწინებით, ქვეყნებს სოციალური პოლიტიკის 

შემუშავების განსხვავებული სტრატეგიები ჩამოუყალიბდათ, რომელთაც ისინი 

ინარჩუნებენ საგარეო ფაქტორების ზემოქმედების მიუხედავად. აღნიშნულ 

მოვლენას სოციალური პოლიტიკის განვითარების გზის შესწავლისას 

„განგრძობად განსხვავებულობას“ (continued divergence) უწოდებენ (Baldock, 2007). 

 

ბოლოს, გლობალიზაციასა და სოციალურ პოლიტიკას შორის კავშირის 

ანალიზისას, უნდა ვისაუბროთ ლიტერატურის კიდევ ერთ მიმართულებაზე, 

რომელიც ცდილობს კეთილდღეობის სახელმწიფოში მომხდარი ცვლილებები 

დაუკავშიროს ქვეყნების შიგნით მიმდინარე მოვლენებს და არა გლობალიზაციას. 

აღნიშული მოსაზრების წარმომადგენელია პიერსონი (Pierson in Baldock, 2007), 

რომლის აზრითაც, გლობალიზაციას არსობრივად დიდი ეფექტი არ ჰქონია 

კეთილდღეობის სახელმწიფოს შინაარსისა და მიმართულებების 

ტრანსფორმაციაზე. მისი აზრით, კეთილდღეობის სახელმწიფო აქამდე არნახული 

ფინანსური წნეხის ქვეშაა, მაგრამ ამისი მიზეზი, უპირველეს ყოვლისა, შიდა 

სოციალური ცვლილებებია (მაგ., სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდა) და არა 

გლობალიზაცია. მართალია, პიერსონი აღიარებს, რომ გლობალიზაცია 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია გარკვეული ცვლილებებისთვის, მაგრამ ეს 

ცვლილებები განპირობებულია შიდა ფაქტორებით, გლობალიზაციამ შეიძლება 

უფრო გაამწვავოს ეს პრობლემა, თუმცა არ წარმოადგენს მის გამომწვევ ფაქტორს. 

უფრო მეტიც, სკეპტიკოსების მომხრეთა მსგავსად, მისი აზრით, გადამეტებული 

ხაზგასმა საერთაშორისო ეკონომიკური აქტორების როლზე საფუძველს აძლევს 

ხელისუფლებას ამა თუ იმ სფეროში წარუმატებლობა მათ გადააბრალონ და თავი 

გაიმართლონ, რომ ამ გარდაუვალი ძალის წინაშე მათ არაფრის კეთება არ 

შეუძლიათ. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვერ ვხედავთ (და ვერც ვერასდროს ვნახავთ) 

კეთილდღეობის სახელმწიფოს დასასრულს, როგორც ამას მარქსისტი პესიმისტები 

წინასწარმეტყველებენ (Pierson ციტირებულია Baldock, 2007-ის მიხ.). 

 

აღნიშნულ არგუმენტებს თუ შევაჯამებთ, იკვეთება სოციალურ პოლიტიკაზე 

გლობალიზაციის ზეგავლენის სამი სცენარი: 1. კეთილდღეობის სახელმწიფო 

ნადგურდება გლობალიზაციის გამო; 2. კეთილდღეობის სახელმწიფო განიცდის 

ზეწოლას, მაგრამ ახერხებს მოერგოს ამ ცვლილებებს (ტრანსფორმირდება) და 3. 

ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პროცესებთან შედარებით, გლობალიზაციას 

კეთილდღეობის სახელმწიფოს ტრანსფორმაციაში მხოლოდ მეორეხარისხოვანი 

როლი აქვს (Baldock, 2007). 
 
 
გლობალური სოციალური პოლიტიკა 
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როგორც უკვე აღვნიშნეთ, საერთაშორისო ფორუმები, ორგანიზაციები და 

ინსტრუმენტები მნიშვნელოვნად განსაზღვრავენ კონკრეტულ ქვეყანაში 

ჩვეულებრივი ადამინების ბედს და მათი ცხოვრების შანსებს. ეს მოვლენა 

განსაკუთრებული კვლევის საგანი გახდა ე.წ. „გლობალური სოციალური 

პოლიტიკის შესწავლის“ სფეროსთვის. საერთაშორისო თანამშრომლობა 

სოციალურ სფეროში გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო, ვიდრე გლობალიზაციაზე 

დაიწყებოდა საუბარი. მაგალითად, წითელი ჯვრის წინამორბედი - დაჭრილი 

სამხედროების დახმარების საერთაშორისო კომიტეტი -  1863 წელს დაარსდა, 1943 

წელს კი შეიქმნა ოქსფორდის შიმშილის წინააღმდეგ ბრძოლის კომიტეტი (Oxfam). 

ასევე დიდი ხნის ისტორია აქვს მთავრობებს შორის თანამშრომლობას 

სოციალური პრობლემების მოგვარების მიზნით. მე-20 საუკუნის დასაწყისში 

შეიქმნა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO), ხოლო მოგვიანებით 

სოციალური უსაფრთხოების საერთაშორისო ასოციაცია (ISSA). მეორე მსოფლიო 

ომის შემდეგ იმდენ საერთაშორისო ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი და 

საერთაშორისო ორგნიზაციების რაოდენობა იმდენად გაიზარდა, რომ სოციალური 

პოლიტიკის წარმოება სულ უფრო მეტად განისაზღვრება ამ თანამშრომლობის 

შედეგად სახელმწიფოების მიერ აღებული ვალდებულებებით. აღნიშნული 

ხელშეკრულებები მოიცავს მთელ რიგ სფეროებს, როგორიცაა: ვაჭრობა, 

ინვესტიციები, მიგრაცია, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა, ჯანდაცვა, განათლება 

და ა.შ. (Baldock, 2007). 
 
საერთაშორისო ორგანიზაციების ზეწოლის და ლობირების ძალა განსხვავებულია. 

ზოგი ცდილობს ქვეყანას პოლიტიკის კურსი შეაცვლევინოს ამა თუ იმ იდეის 

სარგებლიანობაში დარწმუნებით (ILO, OECD), ზოგი პირობებს უწესებს ქვეყნებს 

სესხის გაცემაზე (IMF, WB), ხოლო სხვები აწესებენ ჯარიმებს და ახდევინებენ 

კომპენსაციას, თუკი ქვეყანა დაარღვევს შეთანხმების პირობებს (EU, WTO). გარდა 

საერთაშორისო ორგანიზაციებისა, გლობალური სოციალური პოლიტიკის 

ფორმირებაში აქტიურად არიან ჩართული სხვა სოციალური აქტორები: 

პროფესიული კავშირები, დამსაქმებლები, მომხმარებელთა და სხვა სოციალური 

ჯგუფების საერთაშორისო გაერთიანებები, რაც კიდევ უფრო ართულებს პროცესს. 

დებატების უცვლელ თემად რჩება საკითხი, თუ საერთაშორისო კონკურენციის 

პირობებში რა გზებით არის შესაძლებელი სოციალური დაცვის, შრომის, 

ჯანდაცვის, განათლებისა და სხვა სოციალური სტანდარტების შენარჩუნება და 

გაუმჯობესება (Baldock, 2007). 
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Adaptive Change and Nation Building in G. Esping-Andersen (ed.). Welfare States in 

Transition: National Adaptation in Global Economies. London: Sage. 

Ritzer G. (2009). Globalization - The Essentials, Pine Forge Press; 

Weiss L. (2004). States in the Global Economy, Bringing domestic institutions back in, 
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Quinn D.(1997), in Weiss L. (2004), States in the Global Economy, Bringing domestic 
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ნაწილი მეორე 

კეთილდღეობის სახელმწიფოს ეკონომიკა 

 
თავი 1:  კეთილდღეობის პრინციპები და რედისტრიბუცია 
 
სოციალური პოლიტიკის შემუშავება გულისხმობს გარკვეული ფუძემდებლური 

პრინციპების გათვალისწინებას, რომლებიც აუცილებელია ძირითადი მიზნის - 

საზოგადოების კეთილდღეობის მიღწევისათვის. კეთილდღეობის პროგრამებთან 

დაკავშირებული ეკონომიკური საკითხების განხილვამდე მნიშვნელოვანია 

განვიხილოთ ეს პრინციპები.  

 

ეფექტიანობა გულისხმობს მიკრო და მაკრო დონეზე რესურსების სწორ 

განაწილებას და ხელთ არსებული რესურსებით მაქსიმალური შედეგის მიღწევას. 

ამის გასათვალისწინებლად კი საჭიროა ისეთი საკითხების ანალიზი, როგორიცაა, 

მაგალითად, მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) რა ნაწილი უნდა დაეთმოს 

კეთლდღეობის ინსტიტუტებს? როგორ უნდა განაწილდეს რესურსები ფულად 

ტრანსფერებსა და სხვადასხვა სახის სერვისს (მაგ., ჯანდაცვა, განათლება, 

დასაქმება) შორის? ამავდროულად,საჯარო დაფინანსების მქონე ინსტიტუტების 

მიერ გაცემული ბენეფიტები ისეთი სახის უნდა იყოს, რომ ისინი არ 

წარმოადგენდნენ მოსახლეობაში დასაქმებისა და დანაზოგის კეთების 

შემაფერხებელ ფაქტორებს. სწორედ აღნიშნულიდან გამომდინარე, სულ უფრო 

მნიშვნელოვან პრინციპად სახელდება მოქალაქეების „აქტივაცია“ - 

კეთილდღეობის პასიური მომხმარებლებიდან აქტიურ მოქალაქეებად ქცევა, რაც, 

მაგალითად, სამსახურის აქტიური ძებნით გამოიხატება (დაწვრილებით იხ. თავი 

„დასაქმების პოლიტიკა“)(Barr, 2004). 

 

ცხოვრების დონის გაუმჯობესება - ამ მიზანში შეიძლება გამოვყოთ სამი 

ქვემიზანი: ა) სიღარიბის შემცირება - არც ერთი ინდივიდი არ უნდა აღმოჩნდეს 

სიღარიბის ზღვარს მიღმა. სიღარიბის კონკრეტული ზღვარი ქვეყნების მიხედვით 

განსხვავდება. ასევე განსხვავდება მიდგომა იმის მიხედვით, თუ რაზეა 

ორიენტირი აღებული: აბსოლუტური თუ ფარდობითი სიღარიბის შემცირება? (იხ. 

თავი „სიღარიბე და უთანასწორობა“). ბ) დაზღვევა - არავინ უნდა განიცადოს 

ცხოვრების დონის მოულოდნელი და მკვეთრი გაუარესება. სწორედ ეს 

წარმოადგენს უმუშევრობის ბენეფიტებისა და სამედიცინო დაზღვევის ძირითად 

ფუნქციას. გ) ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე მოხმარების მეტ-ნაკლებად 

გათანასწორება (Consumption smoothing) - კეთილდღეობის ინსტიტუტებმა 

საშუალება უნდა მისცენ ინდივიდებს, რომ მათ თავიანთი შემოსავალი საკუთარი 

ცხოვრების მანძილზე გაანაწილონ. ასე, მაგალითად, ახალგაზრდებს უნდა 

შეეძლოთ ხანდაზმულობის პერიოდისათვის თანხის დაგროვება საპენსიო 

შენატანების საშუალებით (Barr, 2004). 

 

უთანასწორობის შემცირება ვერტიკალური და ჰორიზონტალური 

რედისტრიბუციით მიიღწევა, რაც მოსახლეობის სხვადასხვა ფენას შორის 

რესურსების განაწილების განსხვავებულ ლოგიკას გულისხმობს და მოიცავს 

რედისტრიბუციას განსხვავებულ სოციალურ კლასს, ასევე სხვადასხვა ასაკობრივ 
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თუ სამუშაო სტატუსით განსხვავებულ ჯგუფს შორის(იხ.ქვემოთ, 

რედისტრიბუციის შესახებ).  

სოციალური ინკლუზია ღირსებისა და სოციალური სოლიდარობის საკითხებს 

მოიაზრებს.  ფულადი ტრანსფერები და სოციალური სერვისები ისეთი ფორმით 

უნდა იყოს მოწოდებული, რომ არ შეილახოს ინდივიდის ღირსება და არ 

გამოიწვიოს სოციალური სტიგმა. ბენეფიტები უნდა იყოს ადეკვატური ოდენობის 

იმისათვის, რომ მიმღებს შეუქმნას საზოგადობრივ ცხოვრებაში სრულფასოვანი 

მონაწილეობის წინაპირობა (Barr, 2004). 

 

დაბოლოს, არანაკლებ მნიშვნელოვანია იმ სისტემის ადმინისტრაციული 

გამართულობა, რომელიც ზემოთ ჩამოთვლილ ფუნქციებს ასრულებს. პირველ 

რიგში, სისტემა უნდა იყოს შეძლებისდაგვარად მარტივი, ადვილად გასაგები და 

იაფი შესანახი. ამავდროულად, რაც შეიძლება მცირე უნდა იყოს იმის 

შესაძლებლობა, რომ ბენეფიტები არამიზნობრივად იქნეს გამოყენებული ან 

დაუმსახურებლად იქნეს განაწილებული (Barr, 2004). 

 

რესურსების გადანაწილება - რედისტრიბუცია 

საზოგადოებაში დოვლათის რედისტრიბუციის ტიპი და ხასიათი სოციალური 

პოლიტიკის ეფექტურობის შეფასების მნიშვნელოვანი, რიგ შემთხვევებში კი, 

უმთავრესი ასპექტია. იმის აღსაქმელად, თუ როგორ ახერხებს კეთილდღეობის 

სახელმწიფო რედისტრიბუციას, საჭიროა განვასხვავოთ ჰორიზონტალური, 

ვერტიკალური და ცხოვრების მანძილზე რედისტრიბუცია.  

 

ვერტიკალური რედისტრიბუცია ე.წ. რობინ ჰუდის მოდელს წარმოადგენს. მისი 

მიზანი მაღალი შემოსავლის მქონე ჯგუფებიდან დოვლათის უფრო დაბალი 

შემოსავლის მქონე ჯგუფებზე მიმართვაა - ანუ ფინანსურად შეძლებული 

მოქალაქეების ხარჯზე შეჭირვებულთა დახმარება. ვერტიკალური 

რედისტრიბუციის ხარისხს ორი ფაქტორი განაპირობებს: პირველი, რამდენად 

პროგრესულია საგადასახადო სისტემა და მეორე, მთლიანი სოციალური 

დანახარჯების რა ნაწილი არის მიმართული ღარიბი ან დაბალშემოსავლიანი 

მოსახლეობის კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად, ძირითადად სოციალური 

დახმარების სისტემის მეშვეობით (იხ.  „ფულადი ტრანსფერები“); 

 

ჰორიზონტალური რედისტრიბუციის მიზანია დოვლათი გაუნაწილოს 

დაახლოებით თანაბარი შემოსავლების მქონე მოქალაქეებს, რომელთაც 

სხვადასხვანაირი საჭიროება აქვთ. მაგალითად, სამედიცინო მომსახურების 

საჭიროება თანაბარი შემოსავლების მქონე ჯგუფის წევრებს შეიძლება სხვადასხვა 

დროს გაუჩნდეთ. ჰორიზონტალური რედისტრიბუციის მაგალითია უშვილო 

ოჯახებიდან ბავშვებიანი ოჯახებისათვის რედისტრიბუცია ან ისეთი ოჯახებიდან, 

რომელთაც შშმ პირები არ ჰყავთ, ისეთი ოჯახებისათვის რომლებსაც ასეთები 

ჰყავთ; 

 

ცხოვრების მანძილზე რედისტრიბუცია გულისხმობს ინდივიდის შემოსავლების 

ცხოვრების მანძილზე თანაბარ გადანაწილებას. მაგალითად, დასაქმებული 

ინდივიდები სახელმწიფო ან კერძო საპენსიო სქემების გამოყენებით დასაქმებისას 

მიღებული შემოსავლის ნაწილს საკუთარი ხანდაზმული ასაკისათვის ზოგავენ. 

ცხოვრების მანძილზე რედისტრიბუციის ძირითადი მექანიზმი სოციალური 

დაზღვევაა (იხ. „ფულადი ტრანსფერები“)(Barr, 2004). 
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თავი 2: კეთილდღეობის დაფინანსება და ბაზრის ჩავარდნები 
 

ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ სახელმწიფოს გარდა კეთილდღეობის სხვადასხვა 

წყარო არსებობს (იხ. ცხრილი 1). წინამდებარე თავში უფრო დეტალურად 

ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ხდება სახელმწიფო დაფინანსების მოძიება. 

განვითარებულ ქვეყნებში კეთილდღეობის სახელმწიფო დაფინანსების ორი 

ძირითადი წყარო არსებობს: საერთო გადასახადებიდან მიღებული შემოსავალი და 

სოციალური დაზღვევის ფონდებში ინდივიდების მიერ გაკეთებული 

სავალდებულო შენატანები (ზოგიერთ ქვეყანაში ეს უკანასკნელი სოციალურ 

გადასახადად მოიხსენიება). ზოგ შემთხვევაში სოციალური დაზღვევის ფონდების 

შევსება საერთო გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლითაც ხდება (Glennerster, 

2003). აქვე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ განვითარებად ქვეყნებში კეთილდღეობის 

დაფინანსების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროს საერთაშორისო ორგანიზაციების 

(მაგ., გაეროს) მიერ გამოყოფილი დახმარებები წარმოადგენს (Gough & Abu Sharkh, 

2011). 

 

ცხრილი 1.: სოციალური კეთილდღეობის დაფინანსების წყაროები 

დაფინანსების 

წყარო 

დაფინანსების ფორმა 

ბაზარი ინდივიდის მიერ საკუთარი სახსრებით სერვისებისა და 

ბენეფიტების შეძენა 

არასამთავრობო 

სექტორი 

ქველმოქმედება 

დონორი ორგანიზაციებისა და კორპორაციების მიერ 

კეთილდღეობის პროგრამების დაფინანსება 

პროფესიული სამედიცინო დაზღვევა 

საპენსიო დაზღვევა 

დამსაქმებლის მიერ შემოთავაზებული სხვა ბენეფიტები 

სოციალური 

დაზღვევა 

დამსაქმებლებისა და დასაქმებულების მიერ გადახდილი 

გადასახადები 

თვითდასაქმებულების მიერ გადახდილი გადასახადები 

სახელმწიფო საერთო გადასახადები (საშემოსავლო, მოგების, ქონების, 

დღგ, აქციზი) 

მომსახურების საფასური და სხვა შემოსავლები 

წყარო: ადაპტირებული Chambers D. &Wedel K., 2005-ის მიხედვით. 

 

განვითარებულ ქვეყნებში კეთილდღეობისათვის მნიშვნელოვანი სერვისების 

უმეტესობის დაფინანსება სწორედ სახელმწიფო წყაროებიდან ხდება. ზოგიერთი 

ეკონომისტის აზრით, სახელმწიფომ ღარიბებს არსებობისათვის საჭირო თანხა 

უნდა მისცეს, მაგრამ ამაზე მეტი პასუხისმგებლობა (მაგ., სერვისების მიწოდებაზე) 

არ უნდა აიღოს. თუმცა ფაქტია, რომ კეთილდღეობის მოთხოვნილებები და მათ 

დასაკმაყოფილებლად არსებული სერვისები განსაკუთრებულ ხასიათს ატარებენ, 

რაც ართულებს ბაზრის პრინციპების მიხედვით მათ ყიდვა-გაყიდვას. ასეთ 

შემთხვევებში საუბრობენ ე.წ. „ბაზრის ჩავარდნებზე“. მაგალითად, ჩვენ ვერ 

ვიყიდით სუფთა ჰაერს ბოთლებით და მას, როგორც კერძო საქონელს, ვერ 

მოვიხმართ. სუფთა ჰაერი საზოგადოებრივი საქონელია. მართალია, ჩვენ 
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ინდივიდუალურად ვერ ვიყიდით მსგავსი სახის საზოგადოებრივ საქონელს, 

მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის უფასოა. ამ საქონლისთვის ჩვენ ფასს ვიხდით მაშინ, 

როდესაც ვყიდულობთ ისეთი ქარხნის მიერ წარმოებულ პროდუქციას, რომელიც 

ჰაერის სისუფთავის შენარჩუნების მიზნით ფილტრებს აყენებს. ამ ფილტრების 

შეძენის ხარჯს მწარმოებელი პროდუქციის ფასში ასახავს (Alkock, 2012). 

 

არსებობს სხვა საქონელი, რომელიც საზოგადოებრივი არ არის და მისი შეძენა 

კერძო ბაზარზე შეიძლება, მაგალითად, სამედიცინო მომსახურება ან განათლება. 

მაგრამ აქ სხვა პრობლემა იჩენს თავს. ჩვენ, როგორც მომხმარებლებმა, შეიძლება 

არასწორი არჩევანი გავაკეთოთ სამედიცინო სერვისის შეძენის დროს, რადგან 

ინფორმაცია იმ სერვისის შესახებ, რასაც ვყიდულობთ, მიუწვდომელია ან თუ 

ხელი მიგვიწვდება, იმდენად ტექნიკური ხასიათისაა, რომ ვერ გავიგებთ, თუ 

თავად ჩვენ არ გვაქვს სამედიცინო განათლება. ესეც ჩავარდნის ერთ-ერთი სახეა 

და მას ეკონომისტები „ინფორმაციულ ჩავარდნას უწოდებენ“ (Alkock, 2012). 

 

ასევე არსებობს სხვა შემთხვევები, როდესაც სასურველი პროდუქტი/სერვისი 

იმდენად შორეულ მომავალში დაგვჭირდება, რომ მასზე არც კი ვფიქრობთ. მაგ., 

ხანდაზმულობის ასაკის მიღწევამდე ჩვენ ნაკლებად ვფიქრობთ იმაზე, თუ როგორ 

მოვახერხებთ ჩვენი კეთილდღეობის უზრუნველყოფას მაშინ, როდესაც ასაკის 

გამო შრომას ვეღარ შევძლებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანებს აქვთ 

ინფორმაცია კერძო საპენსიო ფონდის საშუალებით დანაზოგის გაკეთების 

შესაძლებლობის შესახებ, უმეტეს შემთხვევაში ისინი ამ შესაძლებლობას არ 

იყენებენ, თუ არ მოხდა სახელმწიფოს მხრიდან იძულება ან წახალისება (მაგ., 

საგადასახადო შეღავათები). ამ მოვლენას ბიჰევიორისტულ ეკონომიკაში „ქცევით 

ჩავარდნას“ უწოდებენ (Alkock, 2012). 

 

არსებობს სხვა მიზეზებიც, რის გამოც სერვისების დაფინანსება საერთო 

რესურსებით ხდება. ზოგ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს საკმარისი თანხა იმისათვის, 

რომ შევიძინოთ ჩვენთვის აუცილებელი მომსახურება (მაგ., განათლება, 

საცხოვრებელი, სამედიცინო მომსახურება). ბევრ ქვეყანაში (მაგ., აშშ-ში) 

უმაღლესი განათლების მიღება ძალიან ძვირი ღირს და ახალგაზრდას, რომელსაც 

განათლება არა აქვს, შესაბამისად ვერც მაღალანაზღაურებადი სამსახური ექნება, 

რომელიც სწავლის საფასურის დაფარვის შესაძლებლობას მისცემდა. ამ 

შემთხვევაში სტუდენტმა შეიძლება ბანკს მიმართოს სესხისთვის, მაგრამ ბანკი 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში გასცემს სესხს, თუკი სტუდენტს ჰყავს მდიდარი 

მშობლები, აქვს მემკვიდრეობა ან სახლი. შესაბამისად, ღარიბ სტუდენტს, 

რომელსაც ყველაზე მეტად ესაჭიროება სწავლის ფული, ბანკი სესხს არ მისცემს. 

აღნიშნულ სიტუაციას „კაპიტალის ბაზრის ჩავარდნას“ (capital market failure) 

უწოდებენ. ასეთ შემთხვევაში სესხი სახელმწიფომ უნდა გასცეს. აღსანიშნავია, 

რომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად კეთილდღეობის განვითარებულ 

სახელმწიფოებში მიღებული პრაქტიკაა სახელმწიფო სტიპენდიების გაცემაც (Barr, 

2004).  

 

ამრიგად, კეთილდღეობის სახელმწიფო მხოლოდ მდიდრებიდან ღარიბებზე 

ფულადი რესურსების გადანაწილებას კი არ ახდენს, არამედ ამავდროულად 

ადამიანს აძლევს საშუალებას, მიიღოს მომსახურება, რომელიც მას იმ მომენტში 

სჭირდება, ხოლო მისი ღირებულება გადასახადების საშუალებით მაშინ 
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გადაიხადოს, როდესაც დასაქმდება და ადეკვატური შემოსავალი გაუჩნდება 

(Alcock, 2012). 

 

თავი 3: ფულადი ტრანსფერები 
 

როგორც „კეთილდღეობის სახელმწიფოს“ თავშია აღნიშნული, სახელმწიფო 

კეთილდღეობის მნიშვნელოვან ნაწილს სერვისებთან ერთად ფულადი ტრანსფერები 

წარმოადგენს. ფულადი ტრანსფერების გაცემის ორი ძირითადი მექანიზმი არსებობს: 

უნივერსალური და შერჩევითი (სელექტიური). ძირითადი განსხვავება ამ ორს შორის 

ისაა, რომ უნივერსალური ბენეფიტების გაცემისას არ ხდება ბენეფიციარის 

საჭიროებების შეფასება, ხოლო შერჩევითი ბენეფიტების გაცემა სწორედ საჭიროებების 

შეფასების მიხედვით ხდება. ტიტმუსის განმარტებით, უნივერსალიზმი ნიშნავს, რომ 

სერვისები (და დოვლათი) ხელმისაწვდომი იყოს ყველასთვის იმგვარად, რომ 

მომხარებლებისათვის პროგრამით სარგებლობა არ იყოს დამამცირებელი და ღისების 

შემლახველი: მან არ უნდა იგრძნოს სტიგმა და არ უნდა გაუჩნდეს იმის შეგრძნება, რომ 

საზოგადოებას ტვირთად აწვება (Titmuss 1968). ამისგან განსხვავებით, შერჩევითობის 

მომხრეების აზრით, დახმარება უნდა გაეწიოს მხოლოდ მათ, ვინც ამას საჭიროებს: 

უნივერსალური სქემის შემთხვევაში, დახმარება შეიძლება მილიონერმაც მიიღოს, რაც 

რესურსების არაეფექტური გამოყენებაა.  

 

მიუხედავად ერთი შეხედვით ცხადი ლოგიკისა, მეცნიერთა ნაწილი ფიქრობს, რომ 

შერჩევითობა არ არის სიღარიბესთან ბრძოლის ყველაზე ეფექტური გზა. არსებობს 

დიდი რაოდენობის ემპირიული მტკიცებულება იმისა, რომ უნივერსალური მოდელის 

მქონე ქვეყნებისაგან განსხვავებით, შერჩევითი პროგრამების მქონე ქვეყნებში სიღარიბის 

დონე სტაბილურად უცვლელია (ან იზრდება). თავიანთ ეპოქალურ ნაშრომში კორპიმ და 

პალმიმ (Korpi &Palme, 1985) ახსნეს, თუ რატომ ხდება ასე. მათი კვლევის შედეგებმა 

აჩვენა, რომ მთავარ შეცდომას პოლიტიკის შემქმნელები მაშინ უშვებენ, როდესაც 

აპრიორი მიიჩნევენ, რომ რედისტრიბუციისათვის არსებული ბიუჯეტის მოცულობა 

ფიქსირებულია. რეალურად ის არ არის ფიქსირებული და მისი გაზრდა შესაძლებელია, 

ოღონდ იმ შემთხევაში, თუკი სოციალური დაზღვევის სისტემა ისეა მოწყობილი, რომ არ 

თიშავს ერთმანეთისგან მაღალი, საშუალო და დაბალი შემოსავლის მქონე ჯგუფებს. 

თუკი მაღალი შემოსავლის მქონე ჯგუფიც ხედავს, რომ საერთო დაზღვევის სისტემიდან 

სარგებელი შეუძლია მიიღოს, იგი მონაწილეობს ამ სისტემაში, შესაბამისად, 

რედისტრიბუციისათვის არსებული ბიუჯეტი იზრდება, რადგან ამას მხარს მდიდარი 

ამომრჩევლებიც უჭერენ. შესაბამისად, რედისტრიბუციის მთლიანი მოცულობაც 

მატულობს (Korpi & Palme, 1985). 

 

ამრიგად, რაც უფრო შერჩევითია პროგრამა (მხოლოდ ღარიბებზეა მიმართული), მით 

უფრო მცირეა რედისტრიბუციის ბიუჯეტი, რადგან მდიდრებისთვის ამ პროგრამაში 

მონაწილეობა არ არის მიმზიდველი. შესაბამისად, ქვეყნებში, რომლებშიც შერჩევითობა 

მინიმალურია, ანუ რომლებიც უნივერსალური მოდელის მქონენი არიან, 

რედისტრიბუციის დონე უფრო მაღალია, ხოლო სიღარიბე და უთანასწორობა უფრო 

ნაკლებია. სწორედ ასეთ მოვლენას უწოდეს კორპიმ და პალმემ რედისტრიბუციის 

პარადოქსი: რაც უფრო ცდილობ ღარიბებზე მორგებული გქონდეს პროგრამა, მით უფრო 

ნაკლებად ეხმარები მათ (Korpi & Palme, 1985). 

 

კორპის და პალმის ნაშრომმა მძაფრი კრიტიკა დაიმსახურა. მოგვიანებით ჩატარებულმა 

რამდენიმე ანალოგიურმა, მაგრამ უფრო ფართომასშტაბიანმა კვლევამ სრულიად 
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საწინააღმდეგო შედეგი აჩვენა. მათ შორის აღსანიშნავია პიტერ უაიტფორდის (Whiteford, 

2008) კვლევა, რომელიც OECD-ის 28 ქვეყანას მოიცავდა და 2000-იანი წლების შუა 

პერიოდის მონაცემებს იყენებდა. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ რაც უფრო მეტი 

იხარჯებოდა სოციალურ პროგრამებზე, მით უფრო ნაკლებად პროგრესული იყო 

რედისტრიბუცია. ამასთან, ავსტრალია, ახალი ზელანდია, დანია და დიდი ბრიტანეთი, 

რომლებიც სელექტიურ ბენეფიტებს ანიჭებენ უპირატესობას, უფრო მეტად 

ეხმარებოდნენ უღარიბეს ჯგუფებს, ვიდრე დანარჩენი ქვეყნები. მართალია, 

სკანდინავიის ქვეყნებიც დიდ ფინანსურ რესურსს მიმართავენ ყველაზე 

დაბალშმოსავლიან ფენებზე, მაგრამ იქ ეფექტი ნაწილობრივ ბათილდებოდა ღარიბების 

მიერ გადახდილი მაღალი გადასახადებით. საბოლოო ჯამში, უაიტფორდმა დაასკვნა, 

რომ ხარჯვის სტრუქტურა არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე რედისტრიბუციის 

ბიუჯეტის მთლიანი მოცულობა (Whiteford, 2008).  

 

არც კიდევ უფრო მოგვიანებით ჩატარებულმა კლვევებმა დაადასტურა კორელაცია 

უნივერსალიზმსა და რედისტრიბუციულ ეფექტს შორის (Kenworthy, 2011; Marx et al., 

2013). მარქსისა და მისი თანაავტორების კვლევამ აჩვენა, რომ ფულადი ტრანსფერების 

ტიპებიდან ყველაზე ეფექტური სოციალური დახმარებაა. ამავდროულად, სელექტიური 

ბენეფიტები კეთილდღეობის თითქმის ყველა სისტემაში პროგრესულობის 

განმსაზღვრელ ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორს წარმოადგენენ.  

 

ფულადი ტრანსფერის ტიპები 

ფულადი ტრანსფერები, მათი გაცემის საფუძვლისა და დაფინანსების წყაროს მიხედვით 

ექვს ძირითად კატეგორიად შეიძლება დავყოთ (იხ. ცხრილი 2).  

 

ცხრილი 2: ფულადი ტრანსფერების კლასიფიკაცია 

ტრანსფერის ტიპი გაცემის პრინციპი/ საფუძველი მაგალითი 

სოციალური დაზღვევის 

ბენეფიტი 

შენატანები / კონტრიბუციები შენატანებზე დაფუძნებული 

უმუშევრობის შემწეობა  

სოციალური დახმარების 

ბენეფიტი 

საჭიროებების შეფასება შემოსავლის დონიდან 

გამომდინარე უმუშევართა 

შემწეობა; უმწეოთა დახმარება 

კატეგორიული ბენეფიტი გარკვეული სოციალური 

ჯგუფის წევრობა 

დევნილთა შემწეობა, შშმ 

პირების პენსია  

დისკრეციული ბენეფიტი 

 

ცალკეული შემთხვევის 

განხილვა 

სოციალური ფონდი, 

ადგილობრივი ხელისუფლების 

მიერ გაცემული დახმარებები  

პროფესიული ბენეფიტი კონკრეტულ კომპანიაში               დამსაქმებლის მიერ  

მუშაობა                                             დანიშნული პენსია 

სავალდებულო დასაქმებულის სტატუსი ბიულეტენის ანაზღაურება 

არასავალდებულო შრომითი ისტორია პროფესიული პენსია 

ფისკალური ბენეფიტი საგადასახადო შეღავათები საგადასახადო კრედიტი 

საგადასახადო შემწეობა 

წყარო: ადაპტირებული Baldock, 2007-ის მიხედვით. 

 

სოციალური დაზღვევის ბენეფიტი 

იმისათვის, რომ უმუშევრობის, ავადმყოფობის ან პენსიაზე გასვლის შემთხვევაში 

ინდივიდმა სოციალური დაზღვევის ბენეფიტის მიღება შეძლოს, მას სამუშაო პერიოდის 
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მანძილზე სახელმწიფო ფონდში შენატანების (კონტრიბუციების) საკმაოდ ხანგრძლივი 

ისტორია უნდა ჰქონდეს. მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური დაზღვევის ბენეფიტი 

უნივერსალურ ბენეფიტად ითვლება, თავისი შინაარსით ის „გამომუშავებული 

ბენეფიტია“, რომელიც ეძლევა შრომითი ისტორიის მქონე (ან დასაქმებულ) ადამიანს და 

არა ზოგადად ყველა მოქალაქეს. გამოყოფენ რამდენიმე სახის პრობლემას, რაც 

აღნიშნული ტიპის ბენეფიტს უკავშირდება: ხშირ შემთხვევაში კავშირი შენატანებსა და 

მიღებულ ბენეფიტებს შორის არ არის ნათელი და ზუსტი. მაგალითად, როგორც წესი, 

დაბალი შემოსავლის მქონე ინდივიდები საკუთარ შენატანთან შედარებით უფრო 

მაღალი ოდენობის ბენეფიტს იღებენ. ამასთან, მოდელი ემყარება საზოგადოებაში 

სრული დასაქმების არსებობას. თუ უმუშევრობა პრობლემა არ არის, მაშინ სოციალური 

დაზღვევა იდეალური გამოსავალია, რადგან მუშაობის დროს ადამიანი თავად 

უზრუნველყოფს სოციალური რისკების განხორციელების შემთხვევაში საკუთარი 

შემოსავლის უწყვეტობას. მაგრამ არა მარტო გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში 

(როგორიც საქართველოა), არამედ დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებშიც კი, მზარდი 

უმუშევრობის ფონზე, ეს საკითხი საკმაოდ პრობლემურია. გარდა ამისა, ის ადამიანები, 

რომლებიც ფორმალურად არ არიან დასაქმებული, მაგალითად, დიასახლისები ან 

სოფლის მეურნეობაში თვითდასაქმებულნი, ავტომატურად რჩებიან სოციალური 

დაზღვევის გარეშე (Baldock, 2007). 

 

აღნიშნულის მიუხედავად, ამ ტიპის ბენეფიტს გარკვეული უპირატესობებიც აქვს. 

მაგალითად, ის, რომ არსებობს გარკვეული კავშირი მოქალაქის მიერ გაკეთებულ 

კონტრიბუციებსა და მისთვის დანიშნულ ბენეფიტებს შორის, ფორმალურ დასაქმებას 

უფრო მიმზიდველს ხდის. სოციალური დაზღვევა ასევე შეიძლება ჩაითვალოს 

გადასახადად, რომელიც კონკრეტულ მიზანზე არის მიმართული (მაგ., უმუშევრობის 

შემთხვევაში აკუმულირებული თანხა გადაეცეს მუშაკს). ამავე დროს ადამიანები 

ყოველგვარი სტიგმის შიშის გარეშე ერთვებიან აღნიშნულ პროგრამაში, რადგან მათ ეს 

შემოსავალი დაიმსახურეს შენატანებით. აღსანიშნავია, რომ კერძოდ დაზღვევის 

პირობებში ისინი, ვისაც ყველაზე მეტად ესაჭიროება დაზღვევა, შეიძლება 

დაზარალდნენ. საჭიროება ავტომატურად ნიშნავს მაღალ რისკს, ეს უკანასკნელი კი იმას, 

რომ „გაჭირვებულებს“ უფრო მაღალი ოდენობის სადაზღვევო პრემია ექნებათ 

გადასახდელი. სახელმწიფო იძულება ამ შემთხვევაში შესაძლებელს ხდის, რომ 

დაზღვევის დაფარვა იყოს უნივერსალური, შედარებით იაფი და დაბალი რისკის 

მქონეთაგან შედარებით მაღალი რისკის მქონეთათვის რედისტრიბუციული (Baldock, 

2007). 

 

სოციალური დახმარების ბენეფიტი 

სოციალური დახმარება რეზიდუალური უსაფრთხოების ბადეს წარმოადგენს მათთვის, 

ვისაც სოციალურ სადაზღვევო ფონდებში შენატანების კეთების ისტორია არ გააჩნია. 

როგორც წესი, სოციალური დახმარება გაიცემა მათთვის, ვინც გარკვეულ სოციალურ 

მინიმუმს ქვემოთ არის. ეს უკანასკნელი სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად 

იზომება და, შესაბამისად, არაერთგვაროვან ცნებას წარმოადგენს. ზღვრის დასადგენად, 

როგორც წესი, ქვეყნები იყენებენ საარსებო მინიმუმის, მინიმალური ხელფასის ან 

სიღარიბის ზღვარის იდეას. საქართველოში აღნიშნული ტიპის ყველაზე ცნობილი 

ბენეფიტი ე.წ. უმწეოთა დახმარების პროგრამაა, რომელიც, 2013 წლის მონაცემებით, 

მოითხოვა საქართველოს მოსახლეობის 36.7%-მა. მათგან შემწეობას იღებს 27.5%, რაც 

ქვეყნის მოსახლეობის 10.1%-ს შეადგენს (www.ssa.gov.ge). აღსანიშნავია, რომ ქართულ 

სისტემაში მოქმედი მინიმალური ზღვარი აბსოლუტურად პირობითია და რაიმე 

კონკრეტული მაჩვენებლის მიხედვით არ დგინდება. 

http://www.ssa.gov.ge/
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სოციალური დახმარების ძირითადი უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ იგი 

საშუალებას გვაძლევს რესურსები მათზე მივმართოთ, ვისაც ის ყველაზე მეტად 

სჭირდება. ვინაიდან სოციალური დახმარება საერთო გადასახადებიდან ფინანსდება, 

შესაბამისად იგი არაღარიბებიდან ღარიბებისკენ ვერტიკალურ რედისტრიბუციას 

წარმოადგენს. თუმცა სოციალური დახმარების პროგრამებს სამი ძირითადი პრობლემა 

ახასიათებთ: 1. ამ პროგრამებში მონაწილეობა დასაქმების და შემოსავლის გაზრდის 

მოტივაციას ამცირებს, რადგან დასაქმების შემთხვევაში ბენეფიტი,როგორც 

წესი,სრულად ან ნაწილობრივ იხსნება; 2. ეს პროგრამები არასოდეს მოიცავს ყველას, 

ვისაც დახმარება სჭირდება (სოციალურად დაუცველის სტატუსთან დაკავშირებული 

სტიგმის გამო შეიძლება ადამიანებმა თავი შეიკავონ პროგრამაში მონაწილეობისაგან); 3. 

საჭიროებების შეფასება საკმაოდ შრომატევადი პროცესია, რის გამოც ამ პროგრამების 

ადმინისტრირება საკმაოდ რთულია და ძვირი ჯდება (Baldock, 2007). 

  

კატეგორიული ბენეფიტები 

აღნიშნული ტიპის ბენეფიტი სხვადასხვა სპეციფიკური სოციალური ჯგუფებისათვის 

არის განკუთვნილი. კატეგორიების შერჩევა, როგორც წესი,გარკვეული დამსახურების ან 

სპეციალური საჭიროების მიხედვით ხდება, თუმცა აუცილებელი არ არის, რომ 

ბენეფიციარი სიღარიბეს განიცდიდეს, შესაბამისად, ამ შემთხვევაში სოციალური 

დახმარების ბენეფიტისაგან განსხვავებით, ინდივიდის სოციალურ-ეკონომიკური 

საჭიროებების შეფასება არ ხდება. კატეგორიული ბენეფიტების ტიპური მაგალითი 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პენსიებია. გარდა ამისა, საქართველოში 

არსებობს სხვა კატეგორიული ბენეფიტებიც, მაგალითად, დევნილთა შემწეობა.  

 

დისკრეციული ბენეფიტები გულისხმობს ისეთი სოციალური ფონდის არსებობას, 

რომელიც განსაკუთრებულ შემთხვევებში მოქალაქეებზე ერთჯერადი სახის დახმარებას 

გასცემს. სხვა სახის ბენეფიტებისგან განსხვავებით, დისკრეციული ბენეფიტის გაცემა 

ფონდის ადმინისტრატორთა გადაწყვეტილებით ხდება. საქართველოში ზოგიერთ 

მუნიციპალიტეტს აქვს ისეთი სახის ბიუჯეტი, საიდანაც შეიძლება დაიფაროს 

დაკრძალვის ან, განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, სამედიცინო 

მომსახურების ხარჯები. საქართველოში დისკრეციული ბენეფიტის ასევე კარგი 

მაგალითია რეფერალური მომსახურების პროგრამა, რომელიც სტიქიური 

უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ რეგიონებში 

დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული სხვა 

შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარებას ითვალისწინებს. 

 

პროფესიული ბენეფიტები შეიძლება იყოს როგორც სავალდებულო (სახელმწიფო 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული), ისე ნებაყოფლობითი (კომპანიის მიერ 

საკუთარი სურვილით შემოღებული). სავალდებულოა, მაგალითად, ანაზღაურება 

დროებითი შრომისუუნარობის შემთხვევაში ან დეკრეტული შვებულების დროს. რაც 

შეეხება არასავალდებულოს, აქ ყველაზე მსხვილი ბენეფიტი კორპორაციული საპენსიო 

სქემებია, რომელშიც დამსაქმებლები დასაქმებულთათვის პერიოდულ შენატანს 

აკეთებენ. შრომის ლიბერალური კოდექსის პირობებში საქართველოში სავალდებულო 

პროფესიული ბენეფიტები არ არსებობს, ხოლო დეკრეტულ შვებულებას სახელმწიფო 

ანაზღაურებს (დეტალებისათვის იხ. თავი „საოჯახო პოლიტიკა“). 

 

ფისკალური ბენეფიტები 
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საგადასახადო ტვირთის უფრო სამართლიანად გადანაწილების მიზნით 

განვითარებული ქვეყნები აქტიურად იყენებენ საგადასახადო შემწეობებს (tax allowance) 

და/ან საგადასახადო კრედიტებს (tax credit). ამ ორს შორის განსხვავების ასახსნელად 

ბარს (Barr, 2004) მოჰყავს ასეთი მაგალითი: თუ თქვენი საგადახდო ვალდებულება 200 

ლარია, მაგრამ თქვენ სავალდებულო საპენსიო პროგრამაში მონაწილეობთ და იქ 

ყოველთვიური შენატანი 25 ლარია, მაშინ თქვენი გადასახადი 25-ით შემცირდება და 175 

ლარი გექნებათ გადასახდელი. ანუ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო 25 ლარით ნაკლებს 

მიიღებს თქვენგან. აღნიშნული ტიპის ბენეფიტს საგადასახადო შემწეობა ეწოდება (Barr, 

2004). 

 

საგადასახადო კრედიტი იმით განსხვავდება, რომ მოქალაქის საგადახადო დავალიანება 

შეიძლება 0-ს ქვემოთ ჩამოვიდეს. მაგ., თუ გადასახდელია 200 ლარი, მაგრამ მოქალაქე 

მიიღებს საგადასახადო კრედიტს 300 ლარის ოდენობით, მაშინ საგადახადო 

დავალიანება100 ლარს შეადგენს და ის ტრანსფერის სახით მიიღებს ამ თანხას. სწორედ 

მსგავსი სახისაა აშშ-ში არსებული „გამომუშავებული საშემოსავლო გადასახადის 

კრედიტი“ (Earned Income Tax Credit). მსგავსი ტიპის ბენეფიტით სახელმწიფო ცდილობს 

შრომის სტიმული შეუნარჩუნოს დაბალანაზღაურებად სამსახურებში დასაქმებულ 

პირებს (Baldock, 2007). 

 

 
თავი 4: კეთილდღეობის მენეჯმენტი და მიწოდება 
 

როგორც კეთილდღეობის სახელმწიფოს ისტორიის მიმოხილვის დროს აღვნიშნეთ, 

მიმდინარე ეტაპზე სოციალური დანახარჯის ზრდის შესამცირებლად განვითარებული 

ქვეყნების უმეტესობა სოციალური პროგრამების ნაწილობრივ შეკვეცას ცდილობს. 2008 

წლის გლობალურმა ფინანსურმა კრიზისმა კიდევ უფრო მეტი საფრთხე შეუქმნა 

კეთილდღეობის სახელმწიფოს ფინანსურ უზრუნველყოფას. აღნიშნულის ფონზე 

კეთილდღეობის პროგრამების მართვა და მიწოდება კიდევ უფრო რთულდება. ყველას 

სურს სისტემა, რომელიც ეკონომიკურად გამართლებული და ეფექტური იქნება, მაგრამ 

ამის შესახებ სხვადასხვა იდეოლოგიების მიმდევრებს განსხვავებული შეხედულება 

აქვთ. შესაბამისად,დებატები იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს კეთილდღეობის 

მიწოდება, კიდევ უფრო მკაფიოდ გამოხატულ პოლიტიკურ ხასიათს იძენს (Baldock, 

2007).  

 

„მენეჯერიზაცია“ 

ტრადიციულად, კეთლდღეობის პროგრამების მიწოდებაში დიდ როლს თამაშობენ 

პროფესიონალები (ექიმები, მასწავლებლები, სოციალური მუშაკები და ა.შ.) და 

სახელმწიფო ადმინისტრაცია. მიუხედავად ამისა, მიწოდების ტრადიციული მოდელი 

სულ უფრო მეტად ხდება კრიტიკის საგანი. არაეფექტურობა, ზედმეტად 

გართულებული ბიუროკრატიული მექანიზმი, ადმინისტრირების მაღალი ხარჯები, 

გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულებების სიმცირე - ტრადიციული პროგრამების 

მიწოდების შესახებ ამგვარი კრიტიკა ხშირად გაისმის. შედეგად, ბევრ განვითარებულ 

ქვეყანაში კეთილდღეობის მენეჯმენტის სისტემა მნიშვნელოვან ცვლილებებს განიცდის 

(Clarke, 2012). 

 

ამ ცვლილების ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი სერვისების მიწოდების პროცესში 

საბაზრო მექანიზმების შემოტანაა: მაგალითად, სერვისების ტენდერზე გატანა. 

აღნიშნულის მთავარი მოტივი ეფექტიანობის გაზრდა და ინოვაციურობის ხელშეწყობაა, 
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თუმცა რეალურად ამ მიდგომის შედეგების ცალსახად შეფასება რთულია. სერვისების 

ფრაგმენტაციამ და ერთი სისტემიდან მეორეზე გადასვლამ მთელ რიგ შემთხვევებში 

დამატებითი ხარჯი გააჩინა (Clarke, 2012). 

 

რეფორმის მნიშნელოვანი ნაწილია ასევე პროფესიონალების მენეჯერებად გადაქცევა. 

სულ უფრო ხშირია შემთხვევები, როდესაც სოციალური სერვისების მიმწოდებელ 

პროფესიონალებს შორის ყველაზე მაღალი სტატუსი აქვს მენეჯერს და არა უშუალოდ 

მას, ვინც სერვისს აწვდის (მაგ., მასწავლებელი ან ექთანი). მენეჯერებს ევალებათ, რომ 

კეთილდღეობის მიმწოდებელი ორგანიზაცია უფრო „ბიზნესორგანიზაციას“ 

დაამსგავსონ. ამის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია შესრულებაზე ორიენტირებული გეგმების 

შემოღება. მაგალითად, საავადმყოფოებისათვის იმის განსაზღვრა, თუ რამდენი 

საწოლით უნდა შემოიფარგლონ, რამდენი პროცენტით უნდა შეამცირონ რიგები, რამდენ 

პაციენტს უნდა მოემსახურონ და ა.შ. ამ ტიპის მიზნების დაგეგმვა და მონიტორინგი 

კარგი საშუალებაა თანამშრომელთა და, ზოგადად, ორგანიზაციის მიერ გაწეული 

სამუშაოს კონტროლის,  შეფასებისა და სხვ. კონკურენტ ორგანიზაციებთან 

შედარებისთვის (Clarke, 2012). 

 

აღნიშნული რეფორმა ეფუძნებოდა იდეას, რომ კარგი მენეჯმენტით შესაძლებელია 

ნებისმიერი სახის ორგანიზაციის, მათ შორის კეთილდღეობის მიმწოდებელთა, 

მუშაობის გაუმჯობესება. თუმცა ამ ტიპის ორგანიზაციებს გარკვეული სირთულეები 

ახასიათებთ, რომელთა გადაჭრა უფრო მეტს მოითხოვს, ვიდრე მენეჯმენტის უნარების 

ქონაა. თუ ჩვეულებრივ კომერციულ ორგანიზაციაში წარმატების ძირითადი 

კრიტერიუმი მიღებული ფინანსური სარგებელია, კეთილდღეობის „ბიზნესში“ არსებობს 

ბევრი ამოცანა, რომლებიც ხშირად წინააღმდეგობაში მოდის ერთმანეთთან. ასე, 

მაგალითად, უნდა შეუწყოს თუ არა ხელი სერვისმა აქტიური და დამოუკიდებელი 

მოქალაქეების ჩამოყალიბებას? უნდა ჰქონდეთ თუ არა სერვისის მომხარებლებს 

არჩევანისა და კონტროლის საშუალება? რა კრიტერიუმით უნდა განისაზღვროს 

რესურსების სამართლიანი განაწილება? უნდა შემცირდეს თუ არა სერვისის ხარჯები 

ეკონომიკური კრიზისის დროს? როდესაც ეს პრიორიტეტები ეწინააღმდეგება 

ერთმანეთს, საჭიროა პრიორიტეტების დასახვა, მაგრამ რის საფუძველზე? ხშირად 

მენეჯერებს ურთიერთსაპირისპირო მიზნების მიღწევა ევალებათ, რაც მათ სამუშაოს 

მნიშვნელოვნად ართულებს (Clarke, 2012). 

 

გარდა ამისა, სერვისების მიწოდებაში კონკურენციას თან ახლავს დამატებითი რისკებიც. 

კონკურენციის პირობებში კეთილდღეობის მიმწოდებლებმა შეიძლება განზრახ დაიწყონ 

„კარგი კლიენტების“ შერჩევა (მაგ., ყველაზე კარგი მოსწრების მქონე მოსწავლეების 

შერჩევა იმისათვის, რომ შემდეგ სკოლამ ზოგადად კარგი შედეგი აჩვენოს) ან შეეცადონ 

თავი აარიდონ მეტი ხარჯის მომტანი, მაღალი რისკის მქონე ან რთული 

მომხმარებლების (მაგ., ნარკოდამოკიდებული პაციენტების) მომსახურებას. ყოველივე 

ამის შედეგად კი, ხშირ შემთხვევებში,ორგანიზაციული წარმატების მიღწევის პროცესში 

ორგანიზაციები პრიორიტეტს ანიჭებენ მხოლოდ იმ ინდიკატორებს, რის საფუძველზეც 

მათი შეფასება მოხდება. ხოლო საერთო მიზანი - მოსახლეობის კეთილდღეობის 

გაუმჯობესება - უკანა პლანზე იწევს (Clarke, 2012). 

 

პრივატიზაცია 

სახელმწიფოს მიერ კეთილდღეობის მიწოდების კრიტიკოსები სულ უფრო მეტ 

მნიშვნელობას ანიჭებენ სერვისების პრივატიზაციას. თუმცა, ეს უკანასკნელი არ ნიშნავს 

მხოლოდ კერძო პროვაიდერების მიერ საქონლის/სერვისის წარმოება/მიწოდებას. 
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სურათი 1. ცხადყოფს, რომ პრივატიზაცია შეიძლება განხორციელდეს სამი სახით: ა) 

საქონლის წარმოებაც და მიწოდებაც კერძო სექტორში ხდება. მაგ., საკვები 

პროდუქტების ბაზარი (სექტორი 1).ბ) საქონლის დაფინანსება კერძოა, მაგრამ მიწოდება 

საჯარო. მაგალითად, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი (სექტორი 2).გ) საქონლის 

დაფინანსება საჯაროა, მიწოდება კი - კერძო. მაგ., სახელმწიფო ვაუჩერები კერძო 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლებლად. (სექტორი 3). სურათ 1-ზე მხოლოდ 

4 სექტორი არ წარმოადგენს პრივატიზაციის არც ერთ ფორმას, რადგან იქ დაფინანსებაც 

და მიწოდებაც საჯარო სექტორში ხდება. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სურათი 1 

რეალობის ძალიან გამარტივებული ხედვაა. საკვები პროდუქტი, მაგალითად, არასდროს 

არ არის სრულიად კერძო იმიტომ, რომ ხდება მისი ხარისხის რეგულაცია (Barr, 2004). 

 

სურათი 1: კერძო და საჯარო მიწოდების მიმოხილვა 
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კერძო საჯარო 
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საკვები პროდუქტები 

 

1 

 

 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 
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საჯარო 

 

 

 

განათლების ვაუჩერები 

 

3 

პრივატიზაცია 

 

 

საშუალო განათლება 

 

4 

წყარო: ადაპტირებული Barr, 2004-ის მიხედვით. 

 

 

თავი 5: კეთილდღეობის მიმწოდებელთა ანგარიშვალდებულება 
 

სოციალურ პოლიტიკაში მნიშვნელოვანია განისაზღვროს: 1. რაზე ვაგებთ პასუხს? 2. ვინ 

უნდა აგოს პასუხი? 3. ვის წინაშე არიან ისინი პასუხისმგებელი? და 4. პასუხისგების რა 

მექანიზმები არსებობს? 

 

რაზე უნდა ვაგოთ პასუხი? - პირველ რიგში, ეს ფინანსურ პასუხისმგებლობას 

გულისხმობს. იხარჯება თუ არა ფინანსები ისე, როგორც დაგეგმილი იყო და ხომ არ 

ხდება თანხის არამიზნობრივი ხარჯვა? შესაბამისად, ფინანსური აუდიტი ცენტრალური 

თუ ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე მიღებულ პრაქტიკას წარმოადგენს. თუმცა 

სულ უფრო ხშირად აუდიტს ექვემდებარება არა მხოლოდ ფინანსები, არამედ 

მომსახურების ხარისხიც. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია იმის მონიტორინგი, თუ 

რამდენად ხდება პოლიტიკის დასახული მიზნების მიღწევა. ეს უკანასკნელი, როგორც 

ადრე შევნიშნეთ, საკმაოდ რთული განსასაზღვრი შეიძლება იყოს სხვადასხვა მიზნის 

წინააღმდეგობრივი ხასიათის გამო. მაგალითად, სახელმწიფო დანახარჯის შემცირების 

ზოგადი პოლიტიკა ეწინააღმდეგება ადგილობრივ დონეზე სერვისების გაუმჯობესების 

მიზანს. ზოგადად, ხელისუფლება შეიძლება მიისწრაფოდეს ადამიანის უფლებებისა და 

თანასწორობის გაზრდისკენ, მაგრამ ეს მიზანი შესაძლოა წინააღმდეგობაში მოდიოდეს 

სახელმწიფო დანახარჯების შეზღუდვის თუ თავდაცვის მიზნებთან (Gulland, 2012).  
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ვინ უნდა აგოს პასუხი? - იმისათვის, რომ გავიგოთ ვინ არის პასუხისმგებელი, უნდა 

გავერკვეთ კეთილდღეობის სისტემის ადმინისტრირების იერარქიაში. ბუნებრივია, 

დემოკრატიულ სისტემაში ხალხის მიერ არჩეული პოლიტიკოსები ანგარიშვალდებული 

არიან მოსახლეობის მიმართ. პოლიტიკის შემუშავების და განხორციელების პროცესში 

ბევრი რგოლია ჩართული, მინისტრით დაწყებული, საშუალო რგოლის მენეჯერებისა და 

წინა ხაზის თანამშრომლების ჩათვლით, რომელთაც მაიკლ ლიპსკი (Lipksy, 2010) ქუჩის 

ბიუროკრატებს უწოდებს (მასწავლებლები, ექიმები, სოც. მუშაკები). ეკისრება თუ არა 

მინისტრს ისეთივე პასუხისმგებლობა, როგორიც ქუჩის ბიუროკრატებს? ამ საკითხის 

გარდა, დიდ პრობლემას ქმნისის ფაქტიც, რომ სერვისების მიწოდებაში სახელმწიფოს 

როლი თანდათანობით იკლებს,რადგან ხდება სერვისების გარედან მიღება (outsourcing) 

საქველმოქმედო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, რაც კიდევ უფრო 

ართულებს პასუხისმგებლობის საკითხს (Gulland, 2012). 

 

პასუხისმგებლობა ვის წინაშე? - ზოგადად ხშირია საუბარი „ხალხის“ წინაშე 

პასუხისმგებლობაზე, მაგრამ ეს უკანასკნელი ძალიან ბევრ განსხვავებულ ჯგუფს 

მოიცავს. სოციალურ პოლიტიკას განსხვავებული ეფექტი აქვს სხვადასხვა ჯგუფზე, 

როგორიცაა გადასახადების გადამხდელები, სერვისის მომხარებლები, მათი ოჯახის 

წევრები, დამსაქმებლები და ა.შ. აღნიშნულ სიტუაციას „ბევრი თვალის“ პრობლემას 

უწოდებენ. საქმეს ისიც ართულებს, რომ „ხალხის“ მასაში ზოგიერთ ჯგუფს, სხვებთან 

შედარებით, გაცილებით მეტი გავლენა აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში თეორიულად მოსახლეობას აქვს შესაძლებლობა გადაირჩიოს ის 

პოლიტიკოსები,რომელთა საქმიანობა მას არ მოსწონს, რეალობაში არსებობს ხალხის 

ისეთი ნაწილი, რომლებზეც პოლიტიკის ეფექტი დიდია, მაგრამ თავად ისინი 

არჩევნებში გარკვეული შეზღუდვების (მაგ. ბავშვები, პატიმრები, მოქალაქეობის არმქონე 

პირები და ა.შ.) ან სურვილის არქონის გამო ვერ ან არ მონაწილეობენ (Alcock, 2012). 

 

არსებობს ანგარიშვალდებულების იურიდიული მექანიზმი, როგორიცაა სასამართლო. 

საჯარო სერვისის მომწოდებლებს შეიძლება ბრალი წაუყენონ, თუ არსებობს ეჭვი იმის 

თაობაზე, რომ ისინი ვერ ახერხებენ კანონმდებლობით განსაზღვრული სტანდარტების 

უზრუნველყოფას. მაგალითად,მოქალაქემ შეიძლება უჩივლოს საავადმყოფოს, თუკი 

ფიქრობს, რომ მას არასწორად უმკურნალეს ან სარჩელი შეიძლება აღიძრას პაციენტის 

გარდაცვალების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად სასამართლო დავა საკმაოდ 

დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, დასავლეთის განვითარებულ ქვეყნებში მათი 

გამოყენების პრაქტიკა იზრდება (Alcock, 2012). 

 

ამავდროულად, სოციალური პოლიტიკის ადმინისტრირების მნიშვნელოვან ნაწილს 

აუდიტი, ინსპექცია და რეგულაცია წარმოადგენს. ეს სამი მექანიზმი განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ბევრ 

განვითარებულ ქვეყანაში სახელმწიფომ სერვისების დიდი ნაწილის მიწოდება 

არასახელმწიფო ორგანიზაციებს გადააბარა. ასეთ შემთხვევებში, სახელმწიფო 

არეგულირებს იმ სტანდარტებს, რომლებიც კონკრეტული მომსახურების ყველა 

მიმწოდებელმა უნდა დაიცვას. ამასთან ერთად არსებობს ინსპექცია, რომელიც 

უშუალოდ აკონტროლებს, თუ რამდენად ხდება ამ სტანდარტების დაცვა. 

მარეგულირებელი ორგანო და ინსპექტორი შეიძლება ერთი და იგივე იყოს (მაგ., 

საქართველოში შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ადგენს 

მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა სერვისების სტანდარტებს და ასევე ახდენს 

მიმწოდებელთა მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხის ინსპექციას), თუმცა შესაძლოა, 
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ამ ორ ფუნქციას სხვადასხვა უწყებები ასრულებდნენ. ინსპექციის ცალკე შემთხვევაა 

სახალხო დამცველი, რომელიც ასევე ახდენს სხვადასხვა სოციალური მომსახურების 

მონიტორინგს. მაგალითად, საქართველოში სახალხო დამცველი აწარმოებს დევნილთა, 

მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა, სასჯელაღსრულებაში მყოფ პირთა და ა.შ. 

მდგომარეობის მონიტორინგს და მის შედეგებს ყოველწლიური ანგარიშის სახით 

აქვეყნებს (ანგარიშები შეგიძლიათ იხილოთ საიტზე www.ombudsman.ge). 

 

ასევე უნდა აღინიშნოს ანგარიშვალდებულების პროფესიული მექანიზმი, რომელიც 

პროფესიონალთა თვითმარეგულირებელ ორგანოებს ეყრდნობა და კონკრეტული 

სფეროს სპეციალისტების ურთიერთკონტროლს ნიშნავს. პასუხისმგებლობის 

ალტერნატიული მექანიზმი არის თავად ბაზარიც, რომელიც პასუხისმგებელია თავისი 

„მომხმარებლების“ წინაშე. დასასრულ, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ 

განვითარებულ ქვეყნებში მომხარებელთა ორგანიზაციები (მაგ., შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლები) ხშირად აქტიურად არიან ჩართული 

სერვისების მიწოდების შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებაში (Alcock, 2012).  

 

 

მეორე ნაწილში გამოყენებული ლიტერატურა: 

Alcock P., May M. & Wright S. (eds.) (2012), The Student’s Companion to Social Policy, Wiley-

Blackwell; 

Baldock J. (2007), Social Policy, Social Welfare and the Welfare State;  

Barr N. (2004), Economics of the Welfare State; Fourth Edition; Oxford University Press; 

Chambers D. &Wedel K. (2005) Social Policy & Social Programs 

Clarke J. (2012), Managing and Deliverying Welfare in Students Companion to Social Policy ed. 

By Alcock P. May M. & Wright S.  

Glennerster H. (2003), Paying for Welfare in Students Companion to Social Policy ed. By Alcock 

P. May M. & Wright S.  

Glennerster, H. (2003), Understanding the finance of welfare: what welfare costs and how to pay 

for it. Bristol: Policy Press; 

Gough, I. & Abu Sharkh, M. (2011), Financing welfare regimes: mapping heterogeneous revenue 

structures. International Journal of Social Welfare, 20(3), 280-291; 

Gulland J. (2012), Accountability for Welfare in Students Companion to Social Policy ed. By 

Alcock P. May M. & Wright S.  

Hills J. (2012), Distribution of Welfare in Students Companion to Social Policy ed. By Alcock P. 

May M. & Wright S.  

Kenworthy, L. (2011). Progress for the Poor. Oxford: Oxford University Press. 

Korpi, W. & Palme, J. (1998), The paradox of redistribution and strategies of equality: welfare 

state institutions, inequality, and poverty in the Western countries. American Sociological 

Review, 63(5), 661-687; 

Lipsky M. (2010), Street-Level Bureaucracy, Dilemmas of the Individual in Public Services, 

Russel Sage Foundation;  

Marx, I., Salanauskaite, L. & Verbist, G. (2013). The paradox of redistribution revisited: and that 

it may rest in peace?. Bonn: IZA. 

Whiteford, P. (2008). How much redistribution do governments achieve? The role of cash 

transfers and household taxes. In: OECD ed. Growing Unequal?. Paris: OECD. 

 

 
 

http://www.ombudsman.ge/


 40 

 
ნაწილი მესამე 

იდეოლოგიური პერსპექტივები 

 

თავი 1: ნეოლიბერალიზმი 
 

საბაზისო ღირებულებები 
მილტონ ფრიდმანის (Friedman, 2002) მიხედვით, ლიბერალური ფილოსოფიის 

ამოსავალი წერტილია პიროვნების ღირსების რწმენა, მისი თავისუფლება საკუთარი 

შესაძლებლობებისა და შეხედულებების მიხედვით მიიღოს გადაწყვეტილება, მხოლოდ 

იმ პირობით, რომ იგი არ ჩაერევა და ხელს არ შეუშლის სხვის თავისუფლებას. სწორედ 

ასე გაგებული თავისუფლება (ე.წ. ნეგატიური თავისუფლება) წარმოადგენს 

ნეოლიბერალიზმის საბაზისო ღირებულებას.  თავისუფლება აღიქმება, როგორც 

ძალადობის არარსებობა, რაც მნიშვნელოვნად განსხვავდება  თავისუფლების 

„პოზიტიური“ გაგებისგან, რომელშიც ადამიანის მიერ საკუთარი სურვილების 

რეალიზების შესაძლებლობა მოიაზრება. ნეოლიბერალიზმისათვის დამახასიათებელი 

„ნეგატიური“ გაგება აქცენტს აკეთებს იმაზე, თუ რისგან დაცულობის უფლება აქვს 

მოქალაქეს.  როგორც წესი, ეს ძალადობისგან დაცულობას გულისხმობს: ინდივიდმა 

დამოუკიდებლად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და იმოქმედოს სხვების ზეწოლის 

გარეშე (Plant, 2012). 

 

მაიკლ ოუკშოტის (Oakshot ციტირებულია Plant-ის მიხედვით, 2012) მიხედვით, 

ნეოლიბერალიზმი თავისი არსით ნომოკრატიულია. ეს უკანასკნელი კი, ისეთ 

პოლიტიკურ წყობას ნიშნავს, რომელშიც პოლიტიკური ინსტიტუტები წარმოადგენენ 

ზოგადი წესების ერთობლიობას (ჩარჩოს), რომლებიც ადამიანებს საშუალებას აძლევენ 

მიაღწიონ საკუთარ, თუნდაც ძალიან განსხვავებულ, მიზნებს. პოლიტიკური 

ინსტიტუტების დანიშნულებას არ წარმოადგენს რაიმე საერთო მიზნის მიღწევა 

(როგორც ეს, მაგალითად, ტელოკრატიაში ხდება) და ამ მიზნის მისაღწევად 

საზოგადოების დარაზმვა. იმავე მოსაზრებას იზიარებს ნეოლიბერალიზმის ერთ-ერთი 

ფუძემდებელი, ფრიდრიხ ფონ ჰაიეკი (Hyek, 1973): „ნომოკრატიის მიზანი არის არა 

კონკრეტული სიკეთის, მაგ., სოციალური სამართლიანობის, კეთილდღეობის ან 

სოციალური სოლიდარობის მიღწევა, არამედ აბსტრაქტული სიკეთისა, როგორიცაა 

ნეგატიური თავისუფლება - სიტუაცია, როდესაც ადამიანები თავიანთ შეზღუდულ 

ცოდნას იყენებენ საკუთარი კერძო ინტერესების მისაღწევად. ეს არ არის სუბსტანციური 

მიზანი და უფრო წარმოადგენს პირობას თავისუფალი მოქმედებისთვის“ (Hyek, 1973). 

 

ნეოლიბერალიზმი და სახელმწიფო 
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, იმდენად, რამდენადაც ნეოლიბერალური სახელმწიფო 

ნომოკრატიას წარმოადგენს, იგი ინდიფერენტულია საერთო საზოგადოებრივი მიზნების 

მიღწევის მიმართ. მას მხოლოდ ის აინტერესებს, რომ ინდივიდებმა საკუთარ, პირად 

მიზნებს მიაღწიონ, რასაც უზრუნველყოფს კანონის უზენაესობა. სწორედ, გამართული 

საკანონმდებლო ბაზის პირობებშია შესაძლებელი დარეგულირდეს სიტუაცია ისეთ 

შემთხვევაში, როდესაც A-სთვის X მიზნის მიღწევა ხელს უშლის B-სთვის Y მიზნის 

მიღწევას. შესაბამისად, ნეოლიბერალური პრინციპებიდან გამომდინარე, კანონის 

უზენაესობას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს სახელმწიფოს როლისა და 

ფუნქციების განსაზღვრაში.  
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თავის ყველაზე ცნობილ წიგნს „კაპიტალიზმი და თავისუფლება“ მილტონ ფრიდმანი 

(Friedman, 2002) კენედის ფრაზით იწყებს: „არ იკითხო, რისი გაკეთება შეუძლია 

სახელმწიფოს შენთვის, არამედ იკითხე, რისი გაკეთება შეგიძლია შენ 

სახელმწიფოსთვის?“ ფრიდმანი წერს: „თავისუფალი ადამიანი კითხვას ასე არ დასვამს. 

ის სახელმწიფოს უყურებს, როგორც ინდივიდთა კოლექტივს, საშუალებას, რომ 

უკეთესად იცხოვროს და არა თავისი სურვილების შემსრულებელს ან დიდ ბატონს, 

რომელსაც იგი უნდა ემსახუროს. ის იკითხავდა: რა შეგვიძლია მე და ჩემს 

თანამემამულეებს გავაკეთოთ სახელმწიფოს გამოყენებით? სახელმწიფო აუცილებელია 

იმისათვის, რომ ჩვენი თავისუფლება დაცული იყოს, მაგრამ მისთვის ბევრი 

ძალაუფლების მიცემა საფრთხეს უქმნის ჩვენსავე თავისუფლებას. ეს რომ არ მოხდეს, 

სახელმწიფოს უფლებამოსილება მაქსიმალურად უნდა შეიზღუდოს. მისი მთავარი 

ფუნქცია კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფა და საკუთრების უფლების დაცვა უნდა 

იყოს. ამავე დროს მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლება დანაწევრებული, ანუ  

დეცენტრალიზებული იყოს.  

 

ამავდროულად, ფრიდმანის აზრით, ეკონომიკური და პოლიტიკური თავისუფლება 

მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. მაგალითად, „სოციალისტური 

სახელმწიფო ვერ იქნება დემოკრატიული, რადგან ის არ უზრუნველყოფს ინდივიდების 

თავისუფლებას. ისტორია იძლევა იმის თქმის საშუალებას, რომ კაპიტალიზმი 

პოლიტიკური თავისუფლების აუცილებელი, თუმცა არასაკმარისი წინაპირობაა. მე-20 

საუკუნის 50-იან წლებამდე იტალია, გერმანია, იაპონია წარმოადგენდნენ 

საზოგადოებებს, რომელთაც ვერ დავახასიათებთ, როგორც თავისუფალს, თუმცა ყოველ 

მათგანში ეკონომიკის წამყვანი ძალა კერძო საკუთრება/მეწარმეობა იყო. ამდენად, 

შესაძლებელია ქვეყანაში იყოს ფუნდამენტურად კაპიტალისტური საქმიანობა, მაგრამ არ 

არსებობდეს პოლიტიკური თავისუფლება. ორმა მსოფლიო ომმა განსაკუთრებით 

გაზარდა ყურადღდება ეკონომიკური კეთილდღეობის მიმართ. ამდენად, საზოგადოების 

მთავარ მისწრაფებად იქცა „კეთილდღეობა“ და არა - „თავისუფლება“, რამაც გამოიწვია 

სახელმწიფოს როლის ზრდა ეკონომიკაში“ (Friedman, 2002). 

 

ნეოლიბერალიზმი და ბაზარი 
ნეოლიბერალიზმის საბაზისო ღირებულებებიდან გამომდინარე, გასაკვირი არ იქნება 

თუ ვიტყვით, რომ მისთვის უმთავრესია თავისუფალი ბაზრის იდეა, ანუ ბაზარი, 

რომელშიც სახელმწიფოს ჩარევა მინიმალური სახით ხდება.  

ფრიდმანი წერს, რომ არსებობს საზოგადოების ეკონომიკური მოქმედების 

კოორდინირების ორი გზა: პირველი - ეს არის ძალადობრივი გზა (ცენტრალური 

დაგეგმვა), როგორც ეს ტოტალიტარულ სახელმწიფოში ხდება და მეორე - თავისუფალ 

ნებაზე დამყარებული კოოპერაცია, რომელიც თავისუფალი ბაზრის და 

კონკურენტუნარიანი კაპიტალიზმის ძირითადი იდეაა. ეს უკანასკნელი გულისხმობს 

ადამიანების ნებაყოფლობით ურთიერთობებს, როდესაც ისინი სრულად არიან 

ინფორმირებული გარიგების ყველა ასპექტის შესახებ. ამდენად, ადამიანები დაცული 

არიან ძალადობისგან: მყიდველი დაცულია გამყიდველის ძალადობისგან, რადგან 

არსებობს სხვა გამყიდველი, რომელსაც შეუძლია მიმართოს. თავის მხრივ, გამყიდველიც 

დაცულია, რადგან არსებობენ სხვა მყიდველები. დაქირავებული დაცულია 

ძალადობისგან, რადგან არსებობენ სხვა დამსაქმებლები, რომელთანაც მას შეუძლია 

წავიდეს და ა.შ. ამ ყველაფერს ბაზარი აკეთებს დამოუკიდებლად, სახელმწიფოს ჩარევის 

გარეშე. ის აძლევს ხალხს იმას, რაც მას სურს და არა იმას, რასაც გარკვეული ჯგუფი 

(მთავრობა) მიიჩნევს მისთვის საჭიროდ. ისინი, ვინც ამ არგუმენტს ეწინააღმდეგებიან, 
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ფრიდმანის აზრით, პიროვნული თავისუფლების იდეას არ იზიარებენ და 

პატერნალიზმის მომხრენი არიან (Friedman, 2002). 

ბაზრის, როგორც თვითრეგულირებადი ერთეულის იდეას ხაზს უსვამს ჰაიეკიც (Hayek, 

1973). მისი აზრით, სახელმწიფოს ჩარევა არ არის აუცილებელი, რადგან ბაზარი 

ავტონომიის პირობებში საუკეთესოდ ახერხებს თვითრეგულაციას. სწორედ ეს 

წარმოადგენს ფრიდრიხ ჰაიეკის ძირითად თეზას, რომელიც ბაზარს განსაზღვრავს, 

როგორც სპონტანურ წესრიგს. ჰაიეკი მიიჩნევს, რომ მთავარი ეკონომიკური პრობლემა 

საზოგადოების მართვის თვალსაზრისით დგება მაშინ, როდესაც ადამიანი აცნობიერებს, 

რომ მთელი საზოგადოების ეკონომიკური დაგეგმვისათვის საჭირო ცოდნა (ინფორმაცია 

თითოეული ადამიანის საჭიროებების, მოთხოვნებისა და შესაძლებლობების შესახებ) 

შეუძლებელია ერთმა გონებამ დაიტიოს. ასეთი ცოდნა, ჰაიეკის აზრით, არსებობს 

მხოლოდ გაფანტული ფორმით, იმ მილიონობით ადამიანის გონებაში, რომლებიც ჩვენს 

საზოგადოებას ქმნიან. ამდენად, ფასთა სისტემის მთავარი დანიშნულება სწორედ ისაა, 

რომ ასეთი გაფანტული და თავისთავად ნაგულისხმევი ცოდნა გადასცეს სხვა 

ინდივიდებს ისე, რომ ამ ინდივიდებს არ მოეთხოვებოდეთ სისტემის, როგორც 

მთლიანის, გააზრება. ამის საილუსტრაციოდ ჰაიეკი განიხილავს, თუ როგორ შეიძლება 

თუნუქზე ფასის ზრდამ გადასცეს შეტყობინება მომხმარებლებს იმის თაობაზე, რომ 

საჭიროა ეკონომია კონკრეტულ პროდუქტზე და/ან მისი ალტერნატივის გამოყენებაზე 

გადასვლა. ამასთანავე, მომხმარებლებს არ სჭირდებათ იცოდნენ, თუ რატომ გახდა 

თუნუქი ასეთი იშვიათი და რატომ გაძვირდა იგი (Hayek, 1973). 

 

„იმისათვის, რომ რაღაცას სპონტანური წესრიგი ვუწოდოთ, ეს რაღაცა უნდა ჰგავდეს 

წინასწარი განზრახვით დაგეგმილსა და შექმნილს, თუმცა სინამდვილეში არ უნდა 

წარმოადგენდეს ამგვარი პროცესის შედეგს. ბაზარი ამგვარი „დაუგეგმავი დაგეგმვის“ 

იდეალური მაგალითია. ბაზარი ბევრი ასპექტით ფუნქციონირებს, როგორც უხილავი 

ხელით შექმნილი, ოღონდ ფუნქციონირებს (თუნდაც ჩავარდნებით) ადამიანის გონების 

დახმარების გარეშე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაზრის ფუნქციონირებაში ისაა, რომ იგი 

მუშაობს ისე, რომ არავის სჭირდება მისი ფუნქციონირების მექანიზმის ცოდნა“ (Hyek, 

1973). ამდენად, ჰაიეკი ასკვნის, რომ ბაზარი წარმოადგენს სპონტანურ წესრიგს, 

რომელიც გაცილებით უფრო ეფექტურად ახერხებს ეკონომიკური მოქმედების 

კოორდინირებას, ვიდრე ამას ნებისმიერი სახის ცენტრალური დაგეგმვა მოახერხებდა. 

 

ნეოლიბერალიზმი და კეთილდღეობა 
იმისათვის, რომ გავიგოთ, თუ რა დამოკიდებულება აქვს ნეოლიბერალიზმს 

კეთილდღეობის პროგრამებთან, მნიშვნელოვანია გავიგოთ, თუ როგორია 

„თანასწორობის“ ნეოლიბერალური გაგება.   

 

პიროვნების თავისუფლების რწმენა, ერთი მხრივ, გულისხმობს რწმენას იმისა, რომ 

ადამიანები თანასწორი არიან, მეორე მხრივ კი - უთანასწორონი. ყველა ადამიანს 

თანაბარი უფლება აქვს იყოს თავისუფალი. ეს არის მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური 

უფლება იმიტომ, რომ ადამიანები განსხვავებული არიან და იმიტომ, რომ ადამიანებს 

თავიანთი თავისუფლებით განსხვავებული საქმეების კეთება სურთ და ამ  პროცესში 

ისინი საზოგადოებისათვის აკეთებენ კარგს (Friedman, 2002). 

 

ამდენად, ნეოლიბერალი, ერთი მხრივ, განასხვავებს უფლებებისა და შესაძლებლობების 

თანასწორობას და, მეორე მხრივ, მატერიალურ თანასწორობას (ანუ შედეგების 

თანასწორობას). ის ხელგაშლილი ეგებება თავისუფალ საზოგადოებაში ადამიანების 

მატერიალური თანასწორობის იდეას, მაგრამ ამ მოვლენას თავისუფალი საზოგადოების 
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დადებით გვერდით მოვლენად მიიჩნევს და არა საზოგადოების მთავარ მიზნად/იდეად. 

ის მიესალმება თავისუფლებისა და თანასწორობის გაზრდისაკენ მიმართულ ზომებს, 

როგორიცაა, მაგალითად, მონოპოლიების გაუქმება და ბაზრის ფუნქციონირების 

გაუმჯობესება. მისი აზრით, კერძო ქველმოქმედება პიროვნების სრულიად 

სამართლიანი არჩევანია. ის შეიძლება დათანხმდეს სიღარიბის აღმოფხვრისკენ 

მიმართულ სახელმწიფო ქმედებას, თუმცა ამას სინანულით გააკეთებს, რადგან 

ნებაყოფლობითი აქ სავალდებულო ქმედებით ნაცვლდება (Friedman, 2002). 

 

აღსანიშნავია, რომ ნეოლიბერალი განსხვავდება ეგალიტარიზმის მომხრისგან, რომელიც 

ამაზე შორს მიდის. ფრიდმანის აზრით, ეგალიტარიანული ლოგიკით სამართლიანია 

წავართვათ ერთს იმისათვის, რომ მივცეთ მეორეს. მაგრამ ამ შემთხვევაში თანასწორობა 

მკვეთრ წინააღმდეგობაში მოდის თავისუფლებასთან. ადამიანმა უნდა აირჩიოს ამ ორს 

შორის, ის არ შეიძლება ერთდროულად იყოს ლიბერალიც და ეგალიტარიანელიც 

(Friedman, 2002). 

 

ამრიგად, უნდა ითქვას, რომ ნეოლიბერალიზმი სამართლიანად აღიარებს თავისუფალი 

ბაზრის პირობებში რესურსების ბუნებრივ განაწილებას, თუნდაც ამ უკანასკნელის 

შედეგად ძალიან ცოტა ადამიანი იყოს მდიდარი და მოსახლეობის უმეტესობა  

სიღარიბეში ცხოვრობდეს. თუ ადამიანები თავისუფალი არიან და თანასწორი 

შესაძლებლობები აქვთ, მაშინ თავიანთ კეთილდღეობაზე ისინი პირადად არიან 

პასუხისმგებელი (Friedman, 2002). 

 

სწორედ ამის გამო, ნეოლიბერალური თვალსაზრისით, სიღარიბის დასაძლევი და 

სოციალური პროგრამების მოსაგვარებლი სახელმწიფო პროგრამები უმეტესწილად 

სრულიად უადგილოა, რადგან სახელმწიფო არ უნდა იღებდეს პასუხისმგებლობას 

იმაზე, რაც პიროვნების ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საქმეა. როგორც 

ფრიდმანი წერს: „სახელმწიფოს არ შეუძლია ჩაანაცვლოს ინდივიდუალური მოქმედების 

მრავალფეროვნება. როდესაც ის საჯარო სერვისებს აწვდის მოსახლეობას და საერთო 

სტანდარტები შემოაქვს ჯანდაცვაში, განათლებაში და ასე შემდეგ, მან შეიძლება 

მკვეთრად გააუმჯობესოს ბევრი ადამიანის ცხოვრების დონე, მაგრამ ამავადროულად ის 

პროგრესს სტაგნაციით ცვლის, რადგან საერთო სტანდარტების შემოტანით იგი 

ადამიანებს ექსპერიმენტებისა და თავისუფალი მოქმედების მოტივაციას უქრობს“ 

(Friedman, 2002). 

 

იქიდან გამომდინარე, რომ შეუძლებელია ერთმა „თავმა“ იცოდეს, თუ რა არის საჭირო 

მილიონობით განსხვავებული ადამიანისათვის, სახელმწიფო პროგრამა, უმეტეს 

შემთხვევაში, პატერნალიზმის გამოხატულებაა. სწორედ ასე ახასიათებს ფრიდმანი 

სოციალური საცხოვრისის პროგრამას. „სოციალური საცხოვრისების აშენების ძირითად 

არგუმენტად მოჰყავთ ე.წ. სამეზობლოს ეფექტი, - წერს ფრიდმანი, - კერძოდ, ის, რომ 

ქალაქში არსებული ჯურღმულები ძვირი უჯდება ქალაქს, რადგან იქ დიდია ხანძრის 

გაჩენის ალბათობა და მეტი ყურადღება სჭირდება პოლიციის მხრიდან. ასეთი სიტუაცია 

ნამდვილად არსებობს, მაგრამ ეს პრობლემა მიუთითებს არა სოციალური საცხოვრისის 

აუცილებლობაზე, არამედ ჯარიმების დაწესების აუცილებლობაზე ისეთი 

საქმიანობისთვის, რამაც შეიძლება ამგვარი პრობლემა წარმოქმნას. ამის საპირისპიროდ 

მეტყვიან, რომ ასეთი ჯარიმების გადახდა ძირითადად დაბალი შემოსავლის მქონე 

ადამიანებს მოუწევთ, რაც თავისთავად არ არის სასურველი. თუ პრობლემა ესაა, 

გამოდის, რომ სოციალურ საცხოვრისებს ღარიბი ადამიანების მდგომარეობის 

შესამსუბუქებლად იყენებენ და არა „სამეზობლოს ეფექტის“ დასაძლევად. თუ 
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ღარიბების დახმარება გვინდა, რატომ არ მივცემთ მათ იმ ფულს, რაც საცხოვრისის 

აშენებაზე დაგვჭირდა? ოჯახები, რომლებსაც ვეხმარებით, უფრო მოხარული იქნებიან 

ჯიბეში ფული ჰქონდეთ, ვიდრე მათ სახლი შევთავაზოთ. თუ ისინი საჭიროდ მიიჩნევენ, 

თავად გამოიყენებენ ამ თანხას სახლების ასაშენებლად. ასე რომ, სოციალური 

საცხოვრისის იდეა გაუმართლებელია როგორც „სამეზობლოს ეფექტის“, ასევე 

„ღარიბებისთვის დახმარების“ იდეიდან გამომდინარე. ერთადერთი, რატომაც ის 

შეიძლება გავამართლოთ (თუ შეიძლება საერთოდ გავამართლოთ), არის პატერნალიზმი. 

პატერნალიზმი გამოიხატება ისეთი დამოკიდებულებით, რომ თითქოს ჩვენ უკეთ 

ვიცით, თუ რა სჭირდებათ ამ ოჯახებს, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მათ „საცხოვრებელი“ 

უფრო სჭირდებათ, ვიდრე „სხვა რამ“. უბრალოდ, ისინი ამას ვერ ხვდებიან ან ხვდებიან, 

მაგრამ ამაზე ფულის დახარჯვა არ სურთ. ზრდასრული, მოაზროვნე ადამიანებისთვის 

ლიბერალი ასეთ არგუმენტს გამართლებულად ვერ მიიჩნევს. ასეთი არგუმენტი 

ლიბერალმა შეიძლება მიიღოს მხოლოდ იმ ბავშვების შემთხვევაში, რომელთა 

მშობლებმაც შეიძლება უგულებელყონ ამ ბავშვების კეთილდღეობა, მაგრამ ამ 

შემთხვევაშიც კი უფრო დამაჯერებელი არგუმენტები იქნება საჭირო“ (Friedman, 2002). 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

Friedman M. (2002), Capitalism and Freedom; the University of Chicago Press; 

Hayek, F. A. (1973), Law, Legislation and Liberty, Vol. 1: Rules and Order, The University of 

Chicago Press; 

Plant R. (2012), The Neo-Liberal State; Oxford University Press; 
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თავი 2. კონსერვატიზმი  
 

საბაზისო ღირებულებები 
კონსერვატიული იდეოლოგია ფრანგული რევოლუციისა და ზოგადად დასავლური 

მოდერნიზაციის მიმართ წინააღმდეგობით გაჩენილი იდეოლოგიაა. მე-19 საუკუნის 

დასაწყისში, როდესაც დასავლეთის ქვეყნები ინდუსტრიალიზაციის წნეხის ქვეშ 

ტრანსფორმაციას განიცდიდნენ და იზრდებოდა ლიბერალიზმის, სოციალიზმისა თუ 

ნაციონალიზმის მიმდევართა რიცხვი, რომელთაგან ყველა ცვლილებებს ქადაგებდა, 

კონსერვატიზმი ტრადიციული სოციალური წესრიგის სადარაჯოზე იდგა. ცნობილი 

კონსერვატორი ედმუნდ ბურკე მხარს უჭერდა არა ცვლილებების ბრმა წინააღმდეგობას, 

არამედ ისეთ ცვლილებებს, რომლებიც საზოგადოებას თვითმყოფადობის შენარჩუნების  

საშუალებას მისცემდა  (Mullard, 2005). 

 

შეიძლება გამოვყოთ ხუთი საბაზისო ღირებულება, რომლებიც კონსერვატიული 

იდეოლოგიის ქვაკუთხედს წარმოადგენენ. ამათგან უმნიშვნელოვანესია ტრადიციების 

პატივისცემა.  კონსერვატორებს მიაჩნიათ, რომ ტრადიციები და წეს-ჩვეულებები იმიტომ 

უნდა შენარჩუნდეს, რომ მათ დროს გაუძლეს. ბურკე ტრადიციებს „ბუნებრივი 

კანონების“ რანგში განიხილავდა. ამით აიხსნება კონსერვატორების მხრიდან მონარქიის 

მხარდაჭერა. მათთვის ტრადიცია იდენტობის განმსაზღვრელია (Heywood, 2003). 

 

ამრიგად, არც ის არის გასაკვირი, რომ კონსერვატორები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ 

სოციალურ იერარქიასა და ავტორიტეტებს. მათთვის მისაღებია ფეოდალიზმის ისეთი 

თანამედროვე გადმონაშთები, როგორიცაა წარმომავლობის მიხედვით მაღალი 

სტატუსის მინიჭება და, ზოგადად, სოციალური სტრატიფიკაციის ბუნებრივ მოვლენად 

აღიარება (Mullard, 2005). 

 

ამავდროულად კონსერვატორები ადამიანს განიხილავენ, როგორც ბუნებით 

არასრულყოფილ არსებას, რომელიც სიახლეს ყოველთვის „ნაცნობს“ ამჯობინებს და 

თავს უსაფრთხოდ გრძნობს მაშინ, როცა საკუთარი ადგილი იცის. სწორედ ამიტომაა 

სოციალური წესრიგის შენარჩუნება უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტი. რაც შეეხება 

მთლიანად საზოგადოებას, იგი ცოცხალი ორგანიზმის მსგავსი არსებაა. საზოგადოება არ 

არის ატომისტური, ადამიანებს არ შეუძლიათ იცხოვრონ ოჯახის, სამეგობროსა და 

თემის გარეშე. თავისუფლება - ეს არის სოციალური მოვალეობების ნებაყოფლობით 

შესრულება. სწორედ მოვალეობები და ვალდებულებები და არა უფლებები 

წარმოადგენს სოციალური პასუხისმგებლობის საფუძველს. მყიფეა საზოგადოება, 

რომლის წევრებსაც აქვთ მხოლოდ უფლებები და არა აქვთ მოვალეობები (Heywood, 

2003).  

 

დაბოლოს, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ საკუთრება, როგორც კონსერვატიზმის ერთ-

ერთი საბაზისო ღირებულება. კონსერვატორების აზრით, ადამიანები, რომლებიც ბევრს 

მუშაობენ და ნიჭიერები არიან, მეტ ქონებას აგროვებენ. მათი კერძო საკუთრება მათ 

დამსახურებას გამოხატავს.  კონსერვატორები მხარს უჭერენ ფულის ყაირათიან ხარჯვას 

და დანაზოგების კეთებას, რადგან დანაზოგი ადამიანს უსაფრთხოების შეგრძნებას 

ანიჭებს. საკუთრების მფლობელი ადამიანი სხვის საკუთრებასაც გაუფრთხილდება, 

შესაბამისად, ის კანონისა და წესრიგის დამცველი იქნება (Heywood, 2003).  
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კონსერვატიზმი და სახელმწიფო 
საკმაოდ რთულია კონსერვატიზმში 

სახელმწიფოს როლის განსაზღვრა, რადგან, 

პირველ რიგში, კონსერვატიზმისათვის 

დამახასიათებელი ავტორიტარიზმის, მორალური 

ღირებულებების, სოციალური 

პასუხისმგებლობისა და პრაგმატიზმის იდეები 

ხშირად ერთმანეთს ეწინააღმდეგება.  

კონსერვატიზმი ევროპულ პოლიტიკურ სივრცეში 

ხშირად ლიბერალიზმთან არის დაკავშირებული, 

რადგან მისთვის მნიშვნელოვანია კერძო 

საკუთრების უფლების დაცვა. თუმცა, მეორე 

მხრივ, ავტორიტარიზმი და ინდივიდუალური უფლებების დაცვა აშკარად 

შეუთავსებელია ერთმანეთთან (Mullard, 2005). 

ავტორიტარიზმი გამოიხატება იმაში, რომ სახელმწიფოს მეთაური განიხილება, როგორც 

ოჯახის უფროსი. მისი ავტორიტეტი ბუნებრივი მოცემულობაა. ადამიანები 

კონტრაქტით განსაზღვრულ ნებაყოფლობით ურთიერთობაში კი არ შედიან 

ერთმანეთთან, არამედ მათ დაბადებისას გარკვეული სახის ურთიერთობები ხვდებათ. 

მაგალითად, ოჯახში მშობლებს აქვთ ბუნებრივი ავტორიტეტი, ისინი შვილებთან 

კონტრაქტს არ დებენ თავიანთი უფლება-მოვალეობების გასარკვევად. შვილები მათ 

სტატუსიდან გამომდინარე უნდა დაემორჩილონ. საზოგადოების მასშტაბით 

სახელმწიფოს იგივე ავტორიტეტი აქვს, რაც მშობლებს. თუმცა ეს მას მოქალაქეების 

ექსპლუატაციის უფლებას არ აძლევს. პირიქით, მან მათ მიმართ მზრუნველობა უნდა 

გამოიჩინოს (Heywood,  2003).  

 

ამავდროულად, კონსერვატორებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ 

უზრუნველყოს კანონის უზენაესობა. თუმცა, ლიბერალებისაგან განსხვავებით, ისინი 

კანონის უზენაესობას იმიტომ კი არ ესწრაფვიან, რომ ინდივიდების თავისუფლება 

დაიცვან, არამედ იმიტომ, რომ მათი საბაზისო ღირებულება - სოციალური წესრიგი - 

შეინარჩუნონ. ამ უკანასკნელის არსებობა კი მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის არის 

საჭირო, რომ ადამიანებმა ერთმანეთის ქონება არ ხელყონ. ადამიანებისათვის, 

რომლებიც ბუნებით ამორალურები და ხარბები არიან, მხოლოდ კანონი იქნება 

ერთადერთი შემაკავებელი. შესაბამისად, კანონი და წესრიგი თითქმის იდენტური 

ტერმინებია კონსერვატორებისთვის და საბოლოო ჯამში საკუთრების უფლების დაცვას 

ემსახურება  (Heywood,  2003). 

 

კონსერვატორები, როგორც ასეთი, არ ეწინააღმდეგებიან სახელმწიფოს ჩარევას 

ეკონომიკაში: სახელმწიფოს ჩარევას პრაგმატული მიზნები უნდა ჰქონდეს, რომ 

არსებული პრობლემის სწრაფი მოგვარება მოახერხოს. კონსერვატიზმი ხშირად 

წარმოჩინდება, როგორც „ძალაუფლების პოლიტიკა“ - ცენტრალურ ხელისუფლებაში 

ძალაუფლების კონცენტრაცია. თუმცა, ამავდროულად კონსერვატიზმი აღიარებს 

შინაარსობრივად საწინააღმდეგო სუბსიდიარიზმისა და დეცენტრალიზაციის იდეებს.  

ერთი მხრივ, სუბსიდიარიზმი ხაზს უსვამს, რომ არ არის სწორია ისეთი საქმიანობის 

საზოგადოებისათვის მინდობა, რისი გაკეთებაც ყველაზე უკეთ ინდივიდს  ან კერძო 

მეწარმეს შეუძლია. მეორე მხრივ, დეცენტრალიზაციის იდეა იმავეს ამბობს, ოღონდ 

სახელმწიფო მმართველობის სტილთან დაკავშირებით. არასწორია ისეთი საქმიანობის 

კონსერვატორ მაიკლ ოუკშოტის 

მიხედვით, სამყაროს გაგება თითქმის 

წარმოუდგენელია, რადგან იგი 

„უსაზღვრო და უძიროა“. ამიტომ 

ისეთი აბსტრაქტული ღირებულებები, 

როგორიცაა „ადამიანის უფლებები“, 

„სოლიდარობა“, „თავისუფლება“, 

საშიშია, რადგან საზოგადოებას 

ცვლილებისკენ მოუწოდებს. 

კონსერვატორი კი დარწმუნებული 

უნდა იყოს, რომ „მკურნალობა თავად 

დაავადებაზე უარეს შედეგამდე არ 

მიგვიყვანს“. 
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კეთების უფლება მისცე ზემდგომ პოლიტიკურ ძალას, რაც ადგილობრივ დონეზე უფრო 

მცირე ორგანოსაც შეუძლია (Mullard, 2005). 

დაბოლოს, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ კონსერვატიზმში გარკვეული ადგილი ეკლესიის 

როლის განსაზღვრასაც უჭირავს. სახელმწიფოსთვის გარკვეული უფლებების შეზღუდვა 

ამავდროულად ნიშნავს, რომ მისთვის „ჩამორთმეული“ ფუნქციების წილი, მაგალითად, 

ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა ეკლესიის ფუნქციებში გადადის (Mullard, 2005). 

 

კონსერვატიზმი და ბაზარი 
ბაზრის მიმართ კონსერვატორების დამოკიდებულება, როგორც სახელმწიფოს მიმართ, 

არაერთგვაროვანია. კონსერვატორის ზოგადი სახელის ქვეშ ბევრი განსხვავებული 

იდეოლოგიის დაჯგუფება ხდება, რომლებიც ხშირად ერთმანეთს უპირისპირდებიან. 

1970-იანი წლებიდან კონსერვატიზმში უფრო რადიკალური ფრთა გააქტიურდა, 

რომელიც „ახალი მემარჯვენეების“ (New Right) სახელით არის ცნობილი. ახალი 

მემარჯვენეობა ეკონომიკური ლიბერტარიანიზმისა და სახელმწიფო ავტორიტარიზმის 

ნაზავია. მიუხედავად იმისა, რომ „ახალი მემარჯვენეობა“ ბევრ რამეში ეწინააღმდეგება 

ტრადიციულ კონსერვატიულ იდეებს, ის ზოგადად მაინც კონსერვატიზმის ნაწილად 

მოიაზრება (Heywood, 2003).  

 

ამას წინ უსწრებდა კონსერვატიზმის ორ ნაწილად დაყოფა მე-20 საუკუნეში. ამ 

პერიოდში გამოიყო პატერნალისტური მხარე, რომელიც სახელმწიფოს ჩარევას 

ემხრობოდა ეკონომიკაში და მეორე - ლიბერატარიანული მხარე, რომელიც თავისუფალი 

ბაზრის გულშემატკივარი იყო. „ახალმა მემარჯვენეობამ“ ამ ორი მიმართულების 

ლიბერტარიანიზმის სასარგებლოდ გაერთიანება სცადა (Heywood, 2003).   

 

ტრადიციული კონსერვატიზმი, რომელიც, როგორც ვნახეთ, ძლიერ სახელმწიფოს უჭერს 

მხარს, უფრო კეთილდღეობის პროგრამების მიწოდებასა და ინტერვენციას ანიჭებს 

უპირატესობას. პატერნალისტური კონსერვატიზმის წარმომადგენლის, ბენჯამინ 

დიზრაელის (ციტირებულია Mullard, 2005-ის მიხ.) მიხედვით, ტრადიციული 

კონსერვატიზმი ინდივიდების სოციალურ კეთილდღეობაზე სახელმწიფო 

პასუხისმგებლობას გულისხმობს. ეს კი ნიშნავს, რომ მდიდრებმა ღარიბებზე 

სოციალური პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ, რაც მათი პრივილეგირებული სტატუსის 

საფასურია (Disreal ციტირებულია Mullard-ის მიხედვით, 2005). 

 

აღსანიშნავია, რომ ახალი მემარჯვენეობის გაძლიერების შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა. ეს 

მიმდინარეობა თავისთავად რადიკალურია და  ეწინააღმდეგება სახელმწიფოს 

ინტერვენციულ ბუნებას. ამავე დროს ის რაციონალიზმს ეფუძნება და, შესაბამისად, არ 

იზიარებს ადამიანის ბუნების ტრადიციულ-კონსერვატიულ ხედვას. ლიბერტარიანელ 

კონსერვატორებს სჯერათ, რომ ლიბერალური ეკონომიკა სავსებით ეთავსება 

კონსერვატიზმის ისეთ ტრადიციულ ღირებულებებს, როგორიცაა ავტორიტეტისა და 

მოვალეობის ცნება. თავისუფალი ბაზარი, ბურკეს აზრით, ბუნებრივი მოვლენაა, იქიდან 

გამომდინარე, რომ ის გამოხატავს ინდივიდების სიმდიდრისადმი მისწრაფებას, რაც 

თავისთავად ადამიანების ბუნებრივი მახასიათებელია. შესაბამისად, თავისუფალი 

ბაზრის კანონები „ბუნებრივი კანონებია“. ბურკე აღიარებდა, რომ  თავისუფალი ბაზრის 

პირობებში ზოგი ადამიანისათვის არსებული სამუშაო ადგილი „დეგრადირებული, 

არაადამიანური და არაჰუმანური“ იყო, მაგრამ ამ ბუნებრივი ვითარების შეცვლის 

შემთხვევაში,  მისი აზრით, ადამიანები უფრო მეტად დაიტანჯებოდნენ (Heywood,  

2003).  
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მაშინ, როდესაც ლიბერალებისათვის თავისუფალი ბაზარი ინდივიდის თავისუფლების 

საშუალებაა, კონსერვატორებისათვის იგი სოციალური დისციპლინის შენარჩუნების 

ინსტრუმენტს წარმოადგენს. ბაზარი არეგულირებს და აკონტროლებს ეკონომიკურ თუ 

სოციალურ მოქმედებას. მაგალითად, მან შეიძლება გადააფიქრებინოს დასაქმებულებს 

მაღალი ანაზღაურების მოთხოვნა, რადგან მათ იციან, რომ ამგვარი მოთხოვნის 

შემთხვევაში ისინი შეიძლება დაითხოვონ სამსახურიდან და სანაცვლოდ დაასაქმონ 

ისინი, ვისაც ეს კონკრეტული ანაზღაურება აკმაყოფილებს. ამდენად, ბაზარი ისევე, 

როგორც ძალადობის უფრო მკაფიოდ გამოხატული სხვა საშუალებები (პოლიცია, 

სასამართლო), სოციალური სტაბილურობის შენარჩუნებაში მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობს. თუმცა ამ მოსაზრებას ყველა კონსერვატორი არ იზიარებს, რადგან შიშობენ, 

რომ თავისუფალი ბაზარი, რომელიც მუდმივი ინოვაციისა და კონკურენციის წყაროა, 

ეწინააღმდეგება კონსერვატიზმის, როგორც ცვლილებებისადმი არაკეთილგანწყობილი 

და ტრადიციული იდეოლოგიის არსს. უფრო მეტად მოსალოდნელია, რომ 

ინოვაციურობამ სოციალური წესრიგი არიოს, ვიდრე მისი კონტროლი უზრუნველყოს 

(Heywood, 2003). 

 

კონსერვატიზმი და კეთილდღეობა 
საზოგადოების ორგანიცისტული გაგების (გაიგივება ადამიანის ორგანიზმთან) და 

არსებული სტრატიფიკაციული სისტემის (იერარქიების) ბუნებრივ მოცემულობად 

აღიარების ფონზე ნათელია, რომ თანასწორობის იდეა კონსერვატიზმისთვის უცხოა. 

ლიბერალებისაგან განსხვავებით, რომლებიც უთანასწორობასაც ბუნებრივ 

მდგომარეობად მიიჩნევენ, კონსერვატორები უფრო შორს მიდიან და აცხადებენ, რომ 

უთანასწორობა უფრო „ღრმად  ბუნებრივი“ მდგომარეობაა, რადგან საზოგადოება არის 

იგივე ორგანიზმი. ორგანიზმში კი გარკვეული ორგანოები (მაგ., ტვინი და გული) სხვა 

ორგანოებთან შედარებით უფრო მნიშვნელოვან სასიცოცხლო ფუნქციას ასრულებენ. 

ასევე საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ლიდერია და დანარჩენი ნაწილი მას უნდა 

მიჰყვებოდეს, ზოგი მენეჯერი უნდა იყოს და ზოგი - მუშა. შესაბამისად, სოციალური 

თანასწორობა არის მითი. უთანასწორობა ორგანიცისტული საზოგადოების ბუნებრივი 

მახასიათებელია და არა უბრალოდ ინდივიდების განსხვავებული უნარების შედეგად 

წარმოშობილი მდგომარეობა (როგორც ეს ეკონომიკურ ლიბერალიზმს ესმის) (Heywood, 

2003).  

 

საზოგადოების მკაცრი იერარქიული სტრატიფიკაციის კონსერვატიული ხედვა ნაკლებ 

შესაძლებლობას იძლევა  ინდივიდების სოციალური დაცვისა და მათი 

კეთილდღეობისათვის. ფუნდამენტურად აღიარებული უთანასწორობა ძალიან მცირეს 

თუ შესთავაზებს საზოგადოების მარგინალურ ფენებს სოციალური დაცვის კუთხით. 

ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ფეოდალური ღირებულებები მდიდრების მხრიდან 

ღარიბების დახმარებასაც გულისხმობს და ხაზს უსვამს პრივილეგირებული წოდების 

მქონე ხალხის მხრიდან ქველმოქმედების მორალურ პასუხისმგებლობას. მორალური 

პასუხისმგებლობის პრინციპი თავისთავად გულისხმობს გარკვეული სახის 

კოოპერაციას, თანამშრომლობას და, რაც მთავარია, რედისტრიბუციას იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ ადამიანები არ გამოეთიშონ სოციალურ კონტრაქტს (Mullard, 

2005). 

 

კონსერვატიული იდეოლოგიის მიხედვით, რესურსების განაწილება (რედისტრიბუცია) 

უნდა ხდებოდეს, მაგრამ იმ სოციალური სტატუსების მიხედვით, რაც ადამიანებს აქვთ: 

მაღალი სტატუსის მქონე უკეთესი დონის მომსახურებას მიიღებს, ხოლო დაბალი 

სტატუსის მქონე - უარესს. ამრიგად,  კონსერვატიზმი კეთილდღეობის მიწოდებას არ 
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უარყოფს, მაგრამ მიწოდების სტრატიფიცირებას ახდენს იმავე პრინციპებით, რა 

პრინციპებითაც ხდება მთელი დანარჩენი საზოგადოების სტრატიფიკაცია. ბისმარკმა 

კეთილდღეობის სწორედ ასეთი მოდელი შემოგვთავაზა: კეთილდღეობა არ არის 

უნივერსალური, იგი პროფესიული სტატუსის მიხედვით არის სტრატიფიცირებული, 

ანუ იმის შესაბამისად, თუ ვინ რას წარმოადგენს (დეტალური ანალიზისთვის იხ. 

ნაწილი I, თავი VII). შესაბამისად, კეთილდღეობის განაწილება ხდება ადამიანის 

დასაქმების სფეროს, მისი კონტრიბუციების ისტორიისა და საზოგადოებაში მისი ამა თუ 

იმ ჯგუფის კუთვნილების მიხედვით. იმდენად, რამდენადაც საზოგადოება თავისთავად 

რთულ სტრუქტურულ ერთობას წარმოადგენს, აღნიშნული პრინციპები ეხმარება 

სახელმწიფოს სწორად, გარკვეული წესით გაანაწილოს კეთილდღეობა (Mullard, 2005). 

 

აღნიშნულიდან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ კონსერვატორთა ნაწილი 

ეწინააღმდეგება ღარიბთა დახმარების პროგრამებს. ისინი, როგორც წესი, პრობლემად 

მიიჩნევენ სახელმწიფოს დიდ ჩარევას. მაგალითად, ჩარლზ მიურეი (Murray, 1984) 

ამტკიცებს, რომ „დიადი საზოგადოების“ პროგრამამ აშშ-ში სიღარიბე ვერ შეამცირა; 

პირიქით, მან უფრო გაზარდა შემწეობის მიმღებთა დამოკიდებულება სახელმწიფო 

დახმარებებზე და ხელი შეუწყო მათში დისფუნქციური ჩვევების (ხანგრძლივი 

უმუშევრობა, ალკოჰოლზე და ნარკოტიკულ საშუალებებზე დამოკიდებულება, 

ქორწინების გარეშე ადრეულ ასაკში შვილების გაჩენა) გავრცელებას. მიურეის აზრით, 

ღარიბებს შესწევთ უნარი, რომ საკუთარი ძალისხმევით გაიუმჯობესონ მდგომარეობა, 

შესაბამისად, ის მოითხოვს ღარიბებისთვის სოციალური დახმარების ყველანაირი 

პროგრამის გაუქმებას, რის შემდეგაც ისინი იძულებული გახდებიან თავად იზრუნონ 

საკუთარ თავზე (Murray, 1984). 

 

მიურეისგან განსხვავებით, ლოურენს მიდი (Mead, 1992) არ ეწინააღმდეგება ღარიბთა 

დახმარების იდეას, თუმცა ისიც მიიჩნევს, რომ აშშ-ში სოციალური პროგრამების 

განვრცობის მიუხედავად, სიღარიბის შემცირება ვერ მოხერხდა. მისი აზრით, 

თანამედროვე სიღარიბე ფუნდამენტურად განსხვავდება მეორე მსოფლიო ომამდე 

არსებული სიღარიბისგან. თუ წინათ სიღარიბეს სტრუქტურული ფაქტორები, 

ძირითადად კი მუშათა კლასის არაადეკვატურად დაბალი ანაზღაურება განაპირობებდა, 

თანამედროვე ღარიბთა უმეტესობა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში უმუშევარია. მათ 

სამუშაოს მოძიების სურვილი მაშინაც კი არ გააჩნიათ, როდესაც ხელფასის 

პარალელურად სახელმწიფოსგან დახმარება უნარჩუნდებათ. შესაბამისად, მიდისათვის 

ერთადერთი გამოსავალი ღარიბთა დახმარების პროგრამების პირობების გამკაცრებაა: 

იმისათვის, რომ დახმარება შეუნარჩუნდეთ, ბენეფიციარებმა გარკვეული პირობები 

უნდა შეასრულონ, მაგალითად, გაიარონ პროფესიული გადამზადება და აქტიურად 

ეძებონ სამუშაო (Mead, 1992). 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

Heywood A. (2003), Political Ideologies, Third Edition, Palgrave, Macmillan; 

Mullard M. & Spicker P. (2005), Social Policy in a Changing Society, Routledge;  

Murray C. (1984), The two wars against poverty: Economic Growth and the Great Society, The 

Public Interest; 

Mead L. (1992), The New Politics of Poverty: The Working Poor in America, BasicBooks. 
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თავი 3. სოციალ-დემოკრატია 
 

საბაზისო ღირებულებები 
მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ სოციალ-დემოკრატია ხშირად უკავშირდებოდა 

ევროპული კეთილდღეობის სახელმწიფოს იდეას. სახელწოდებიდან გამომდინარე, 

სოციალ-დემოკრატიას ორი ძირითადი მახასიათებელი აქვს: ერთი - „დემოკრატიულია“ 

და მეორე - „სოციალური“. სოციალ-დემოკრატია აღიარებს დასავლური ტიპის 

დემოკრატიას, რომელსაც ხშირად „ლიბერალურ დემოკრატიას“ უწოდებენ. მისთვის 

მნიშვნელოვანია არა უბრალოდ არჩევნების თავისუფლების პრინციპი, არამედ 

ღირებულებების ისეთი სისტემა, რომელიც ამოსავალ წერტილად ინდივიდების და 

უმცირესობების უფლებებს იღებს. შესაბამისად, ლიბერალური დემოკრატიის საბაზისო 

ღირებულება არის არა ხალხის/უმრავლესობის მმართველობა, არამედ ისეთი 

პროცედურების შექმნა, რაც უზრუნველყოფს სახელმწიფოს მიერ მართული ადამიანების 

უფლებების დაცვას (Mullard, 2005). 

 

„სოციალური“ ელემენტი ეფუძნება კოლექტიურ მოქმედებას, რომელიც შეიძლება 

გავიგოთ, როგორც ურთიერთდახმარება და/ან ერთობლივი ქმედება საერთო 

საზოგადოებრივი მიზნების მისაღწევად. ურთიერთდახმარება გამოიხატება 

უფლებებისა და მოვალეობების ერთობლიობით, რომელთაც საზოგადოება იკისრებს. 

მაგალითად, ამის განსახიერება შეიძლება იყოს ისეთი არაფორმალური ერთობები, 

როგორიცაა ოჯახი და თემი, ან ფორმალური, როგორიცაა პროფესიული კავშირები. 

საერთო საზოგადოებრივი მიზნის მქონე მოქმედება ძირითადად გამოიხატება 

თანამშრომლობითი შეთანხმებებით, რისთვისაც ამოსავალი წერტილი დამქირავებლისა 

და დაქირავებულის თანამშრომლობაა. ეს უკანასკნელნი მოიაზრებიან, როგორც 

სოციალური პარტნიორები და არა როგორც დაპირისპირებული მხარეები. აქცენტი 

კეთდება მათ შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობაზე იმისათვის, რომ საერთო მიზანს - 

მოქალაქეების კეთილდღეობას - მიაღწიონ (Mullard, 2005). 

 

განხილული ორი კომპონენტი ცხადყოფს, რომ სოციალ-დემოკრატია 

ინდივიდუალისტური და კოლექტიური ელემენტების კომბინაციას ახდენს. ის 

ინდივიდუალისტურია იმ გაგებით, რომ ადამიანის უფლებებს იღებს, როგორც ბაზისურ 

ღირებულებას და მეორე მხრივ, კოლექტივისტურია, განსაკუთრებით ბაზარზე 

სახელმწიფოს ინტერვენციის თვალსაზრისით (Mullard, 2005). 

 

სოციალ-დემოკრატია და სახელმწიფო 
სოციალ-დემოკრატიაში სახელმწიფოს როლის განსაზღვრისათვის ალბათ ყველაზე 

უპრიანი ეპითეტი იქნებოდა „აქტიური“ (Active State) და „მეურვე“ (the Guardian). 

სოციალური პოლიტიკის სფეროში აქტიური სახელმწიფო თავისი სოციალური 

პროგრამების საშუალებით ინდივიდების განვითარებასა და თვითდამკვიდრებას უნდა 

უწყობდეს ხელს. ეს კი, თავის მხრივ, განათლების, ჯანდაცვისა და ზრუნვის სერვისების 

საყოველთაო ხელმისაწვდომობას აღნიშნავს. „აქტიურობის“ უფრო ფართო ჭრილში 

გასაგებად საინტერესოა ბერმანის (Berman, 2006) მოსაზრება, რომელიც წერს, რომ 

„სოციალ-დემოკრატიის ჭეშმარიტი იდეა განსხვავებულია სოციალიზმის მარქსისტული 

გაგებისაგან, რომელიც პასიურობას და ლოდინს ქადაგებდა, სანამ კაპიტალიზმი 

თავისთავად არ დამარცხდებოდა“. ამის საპირისპიროდ წარმოიშვა ახალი, მემარცხენე 

ფრთა, რომელიც აქტიურ მოქმედებაზე გადასვლას ანიჭებდა უპირატესობას. თავის 
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მხრივ, აქტიურობის მომხრენი ორ ნაწილად იყოფოდნენ: სორელი (Sorel, 1950), რომელიც 

ერთ ღამეში აპირებდა კაპიტალიზმის დამხობას და ბერნშტაინი (Bernstein, 1898), 

რომელიც მიიჩნევდა, რომ საჭიროა ბაზრისთვის ლაგამის ამოდება, მაგრამ 

ამავდროულად არ სურდა უარის თქმა იმ დოვლათზე, რაც კაპიტალიზმს მოაქვს. 

სწორედ ბერნშტაინის იდეები წარმოადგენს ჭეშმარიტ სოციალ-დემოკრატიას, რომელიც 

გვთავაზობს რეალურ მესამე გზას ლიბერალიზმსა და სოციალიზმს შორის. აღნიშნულის 

შესაბამისად, ეკონომიკა კი არ უნდა ბატონობდეს სახელმწიფოზე, არამედ სახელმწიფოს 

უნდა შეეძლოს ეკონომიკის მართვა. ეკონომიკური იმპერატივები სოციალურ 

მოთხოვნებს უნდა ერგებოდეს, რაშიც გადამწყვეტი როლი სწორედ სოციალ-

ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებაში აქტიურად ჩართულ სახელმწიფოს ენიჭება. მან 

თავისი დემოკრატიული ძალაუფლება უნდა გამოიყენოს იმისათვის, რომ ეკონომიკური 

ძალები საერთო საზოგადოებრივი სიკეთის სამსახურში გამოიყენოს (Mullard, 2005). 

 

აქტიური სახელმწიფოს იდეა თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო 

ამავდროულად თავის მოქალაქეებზე ზრუნვითაც არის დაკავებული, ანუ „მეურვის“ 

ფუნქციას ითავსებს. სახელმწიფომ უნდა დაიცვას მოქალაქეები და შეასრულოს ის 

ფუნქცია, რასაც პრეკაპიტალისტურ საზოგადოებებში ოჯახი და თემი აკეთებდა. 

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სახელმწიფო განხილულია, როგორც საზოგადოების 

სოციალური უფლებების დამცველი. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა მოქალაქეს 

თანაბარი სოციალური უფლებები აქვს, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს 

კეთილდღეობის ყველასთვის განაწილება (Marshall, 1950). 

 

სოციალ-დემოკრატია და ბაზარი  
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სოციალ-დემოკრატიისათვის მისაღებია ბაზარი, 

როგორც იმ მატერიალური სიკეთის შემქმნელი, რაზეც უნდა დაფუძნდეს საზოგადოების 

კეთილდღეობა, მაგრამ მისთვის მიუღებელია სოციალურ სფეროში (იხ. ქვემოთ 

„სოციალ-დემოკრატია და კეთილდღეობა“) მისი დომინირება. 

 

შესაბამისად, სოციალ-დემოკრატია გამართლებულად მიიჩნევს სახელმწიფოს ჩარევას 

ბაზარზე ორი ძირითადი მიზეზის გამო. პირველი მიზეზი ე.წ. „ბაზრის ჩავარდნებია“, 

ანუ შემთხვევები, როდესაც ბაზარი, გააზრებული,  როგორც ვაჭრობის, საქონლის 

შეძენისა და მოხმარების მიზნით ინდივიდების თავისუფალი ინტერაქცია, ვერ 

უზრუნველყოფს ყველას მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. მაგალითად, ადამიანებს 

შორის ეკონომიკურ გარიგებებს ხშირად არასასურველი ეფექტი, იგივე „ნეგატიური გარე 

ფაქტორი“, მოჰყვება, როგორიცაა, მაგალითად, ჰაერის დაბინძურება. ზოგი საქონელი, 

თავისი ბუნებით, საზოგადოებრივი საქონელია, მაგალითად, გზები საგზაო ბაჟის გარეშე 

ან შუქნიშნები. იმდენად, რამდენადაც ამ კონკრეტული საქონლის მოხმარებით 

სარგებლობა კონკრეტული ინდივიდებით ვერ შემოიფარგლება, რადგან არ არსებობს 

მისი გამოყენების ხელშემშლელი ფაქტორები, ბაზარი მის ეფექტიან მიწოდებას ვერ 

ახდენს (Mullard, 2005). 

 

თავისუფალ ბაზართან დაკავშირებული მეორე ძირითადი პრობლემა ისაა, რომ ის არ 

უზრუნველყოფს ყველა მოქალაქის კეთილდღეობას. საზოგადოების ნაწილი გარიყული 

რჩება. ეს ძირითადად ისეთი ფენაა, რომლისთვისაც რთულია ან ძვირია 

სერვისის/პროდუქციის მიწოდება. საბოლოო ჯამში ისინი, ვისაც განსაკუთრებული 

საჭიროებები აქვთ, დაბალი შემოსავლების ან მათი ადგილმდებარეობის გამო, 

სერვისის/პროდუქტის გარეშე რჩებიან.  ამის ძირითადი მიზეზი კი ის არის, რომ 

თავისუფალი ბაზრის პრინციპებიდან გამომდინარე, მათთვის ამ უკანასკნელის 
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მიწოდება ეკონომიკურად არაეფექტიანია (მაგ., სერვისები იმ ხალხისათვის, ვინც 

მაღალმთიან რეგიონში ან სადმე შორეულ კუნძულზე ცხოვრობს). ამავდროულად, 

შეიძლება მოხდეს ადამიანების გარიყვა შრომის ბაზრიდან მათი ფიზიკური 

ნაკლოვანებების ან მოძველებული უნარ-ჩვევების გამო. შესაბამისად, თუკი მიზანი არის 

სერვისის (კეთილდღეობა) მოქალაქეობრივი სტატუსიდან გამომდინარე მიწოდება, ამ 

ნაკლოვანებების გამოსასწორებლად აუცილებელი გახდება სახელმწიფოს ჩარევა: უნდა 

მოხდეს ბაზრის მიერ წარმოქმნილი უთანასწორობის კომპენსირება (Mullard, 2005). 

 

ამრიგად, უნდა ითქვას, რომ სოციალ-დემოკრატები აღიარებენ ინდივიდუალისტურ 

სენტენციებს (მაგ., თუნდაც ნეოლიბერალიზმისათვის დამახასიათებელი საბაზრო 

პრინციპები და ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა), მაგრამ ისეთ შემთხვევებში, 

როდესაც სოციალური მიზნებია მისაღწევი ან როდესაც საბაზრო მიდგომა ვერ 

ამართლებს, საჭირო ხდება ინტერვენცია. შესაბამისად, სოციალ-დემოკრატები 

უპირატესობას ანიჭებენ შერეულ ეკონომიკას, რომელშიც გარკვეული ეკონომიკური 

საქმიანობა კოლექტიურ საფუძველზე წარიმართება, ხოლო დანარჩენის 

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა მოქალაქეს ეკისრება (Mullard, 2005). 

 

სოციალ-დემოკრატია და კეთილდღეობა 
სოციალ-დემოკრატიაში ბაზრისა და სახელმწიფოს ფუნქციებზე საუბრის დროს 

არაერთხელ აღვნიშნეთ „მოქალაქეები“ და მათი „სოციალური უფლებები“. ეს სოციალ-

დემოკრატიაში კეთილდღეობის იდეის საკვანძო ცნებებია. 

 

მარშალის (Marshall, 1950) მიხედვით, სოციალური (კეთილდღეობის) უფლებების ქონას 

და მოქალაქეობას შორის მჭიდრო კავშირია. მარშალი მოქალაქეობის ცნებაში სამ 

კომპონენტს გამოყოფს: სამოქალაქოს, რომელიც მოიცავს ინდივიდის 

თავისუფლებისათვის აუცილებელ უფლებათა ერთობლიობას (სიტყვის, 

თვითგამოხატვის, საკუთრების ფლობის და ა.შ.); პოლიტიკურს - ინდივიდის 

შესაძლებლობას მონაწილეობა მიიღოს პოლიტიკური ძალის გამოყენების პროცესში, 

როგორც პოლიტიკური ძალაუფლების მქონე ორგანოში მოღვაწეობით, ისე ამ ორგანოს 

არჩევის პროცესში, და მესამეს – სოციალურ უფლებებს, სადაც მოიაზრება უფლებების 

მთელი სპექტრი დაწყებული ეკონომიკური კეთილდღეობით და დასრულებული 

სოციალურ ცხოვრებაში სრული მონაწილეობის უფლებით. სოციალური უფლების ქონა 

ასევე ნიშნავს, რომ ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება „იცხოვროს ცივილიზებული 

ადამიანის ცხოვრებით, იმ სტანდარტების მიხედვით, რაც მოცემულ საზოგადოებაში 

არსებობს“. ამ უფლების რეალიზაციასთან დაკავშირებული ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ინსტიტუტები განათლება და სოციალური სერვისებია (Marshall, 1950). 

 

მოქალაქეობის ცნება პირდაპირ არის დაკავშირებული თანასწორობასთან. მოქალაქეობა 

ეს არის სტატუსი, რომელიც საზოგადოების სრულფასოვან წევრებს ენიჭებათ. ეს 

სტატუსი ადამიანებს თანაბარ უფლება-მოვალეობებს ანიჭებს. შესაბამისად, რაც უფრო 

გაიზრდება მოქალაქეობის სტატუსის მნიშვნელობა და რაც უფრო მეტი ადამიანი 

გახდება ამ სტატუსის მატარებელი, მით უფრო გაიზრდება თანასწორობა. ეს ყოველივე 

კი, ბუნებრივია, ძირს უთხრის საზოგადოების კლასობრივ დაყოფას, რომელიც 

თავისთავად უთანასწორობის სისტემაა (Marshall, 1950). 

 

„სოციალურ უფლებების“ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ისაა, რომ სწორედ ის ანიჭებს 

მოქალაქეს ჭეშმარიტ თანასწორობას. ადრეულ პერიოდში, როდესაც მოქალაქეობის 

ინსტიტუტი მხოლოდ სამოქალაქო უფლებებით შემოიფარგლებოდა, ეს უკანასკნელი 
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სულაც არ წარმოადგენდა დაპირისპირებას კაპიტალიზმთან. პირიქით, ხელს უწყობდა 

კიდეც მას და აი, რატომ: სამოქალაქო უფლებებით დეკლარირებულია ადამიანის 

უფლება იბრძოლოს იმის მოსაპოვებლად, რაც მას სურს და არა ამ სერვისის/პროდუქტის 

ხელმისაწვდომობის/ფლობის უფლება. ასე, მაგალითად, საკუთრების უფლება 

წარმოადგენს არა საკუთრების ფლობის, არამედ საკუთრების შეძენისა და დაცვის 

უფლებას (შეგიძლია თუ არა შეიძინო ეს, უკვე კანონს არ ეხება). აღნიშნული იმაზე 

მიუთითებს, რომ მხოლოდ სამოქალაქო უფლებები ვერ უზრუნველყოფს 

უთანასწორობის შემცირებას, ამისათვის სოციალური უფლებების არსებობაა საჭირო 

(Marshall, 1950). 

 

როგორც მარშალი წერს, მე-19 საუკუნის დასასრულსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისში, 

პროფესიული კავშირების საქმიანობის გაძლიერებასთან ერთად, მოქალაქეებმა შეძლეს 

თავიანთი სოციალური და ეკონომიკური სტატუსის გაძლიერება. სწორედ ამ 

პერიოდიდან დაიწყო საუბარი მოქალაქეებს სოციალური უფლებების შესახებ. სოციალ-

დემოკრატიისათვის სოციალური სერვისები და დახმარება არის არა ქველმოქმედების 

გამოხატულება, არამედ მოქალაქეების სოციალური უფლებების დაკმაყოფილება, რაშიც, 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მთავარი პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ენიჭება.  

 

მოქალაქეობის იდეაზე დაფუძნებულ კეთილდღეობას ბევრი კრიტიკოსი გამოუჩნდა. 

მაგალითად, გიდენსი (Giddens, 1994) ლაპარაკობს იმაზე, რომ თუ კეთილდღეობის 

უფლება აქვთ მოქალაქეებს, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ იარსებებს ისეთი ხალხი, 

ვისაც მოქალაქეობა არა აქვს და, შესაბამისად, ვერც  კეთილდღეობას მიიღებს: 

მაგალითად, ბავშვები, სანამ სრულწლოვნებას მიაღწევენ; ემიგრანტები, სანამ 

მოქალაქეობას მიიღებენ და ა.შ. შესაბამისად, „მოქალაქეობის“ იდეა, რომელიც 

თავისთავად უნივერსალურია (ანუ ყველას აქვს კეთილდღეობის უფლება), არ გამოდის 

უნივერსალური, რადგან ყოველთვის არსებობს ვიღაც, ვისაც არ გააჩნია მოქალაქის 

სტატუსი (Giddens, 1994).  

 

დასასრულ, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სოციალ-დემოკრატია არ უკავშირდება 

მოქალაქეთა აბსოლუტურ გათანაბრებას. ადამიანებს აქვთ კეთილდღეობის 

უნივერსალური უფლება და მათ თანაბარი წვდომა უნდა ჰქონდეთ სერვისებზე, მაგრამ 

ეს არ ნიშნავს, რომ ყველას ერთნაირი ცხოვრების დონე უნდა ჰქონდეს. მაგალითად, 

სახელმწიფო დახმარება უნივერსალურია (ყველასთვისაა), მაგრამ მას, ვისაც მეტი 

შესაძლებლობა აქვს, შეუძლია დამატებით შეიძინოს სერვისი ან პროდუქტი.  ამასთან 

დაკავშირებით საინტერესოა ვილენსკის (Wilensky, 1965) მიერ წამოყენებული 

„ინსტიტუციური კეთილდღეობის“ იდეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებაში 

კეთილდღეობის მიწოდება სოციალური ცხოვრების მიღებული ნორმაა. არსებობს 

პრობლემები, როგორიცაა ხანდაზმულობა, ავადმყოფობა და უმუშევრობა, რომლებმაც 

პრაქტიკულად შეიძლება ყველა ადამიანზე იმოქმედოს და რომლებსაც თავად ის 

საზოგადოება განსაზღვრავს, რომელშიც ინდივიდი ცხოვრობს. ამ გაგებით აღნიშნული 

საჭიროებები „ინსტიტუციურია“, ანუ საზოგადოებას ახასიათებს ბუნებრივად და 

შესაბამისად მათზე ინსტიტუციური პასუხია საჭირო. ეს ყველაფერი ცოტას თუ 

გვეუბნება იმის შესახებ, თუ რა ფორმით უნდა მოხდეს სერვისების მიწოდება. მაგრამ 

მთავარია იდეა, რომ რადგანაც საჭიროებები უნივერსალურია, მაშინ მათზე პასუხიც 

უნივერსალური უნდა იყოს. პრობლემების მოგვარება უნდა ხდებოდეს კოლექტიურად  

(სახელმწიფოს მიერ) და არა კომერციულად, ბაზრის საფუძველზე (Wilensky, 1965).   
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თავი 4. სოციალიზმი 
 

საბაზისო ღირებულებები 
არსებობს სოციალიზმის მინიმუმ სამნაირი გაგება: 1. ეკონომიკური მოდელი, რომელიც 

კოლექტივიზაციასა და ცენტრალურ დაგეგმვას გულისხმობს და კაპიტალიზმის 

ალტერნატივაა; 2. მუშათა კლასის ინტერესების გამომხატველი მოძრაობა და 3. 

სოციალიზმი, როგორც ზოგადი იდეოლოგია. ჩვენ ძირითადად განვიხილავთ მესამე 

მიდგომას, რომლისთვისაც საკვანძო ღირებულებებს  ფრანგული რევოლუციის 

პრინციპები - თავისუფლება, თანასწორობა და ერთობა - წარმოადგენს.  

 

უნდა ითქვას, რომ აღნიშნულ ღირებულებათა უმეტესობა შეიძლება სხვა 

იდეოლოგიებსაც მივაკუთვნოთ (მაგ., ნეოლიბერალიზმისათვის ამოსავალი წერტილი 

სწორედ ინდივიდის თავისუფლებაა). თუმცა, იქიდან გამომდინარე, რომ სოციალიზმი 

ბუნებით კოლექტივისტურია, ცხადია, განსხვავებულია თავისუფლების გაგებაც. 

სოციალისტისთვის თავისუფლება დამოკიდებულია სოციალურ გარემოზე და 

ინდივიდის პირადი მიზნების მიღწევა ხშირად კოლექტიური საშუალების გარეშე 

წარმოუდგენელია (Mullard, 2005). 

 

ერთობისა და ძმობის გაგება ასევე უპირისპირდება საზოგადოების ნეოლიბერალურ, 

ატომისტურ აღქმას. ადამიანები ბუნებით ეგოისტები და სარგებელზე ორიენტირებული 

არ არიან. ასეთად მათ საზოგადოება აქცევს, რომელიც წარმატებას მხოლოდ 

მატერიალური განზომილებით აფასებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანები ბუნებით 

არამომხვეჭელები არიან, მათ შორის ბუნებრივი ურთიერთობა არის თანამშრომლობა და 

არა კონკურენცია. კონკურენცია ერთმანეთის მტრად გვაქცევს, ხოლო თანამშრომლობა 

გვაახლოებს (Heywood, 2003). 

 

თანასწორობა არის ის იდეა, რაც ყველაზე მეტად გამოარჩევს სოციალიზმს სხვა 

იდეოლოგიებისგან. სოციალიზმი ესწრაფვის არა მარტო შესაძლებლობების (როგორც 

ნეოლიბერალები), არამედ შედეგების თანასწორობასაც. ამრიგად, მისთვის იდეალურია 

უკლასო საზოგადოება ან მკვეთრად შემცირებული კლასობრივი დაყოფა (Heywood, 

2003). 

 

ამასთან, სოციალისტებისათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღირებულება კერძო 

საკუთრების უარყოფაა. აღსანიშნავია, რომ კერძო საკუთრებაში იგულისხმება წარმოების 

საშუალება (კაპიტალი) და არა პირადი საკუთრება (ტანსაცმელი, ავეჯი, სახლი და ა.შ.). 

ეს ღირებულება შემდეგი ლოგიკით აიხსნება: რადგანაც საზოგადოებრივი დოვლათი 

(სიმდიდრე) კოლექტიური ძალით (თანამშრომლობით) იქმნება, მისი მოხმარებაც 

კოლექტიური უნდა იყოს. შესაბამისად, საკუთრების კერძო ფლობა უსამართლობაა და 

წარმოშობს დაპირისპირებას მათ შორის, ვისაც აქვს და ვისაც არ აქვს (Heywood, 2003). 

 
სოციალიზმი და სახელმწიფო 
სოციალიზმში კერძო საკუთრების ალტერნატივას საკუთრების საზოგადოებრივი 

ფლობა წარმოადგენს. სწორედ ეს გახლავთ მარქსის ცენტრალური იდეა. მაგრამ 

საინტერესოა, რომ მარქსი არ მიუთითებს, თუ როგორ უნდა შეისხას პრაქტიკაში ხორცი 

„საზოგადოებრივი საკუთრების“ იდეამ. ამის მიუხედავად, სოციალისტურ 

სახელმწიფოებში (მაგალითად, საბჭოთა კავშირში) საზოგადოებრივი აღიქმებოდა, 
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როგორც „სახელმწიფო“ და, შესაბამისად, ყველაფერი გადადიოდა სახელმწიფო 

კუთვნილებაში (Mullard, 2005).  

აღსანიშნავია, რომ თავად მარქსი სახელმწიფოს (საუბარია კაპიტალისტურ 

სახელმწიფოზე) კლასობრივი ჩაგვრის ძირითად აგენტად მიიჩნევს. მისი აზრით, 

კეთილდღეობის სახელმწიფო იცავს კაპიტალისტების  და არა მუშათა კლასის ინტერესს. 

კეთილდღეობის სახელმწიფო ფაქტობრივად კონსპირაციაა მუშათა კლასის წინააღმდეგ. 

ამ იდეის მიხედვით, კეთილდღეობის სახელმწიფოს არსი ხელოვნურად არის 

შეცვლილი, რათა კაპიტალისტების ეკონომიკური მოთხოვნები დაკმაყოფილდეს. ასე, 

მაგალითად, ჯანდაცვისა და განათლების პროგრამების საშუალებით სახელმწიფო 

უზრუნველყოფს ინდუსტრიისათვის მუშახელის მოწესრიგებულ 

მომზადებას/მიწოდებას. რიგი სოციალური სერვისებისა და ბენეფიტების მეშვეობით 

სახელმწიფო უზრუნველყოფს, რომ საზოგადოების მოწყვლად ფენებზე ზრუნვის ხარჯი 

ინდუსტრიას (დამსაქმებლებს) არ დააწვეს. კეთილდღეობის სახელმწიფო, როგორც 

ასეთი, ანელებს კაპიტალიზმის სიკვდილის პროცესს და მისი შედეგები 

ადამიანებისთვის მეტ-ნაკლებად ასატანი ხდება (Dean, 2012). 

 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მარქსიზმი არ არის ერთადერთი იდეოლოგია, რომელიც 

სოციალიზმის ქოლგის ქვეშ მოიაზრება. მაგალითად, განსხვავებული ბრიტანული 

სოციალისტური სკოლის, „ფაბიანიზმის“, წარმომადგენლები სახელმწიფოს 

„ნეიტრალურ არბიტრად“ განიხილავენ. მათი მოსაზრებით, კაპიტალიზმის 

რევოლუციური დამარცხება არ არის აუცილებელი, რადგან ხმის მიცემის უფლების 

მქონე მუშათა კლასს სოციალიზმის დამკვიდრება დემოკრატიული არჩევნების 

საშუალებით შეუძლია (Heywood, 2003). ფაბიანიზმი ისევე, როგორც სოციალ-

დემოკრატია (იხ. თავი „სოციალ-დემოკრატია“), ხშირად მოიხსენიება ე.წ. 

გრადუალისტურ სოციალიზმად, რომელიც, როგორც ასეთი, კი არ ებრძვის 

კაპიტალიზმს, არამედ სოციალური მიზნების შესაბამისად სურს მისი მართვა. მათგან 

რადიკალურად განსხვავდება რევოლუციური სოციალიზმი, რომელსაც კაპიტალიზმის 

ჩანაცვლება უნდა ახალი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური წესრიგით. თუმცა რეალობაში 

მომხდარი მსგავსი რევოლუციების შედეგად (მაგ., 1917 წელს რუსეთში და 1949 წელს 

ჩინეთში) დამყარებული სოციალისტური წყობა არ აღმოჩნდა სიცოცხლისუნარიანი. აქვე 

უნდა ითქვას, რომ საბჭოთა კავშირი იყო არა მუშათა რევოლუციის შედეგი, როგორც 

ამას სოციალიზმის იდეოლოგები წინასწარმეტყველებდნენ, არამედ რევოლუციონერი 

ინდივიდების მიერ მოხდენილი სახელმწიფო გადატრიალება. მათ მიერ 

ჩამოყალიბებული ტოტალიტარული სახელმწიფოები კი ადამიანების განვითარებაზე 

ნაკლებად იყო ორიენტირებული. შესაბამისად, ანალიტიკოსთა დიდი ნაწილი მიიჩნევს, 

რომ ეს ქვეყნები ნაკლებად შეიძლება დავახასიათოთ, როგორც სოციალისტური (Dean, 

2012). 

 

სოციალიზმი და ბაზარი 
ბაზრის როლის დახასიათებისას ისევ და ისევ უნდა გავითვალისწინოთ განსხვავებები 

ე.წ. გრადუალისტებსა და რევოლუციონერ სოციალისტებს შორის. იქიდან გამომდინარე, 

რომ გრადუალისტები (მაგ., სოციალ-დემოკრატები) კაპიტალიზმის „მოთოკვას“ 

ცდილობენ, ისინი უარს არ ამბობენ ბაზარზე მაშინ, როდესაც მეორე ჯგუფი სრული 

ანტაგონიზმით უყურებს ბაზრის დომინირებას სოციალურ სფეროზე.  

 

ბაზართან დაკავშირებით სოციალისტებს ორი რამ განასხვავებს სოციალ-

დემოკრატებისგან. პირველი არის ისტორიული კავშირი სოციალიზმსა და პროფესიულ 

კავშირებს შორის. იმდენად, რამდენადაც კაპიტალი (დამსაქმებლები) და მშრომელები 
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განიხილება, როგორც დაპირისპირებული აგენტები, სოციალიზმი მშრომელთა 

მოძრაობასთან არის იდენტიფიცირებული. თუმცა ეს მოსაზრება უკვე მოძველებულია, 

რადგან ბევრი საკითხი სცდება დასაქმებულ-დამსაქმებელთა ურთიერთობას. 

მიუხედავად ამისა, „სოციალური“ ბევრ ქვეყანაში მაინც ასოცირდება ინდუსტრიულ 

ურთიერთობებთან. თუ პროფესიულ კავშირებს მაგ., აშშ-სა და დიდ ბრიტანეთში 

შედარებით მცირე როლი აქვთ, მთელ რიგ სხვა ქვეყნებში სოციალური ბენეფიტების, 

საცხოვრებლის პროგრამებისა და ჯანდაცვის ადმინისტრირებას სწორედ ისინი 

ახორციელებდნენ  (Mullard, 2005). 

 

თავისუფალი ბაზრის პირობებში ეკონომიკური რესურსების განაწილებას 

სოციალისტები მორალური პრინციპებიდან გამომდინარე უპირისპირდებიან. 

შესაბამისად, მათთვის მიუღებელია ბაზრის მიერ შემოსავლების ბუნებრივი 

გადანაწილება. აღნიშნულს რთულ მდგომარეობამდე მივყავართ: როგორც ასეთი, არც 

ერთი სოციალისტი მთლიანად არ უარყოფს ბაზარს (მაგ., არავის მოუნდომებია 

ეროვნული კვების სერვისის შემოღება). მის მიმართ ანტაგონიზმი ძირითადად იმ 

დარგებში გამოხატება, სადაც ხშირია ბაზრის ჩავარდნა: მაგ., წყლის მოწოდებაში ან 

ჯანდაცვაში. ამ უკანასკნელთან დაკავშირებით ცნობილია, რომ  კოლექტიური სისტემა 

უფრო ეკონომიური და უნივერსალურია, შესაბამისად, უკეთესია სახელმწიფო მიწოდება 

(Mullard, 2005). 

 

ბაზრის ჩავარდნასა და ზოგადად „თავისუფალი/თვითრეგულირებადი ბაზრის“ იდეის 

კრიტიკას მიუძღვნა თავისი ყველაზე ცნობილი ნაშრომი კარლ პოლანიმ (Polanyi, 1957). 

პოლანის ცენტრალური არგუმენტი იმაში მდგომარეობს, რომ ბაზრის ორთოდოქსული, 

ეკონომიკური გაგება, რომლის თანახმადაც, იგი ავტომატურად ახდენს მოთხოვნისა და 

მიწოდების რეგულირებას და, შესაბამისად, ავტონომიურ სივრცეს წარმოადგენს, არ 

შეესაბამება სინამდვილეს. ბაზარი და ზოგადად ეკონომიკა მუდმივად „ჩართულია“ 

სოციალურ თუ პოლიტიკურ რეალობაში. თვითრეგულირებადი ბაზრის იდეა სხვა 

არაფერია, თუ არა მცდელობა შეაბრუნოს ისტორიულად არსებული მოცემულობა: 

ეკონომიკა კი არ უნდა იყოს „ჩართული“ საზოგადოებაში და მის ინტერესებს კი არ უნდა 

ემსახურებოდეს, არამედ, პირიქით, საზოგადოება უნდა დაექვემდებაროს ბაზრის 

ინტერესებს. თავისთავად ეს იდეა, პოლანის აზრით, უტოპიურია. ბაზრის სრული 

„ამოვარდნა“ საზოგადოების კონტროლიდან შეუძლებელია, პირველ რიგში იმიტომ, რომ 

თვითრეგულირებადი ბაზრის პირობებში შექმნილი გაუსაძლისი ეკონომიკური 

მდგომარეობა ადამიანებს უბიძგებს იმისაკენ, რომ დაუპირისპირდნენ მას. რაც უფრო 

იზრდება ბაზრის ბატონობა, მით უფრო მატულობს სოციალური დაძაბულობა. ეს 

უკანასკნელი კი განპირობებულია იმით, რომ თვითრეგულირებადი ბაზარი ადამიანის 

შრომას, მიწას და ფულს განიხილავს ისეთივე „პროდუქტად/საქონლად“, როგორც 

ნებისმიერ სხვა საქონელს, რომელიც ბაზარზე იყიდება. პოლანის აზრით კი, შრომა, მიწა 

და ფული ფიქტიური პროდუქტია, ისინი არ შეუქმნიათ ბაზარზე გასაყიდად (რაც 

ნამდვილი საქონლის მახასიათებელია). შესაბამისად, თვითრეგულირებადი ბაზრის 

იდეა ტყუილზეა დაფუძნებული, რადგან ამ იდეის მიხედვით, ფიქტიური საქონელიც 

ისევე ემორჩილება ბაზრის პრინციპებს, როგორც არაფიქტიური. ეს კი სინამდვილეს არ 

შეესაბამება. ასე რომ, ბაზრის სრული გათავისუფლების და სოციალური რეალობიდან 

ამოვარდნის პერსპექტივა არარეალურია (Polanyi, 1957). 

 

სოციალიზმი და კეთილდღეობა 
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, თანასწორობის იდეა სოციალიზმისათვის განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია. როგორც მემარცხენეები, ისე მემარჯვენეები აღიარებენ იდეას, რომ 
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ყველა ადამიანი თანასწორია და რომ ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია დაუშვებელია.. 

მთავარი განსხვავება ისაა, თუ რამდენად შორს მიდის თანასწორობის მოთხოვნა. 

სოციალისტების აზრით, თანასწორობა უნდა არსებობდეს არა მარტო საწყის ეტაპზე, 

არამედ შედეგებშიც. შესაბამისად, თუ, ნეოლიბერალების არგუმენტის მიხედვით, 

ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის შედეგად ზოგი შიმშილით მოკვდება, ხოლო 

ზოგს ძალიან ბევრი საკვები ექნება, სოციალისტები ამას მორალური პრინციპებიდან 

გამომდინარე ვერ დაეთანხმებიან. ისინი მიიჩნევენ, რომ ასეთ შემთხვევაში საჭიროა 

რედისტრიბუცია (შემოსავლების გადანაწილება). რედისტრიბუციის აუცილებლობის 

დამტკიცება გაცილებით ადვილია, თუ მივიჩნევთ, რომ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 

ინდივიდების სასტარტო პოზიციები არათანაბარია (Mullard, 2005). სოციალისტები 

ფიქრობენ, რომ საზოგადოებამ ყველა წევრისგან უნდა მიიღოს იმდენი, რამდენის 

კეთებაც მათ შეუძლიათ და პირიქით, ნებისმიერმა წევრმა უნდა მიიღოს ის დახმარება, 

რაც მას სჭირდება (Heywood, 2003). 

 

შედეგების თანასწორობის იდეას სოციალისტები შემდეგი არგუმენტებით ხსნიან. 

პირველი - შედეგების თანასწორობა სამართლიანობას უზრუნველყოფს. ისინი შორს 

არიან გულუბრყვილო აზრისგან, რომ ადამიანებს ერთნაირი შესაძლებლობები 

(გონებრივი თუ ფიზიკური მონაცემები) აქვთ. მაგრამ, მათი აზრით, უთანასწორობის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ფორმა განპირობებულია ადამიანებთან საზოგადოების 

არათანაბარი მოპყრობით და არა იმით, რომ ბუნებამ მათ არათანაბარი უნარები 

დაანათლა. შესაძლებლობების თანასწორობა, რომელსაც ნეოლიბერალები აღიარებენ, 

განამტკიცებს უთანასწორობას, რადგან ის სწორედ იმ იდეას ეყრდნობა, რომ ადამიანები 

ბუნებით არათანასწორი არიან (ზოგი უფრო ნიჭიერი იბადება და ა.შ.). 

 

მეორე არგუმენტის მიხედვით, თანასწორი ადამიანები უფრო მოტივირებული არიან 

ითანამშრომლონ საერთო სარგებლის მისაღწევად. ეს უკანასკნელი განამტკიცებს 

სოციალურ სოლიდარობას, განსხვავებით ნეოლიბერალური „ყველაზე ძლიერთა 

გადარჩენის“ მენტალიტეტისგან. მესამე არგუმენტი კი ის არის, რომ ადამიანების 

საჭიროებები, იქნება ეს კვება, თავშესაფარი, სამედიცინო მომსახურება თუ სხვა, 

აუცილებლად უნდა დაკმაყოფილდეს, რადგან სწორედ ამით გამოიხატება ინდივიდის 

თავისუფლება. შესაბამისად, თავისუფლება და თანასწორობა სოციალისტებისათვის 

თავსებადი ცნებებია.  

 

ზოგადად, სოციალისტები ხაზს უსვამენ რედისტრიბუციის აუცილებლობას. 

სოციალისტების აზრით, რედისტრიბუცია უნდა იყოს ეგალიტარული, რაც 

გულისხმობს, რომ მდიდრებისგან ფული უნდა მიიღონ ღარიბებმა. მაგრამ სიტუაცია 

უფრო რთულია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს: ღარიბებისთვის ასეთი სახის დახმარება 

მათ სტიგმატიზაციას უწყობს ხელს, რამაც შეიძლება მათ მიმართ კრიტიკა და საბოლოო 

ჯამში სოციალური განხეთქილება გამოიწვიოს. ამდენად, გამოსავალი არის სოციალური 

სერვისების საჯარო დაფინანსება, რაც რედისტრიბუციის ყველაზე ეფექტური 

საშუალებაა, რადგან ამით აღნიშნული სერვისები ყველასთვის ერთნაირად 

ხელმისაწვდომი ხდება. როგორც ტაუნი (Tawney, 1931) წერს, ამგვარად ყველა შეძლებს 

ცივილიზაციის მიღწევებით ისარგებლოს, რაზეც ადრე ხელი მხოლოდ მდიდრებს 

მიუწვდებოდათ.    

 

ზემოთქმულის გათვალისწინებით, კეთილდღეობის სახელმწიფოს იდეა თითქოს 

მისაღები უნდა იყოს სოციალიზმისათვის. თუმცა 1970-იან წლებში ნეომარქსისტმა 

ავტორებმა  კეთილდღეობის სახელმწიფოს ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კრიტიკა 
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წარმოადგინეს. მაგალითად, გერმანელი სოციოლოგი კლაუს ოფე (Offe, 1984) ეთანხმება 

ნეოლიბერალებისა და კონსერვატორების მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ სოციალური 

უსაფრთხოების გადასახადი შეამცირებს მეწარმეების მოგებას და ხელს შეუშლის 

ეკონომიკის ზრდას, ამავდროულად, პროფკავშირების მიერ ხელფასების ზრდის 

მოთხოვნებმა ცალკეულ ინდუსტრიებს შეიძლება ქვეყნიდან გასვლისკენ უბიძგონ. ოფე 

ასევე მსჯელობს იმაზე, რომ გაზრდილი დანახარჯები კეთილდღეობის პროგრამებზე 

ავტომატურად არ ნიშნავს ღარიბთა მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რადგან ეს 

გაზრდილი დანახარჯი შეიძლება კეთილდღეობის ადმინისტრირების 

ბიუროკრატიულმა მექანიზმმა შთანთქას. საქმე ისაა, რომ ნეოლიბერალები და 

კონსერვატორები შეგნებულად არ საუბრობენ კეთილდღეობის სახელმწიფოს მთავარ 

ნაკლზე. კერძოდ, იმაზე, რომ იგი კაპიტალიზმის ფუნქციონირებისათვის არის 

აუცილებელი. მართალია, ის ხელს უწყობს დასაქმებულებს შეეწინააღმდეგონ 

ექსპლუატაციას, მაგრამ ამავდროულად ინარჩუნებს კაპიტალის კონტროლს წარმოებაზე, 

შესაბამისად - შრომასა და კაპიტალს შორის კლასობრივი დაპირისპირების ძირითად 

წყაროსაც“. კეთილდღეობის სახელმწიფო არ აძლევს დასაქმებულებს კონტროლის 

სადავეებს (Offe, 1984). 

 

ოფე თავის კრიტიკას სამ ძირითად პუნქტად აყალიბებს. პირველი - კეთილდღეობის 

სახელმწიფო არაქმედითი და არაეფექტიანია. რედისტრიბუცია ხორციელდება 

დასაქმებულთა შორის და არა მდიდრებისგან ღარიბებისკენ. კეთილდღეობის 

სახელმწიფოს არც სოციალური რისკების პრევენცია შეუძლია, ის ამ რისკებით 

გამოწვეული ზიანის შემსუბუქებასაც ძლივს ახერხებს. მართალია, პოლიტიკის 

შემქმნელები აღიარებენ, რომ რისკების პრევენცია უფრო ეფექტურია, ვიდრე მათზე 

რეაქცია, მაგრამ მათ იციან, რომ მსგავსი სახის ზომები ბაზარზე იმაზე მეტ კონტროლს 

მოითხოვს, ვიდრე ეს კეთილდღეობის სახელმწიფოს მანდატით არის 

გათვალისწინებული (Offe, 1984). 

 

მეორე - კეთილდღეობის სახელმწიფო სოციალური კონტროლის რეპრესიული 

საშუალებაა. მხოლოდ საჭიროების არსებობა არ არის საკმარისი დახმარების მისაღებად. 

დახმარების მთხოვნელებმა ასევე უნდა აჩვენონ, რომ იმსახურებენ დახმარებას, 

მაგალითად, იმით, რომ აქტიურად ეძებენ სამსახურს. რაც უფრო მეტად უჭირს 

ადამიანს, მით მეტია მოთხოვნები მის მიმართ. ყველაზე ღარიბ ადამიანებს 

მოეთხოვებათ ქცევის ისეთი სტანდარტების დაკმაყოფილება, რომელთა დარღვევა 

დანარჩენი მოსახლეობისათვის არავითარ პრობლემას არ წარმოადგენს (Offe, 1984). 

 

მესამე (და ყველაზე მნიშვნელოვანი) პუნქტი ისაა, რომ კეთილდღეობის სახელმწიფო 

ასაზრდოებს ისტორიული რეალობის შესახებ არასწორ წარმოდგენას, რასაც 

დამანგრეველი ეფექტი აქვს მუშათა კლასის ორგანიზებისა და ბრძოლისათვის. 

სოციალური ტრანსფერებითა და ბენეფიტებით გამოწვეული უსაფრთხოების 

შეგრძნებით გაბრუებულ დასაქმებულ ადამიანებს არასწორად ეჩვენებათ, თითქოს 

კეთილდღეობა და წარმოება ორი სხვადასხვა სფეროა. ისინი ვერ ხედავენ, რომ პირველი 

ძლივს ახერხებს მეორის მიერ გამოწვეული უბედურებების შედეგებთან გამკლავებას და 

ასევე არ ესმით, რომ ნამდვილი სოციალური უსაფრთხოება მხოლოდ წარმოების 

პროცესზე მათი კონტროლითა და მათი სამოქალაქო უფლებების გაზრდითაა  

შესაძლებელი (Offe, 1984). 

 

მარქსისტული პოლიტეკონომიის სკოლის კიდევ ერთი ცნობილი წარმომადგენელი იან 

გოფი (Gough, 1979) მიუთითებს კეთილდღეობის სახელმწიფოს წინააღმდეგობრივ 
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ხასიათზე. ეს, გოფის აზრით, განასახიერებს ორ ტენდენციას: ერთი მხრივ - გაზარდოს 

ადამიანთა კეთილდღეობა და გააკონტროლოს ბაზარი, მეორე მხრივ კი - ადამიანთა 

კონტროლისა და რეპრესიის, მათი კაპიტალისტური ეკონომიკის მოთხოვნებისათვის 

დამორჩილების ტენდენციას. ეს წინააღმდეგობრივი ხასიათი განპირობებულია 

კაპიტალისტური ეკონომიკის მისწრაფებით გაზარდოს მოგება კაპიტალის 

აკუმულაციით და არა იმ მისწრაფებით რომ დააკმაყოფილოს ადამიანთა საჭიროებები.  

ეს ორი მიზანი შეუთავსებელია. ნებისმიერი მცდელობა გააუმჯობესო ადამიანთა 

მდგომარეობა სახელმწიფოს ჩარევით, იწვევს პირველის შემცირებას. თუმცა, მეორე 

მხრივ, შრომის თვითწარმოება, რაც კაპიტალიზმისთვის აუცილებელია, შეუძლებელია 

ადამიანთა გარკვეული, ბაზისური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების გარეშე (Gough, 

1979). 

 

გოფის მოსაზრებით, წარმატებული სოციალური მობილიზაციის პირობებში 

მშრომელთა კლასს შეუძლია საკუთარი სოციალური უფლებების დაცვა. მაგალითად, 

უნივერსალური ჯანდაცვა და სოციალური ტრანსფერები მართლაც აუმჯობესებს 

მშრომელთა კეთილდღეობას და ეწინააღმდეგება კაპიტალისტური ეკონომიკის 

მოთხოვნებს (Gough, 1979). 

 

კეთილდღეობის სახელმწიფოს წინააღმდეგობრივი ხასიათი კიდევ უფრო მძაფრდება, 

როდესაც კაპიტალისტური სისტემა განვითარების მაღალ საფეხურს აღწევს და, 

შესაბამისად, უფრო ძვირადღირებული კეთილდღეობის სახელმწიფოს საჭიროება 

ჩნდება. მის დასაფინანსებლად კი პოლიტიკის შემქმნელებს ხარჯების გაზრდა არ სურთ, 

რათა ამით რესურსების აკუმულაციისა და ზრდის პროცესი არ დაზიანდეს (Gough, 

1979). 
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თავი 5. მესამე გზა 
 

საბაზისო ღირებულებები 
„კლასიკური სოციალ-დემოკრატიის პრინციპები, თანამედროვე სოციალური, 

ეკონომიკური და ტექნოლოგიური ცვლილებებიდან გამომდინარე, მოძველებული და 

დრომოჭმულია და ამიტომ სოციალ-დემოკრატებმა ხელახლა უნდა განსაზღვრონ 

თავიანთი ძირითადი სამოქმედო პრინციპები და იდეები. ეს იქნება ტრადიციულ 

სოციალ-დემოკრატიულ დოქტრინასა და ნეოლიბერალიზმს შორის არსებული კურსი, 

ანუ ამ ორს შორის არსებული მესამე, ალტერნატიული გზა“, - ასეთია ენტონი გიდენსის 

ცნობილი ნაშრომის „მესამე გზა“ (Giddens, 1998) ცენტრალური არგუმენტი.    

 

გიდენსი, რომელიც ტონი ბლერის მიერ გატარებული „მესამე გზის“ პოლიტიკის კურსის 

ინტელექტუალურ შემოქმედად მიიჩნევა, ლაპარაკობს ხუთ დილემაზე, რაც 

აუცილებელს ხდის მემარჯვენე და მემარცხენე იდეოლოგიებს შორის შუალედური გზის 

ძიებას. ესენია: გლობალიზაცია, ინდივიდუალიზმის გამოწვევა, იდეოლოგიებს შორის 

მკვეთრი ზღვრის მოშლა, სახელმწიფოსა და პარტიების დანიშნულების საკითხი და 

ეკოლოგიურ პრობლემებზე რეაგირების აუცილებლობა. ყოველივე ამის საფუძველზე ის 

აყალიბებს ცენტრისტულ მემარცხენე დღის წესრიგს, რომელშიც ორი მთავარი 

პრინციპია: „არავითარი უფლებები მოვალეობების გარეშე“ და „არავითარი 

ხელისუფლება დემოკრატიის გარეშე“ (Cammack, 2004). 

 

„მესამე გზა“ სწორედ ორ საპირისპირო იდეოლოგიას შორის შუალედური პოზიციის 

მოძებნის მცდელობაა. ასე, მაგალითად, თუ კლასიკური სოციალ-დემოკრატიისთვის 

საბაზისო პრინციპს ადამიანის უფლებები წარმოადგენს, ხოლო კონსერვატიზმისა და 

ნეოლიბერალიზმისათვის - ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა, მესამე გზის 

მიმდევართა თვალთახედვით, საჭიროა ორივე - უფლებებიც და პასუხისმგებლობაც. ანუ 

საკითხი არ დგას შემოსავლების (შედეგების) თანასწორობა თუ საწყისი პოზიციის 

თანასწორობა, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია სოციალური ინკლუზია, როგორც 

ზოგადად საზოგადოებაში თანასწორობის წინაპირობა (Cammack, 2004). 

 

„მესამე გზა“, როგორც ტერმინი, დიდ ბრიტანეთში „ახალი ლეიბორისტული პარტიის“ 

(New Labour) ხელისუფლების იდეოლოგიის გამომხატველია, რომელიც აშშ-ში 

კლინტონის  რეფორმების გამოძახილს წარმოადგენს. ამავე დროს, იგი რეაქციაა 

ტეტჩერისეულ ინდივიდუალიზმზე და მისი სულისკვეთების გამომხატველი 

ტერმინებია „საზოგადოება“, „სოციალური შეჭიდულობა“ (social cohesion), 

„პასუხისმგებლობა“. „მესამე გზა“ შეიძლება დავახასიათოთ, როგორც 

კომუნიტარიანული ლიბერალიზმის მცდელობა, სადაც ადამიანებს აქვთ უფლებები, 

რასაც აუცილებლად ებმის მოვალეობებიც, რაც საზოგადოების მიმართ მათი 

პასუხისმგებლობით გამოიხატება. ამავდროულად, „მესამე გზისათვის“ უცხოა 

საზოგადოების სოციალისტური, კონფლიქტური გაგება და ამის საპირისპიროდ ის 

საზოგადოებას აღიქვამს, როგორც კონსენსუსს ადამიანებს შორის (Heywood, 2003). 

 

„მესამე გზა“ და „დასაქმების სახელმწიფო“ (The Workfare State) 
„მესამე გზის“ ლოზუნგია „მთავარია დასაქმება“. კეთილდღეობის სახელმწიფოს 

ძირითად ფუნქციად სწორედ დასაქმების უზრუნველყოფა მოიაზრება. ნელ-ნელა 

კეთილდღეობის სახელმწიფო (welfare state) „დასაქმების სახელმწიფოდ“ (workfare state) 



 62 

გადაიქცევა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუკი კეინსიანური კეთილდღეობის სახელმწიფო 

სრული დასაქმებისა და მოთხოვნის მხარის რეგულირებით იყო დაკავებული 

შედარებით დახურულ ეროვნულ ეკონომიკებში, გლობალიზაციის პირობებში უფრო 

აქტუალური ხდება ე.წ. შუმპეტერიანული „დასაქმების სახელმწიფო“, რომელიც ღია 

ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში პროდუქციის, წარმოებისა და ინოვაციის გაძლიერებაზეა 

ორიენტირებული, რათა გაზარდოს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობა. ამისათვის იგი 

უმეტესად მოწოდების მხარის რეგულაციას ახდენს. შესაბამისად, სახელმწიფოს მთავარი 

საზრუნავი არა სოციალური უსაფრთხოების ქსელის შექმნაა, არამედ - მოქალაქეების 

დასაქმების უზრუნველყოფა, რომ მათ დამოუკიდებლად შეძლონ ეკონომიკური 

წარმატების მიღწევა (Jessop in Holden, 2003).  

 

როგორც შესავალში აღვნიშნეთ, „პასუხისმგებლობა“ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

ღირებულებაა „მესამე გზის“ მიმდევართათვის. ეს ნიშნავს, რომ, ერთი მხრივ, 

სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს სოციალური გარიყულობის პრევენცია და ხელი 

შეუწყოს დასაქმებას, კეთილდღეობისა და შესაძლებლობების ზრდას, ხოლო, მეორე 

მხრივ, მას უფლება აქვს მოითხოვოს და მოელოდეს მოქალაქეებისაგან შესაბამისი 

პასუხისმგებლობების აღებას.  თუკი არსებობს შესაძლებლობა, ადამიანებმა უნდა 

იმუშაონ;  მშობლებმა უნდა იკისრონ პასუხისმგებლობა საკუთარ შვილებზე ზრუნვასა 

და მათ განათლებაზე;  ადამიანებმა ასევე უნდა იზრუნონ საკუთარ თემზე.   

 

„მესამე გზაში“ სახელმწიფო არც მინიმალისტურია (როგორც ნეოლიბერალიზმში) და 

არც „აკვნიდან საფლავამდე“ ზრუნვის ფუნქცია აქვს (როგორც სოციალ-დემოკრატიაში). 

იგი ავითარებს და ხელს უწყობს კონკურენციას. მზარდი გლობალური კონკურენციის 

პირობებში სახელმწიფომ ისეთი ეროვნული სტრატეგიები უნდა შეიმუშაოს, რაც ერის 

კეთილდღეობას უზრუნველყოფს. ეს კი, პირველ რიგში ნიშნავს, რომ მან უფრო მეტი 

ინვესტიცია უნდა ჩადოს ინფრასტრუქტურაში და, რაც უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, 

მოქალაქეების უნარებისა და ცოდნის განვითარებაში. თანამედროვე გლობალურ 

სამყაროში ადამიანები კონკურენტული მხოლოდ უნარების საშუალებით თუ იქნებიან.  

შესაბამისად, მთავრობის პრიორიტეტი ხდება განათლება და არა - სოციალური 

უზრუნველყოფა. სახელმწიფო კულტურულ აქტორად იქცევა, რომლის მთავარი 

მოვალეობა მოქალაქეების იდეების, დამოკიდებულებების შეცვლა და ცოდნის 

გენერირებაა (Heywood, 2003). 

 

„დასაქმების სახელმწიფო“ თავისთავად  ნიშნავს, რომ სახელმწიფო სოციალურ 

პოლიტიკაში ე.წ. აქტივაციის პოლიტიკაზე აკეთებს აქცენტს. აქტივაცია, მარტივად რომ 

ვთქვათ, ნიშნავს, რომ სახელმწიფო უმუშევრებს არა მარტო ფულადი ბენეფიტებით 

უზრუნველყოფს, არამედ მათ სხვა გზებითაც ეხმარება, რომ ისინი ისევ დასაქმებულთა 

რიგებს დაუბრუნდნენ. სწორედ ასეთი გახლდათ ბლერის მთავრობის სოციალური 

ინკლუზიის სტრატეგია: ინდივიდები კეთილდღეობის შემწეობებზე 

დამოკიდებულებისაგან უნდა გათავისუფლებულიყვნენ და გაეგრძელებინათ მუშაობა. 

რადგანაც „უმუშევრობას ნებისმიერი სამსახური სჯობს“, საჭიროა მიმზიდველი გახდეს 

თუნდაც მცირე ანაზღაურებადი სამსახურები.  ამ მიზნით დიდ ბრიტანეთში რამდენიმე 

კონკრეტული პროგრამა განხორციელდა. მაგალითად, შემოიღეს საგადასახადო 

შეღავათი დასაქმებული ოჯახებისთვის (Working Family Tax Credit) და მინიმალური 

ხელფასი იმისათვის, რომ „მუშაობა მართლა ღირდეს“. ამავდროულად გაამკაცრეს 

კეთილდღეობის შემწეობის მიღების წინაპირობები და მიღების ხანგრძლივობა. 

განსაკუთრებით საინტერესოა ახალგაზრდებისათვის განკუთვნილი ღონისძიებები (იხ. 

ჩანართი 1). თითოეული ჩამოთვლილი ღონისძიება მიზნად ისახავდა მოსახლეობის 
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მოტივაციის გაზრდას, რათა მათ  თუნდაც დაბალანაზღაურებად სამსახურში ემუშავათ. 

აღნიშნული პროგრამები ამავდროულად მოსახლეობის გააქტიურებას უწყობდა ხელს. 

გააქტიურებისათვის ორი ძირითადი მიდგომა არსებობს: ევროპული სოციალ-

დემოკრატიის ნაცადი გზა, რომელიც მუშახელის გაძლიერებულ ტრენინგს და 

გადამზადებას უთმობს ყურადღებას და ამერიკული, რომელიც უპირატესობას შრომის 

ბაზარზე ინდივიდების „მიბმას“ ანიჭებს უპირატესობას. ეს უკანასკნელი ინდივიდების 

წინასწარ მომზადებასა და ტრენინგს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას არ ანიჭებს, რადგან 

მიიჩნევს, რომ ადამიანს შეუძლია სამუშაო ადგილზე შეისწავლოს და გამოიმუშაოს 

საჭირო უნარ-ჩვევები. ამერიკელი რეფორმატორების გავლენით, ბრიტანეთის 

ლეიბორისტულმა მმართველობამ უფრო დიდი აქცენტი გააკეთა მოქალაქეების 

„დასაქმებაზე“, ვიდრე მათ „განათლებასა და ტრენინგზე“ (Barrientos, 2004). 

 

„მესამე გზა“ და ბაზარი 
„მესამე გზა“ გლობალიზაციას შეუქცევად პროცესად მიიჩნევს. მისი მიმდევრები 

ფიქრობენ, რომ კაპიტალიზმმა სახე იცვალა და „ინფორმაციული საზოგადოების“ ან 

„ცოდნის საზოგადოების“ სახით არსებობს. ამდენად, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 

იძენს საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ინდივიდუალური უნარები და ზოგადად შრომისა 

და ბიზნესის მოქნილობა. სოციალური პოლიტიკის დაგეგმვისა თუ განხორციელების 

დროს სახელმწიფოებს სულ უფრო მეტად უწევთ საერთაშორისო მასშტაბით მიმდინარე 

სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების გათვალისწინება. „მესამე გზა“ ცდილობს არათუ 

შეაკავოს, არამედ გააგრძელოს 1980-იანი და 1990-იანი წლების ნეოლიბერალური 

რევოლუცია (Heywood, 2003). 

 

„კეთლდღეობის სახელმწიფოდან“ „დასაქმების სახელმწიფოზე“ გადასვლა თავისთავად 

მიუთითებს, რომ „მესამე გზა“ არა მოთხოვნის, არამედ მიწოდების მხარის 

რეგულირებაზეა ორიენტირებული.  იგი ცდილობს გაზარდოს წარმოება და 

გააუმჯობესოს კონკურენცია. იგი სახელმწიფოს ბაზარზე ინტერვენციის ხარისხს კი არ 

ამცირებს, არამედ მიმართულებას უცვლის. თუ კეინსიანური (სოციალ-დემოკრატიული) 

გაგებით, სახელმწიფოს მთავარი მოვალეობა რედისტრიბუციაა, ახლა სახელმწიფოს 

მთავარი მოვალეობა მიწოდების, ანუ მუშახელის ნაკადის მართვა და მისი ხელშეწყობაა, 

რათა ის უკეთ მოერგოს მზარდი გლობალიზაციის პროცესში დომინანტ თავისუფალ 

ჩანართი 1: ახალი გარიგება (New Deal) - ახალგაზრდა უმუშევრების გააქტიურების მიზნით 

ახალმა ლეიბორისტულმა პარტიამ სპეციალური პროგრამა შეიმუშავა. პროგრამაში 

მონაწილე 18-დან 24 წლამდე ახალგაზრდებს სამსახურის მაძიებლის შემწეობის მიღებიდან 

ექვსი თვის თავზე ენიშნებათ პირადი მრჩეველი, რომლის მთავარი დანიშნულებაა 

ახალგაზრდას  სამსახურის მოძებნაში დაეხმაროს. მოცემული პერიოდი ე.წ. მსუბუქი 

უნარების - კომუნიკაციის, პუნქტუალობისა და მსგავსი ჩვევების - დასახვეწად არის 

განკუთვნილი. პროგრამაში ჩართვიდან ოთხი თვის შემდეგ ახალგაზრდებს, რომელთაც 

ვერ იპოვეს სამსახური, 4 ალტერნატივას სთავაზობენ: 1. 12 თვის განმავლობაში სწავლის 

სრულ კურსს და/ან ტრენინგს შემწეობის დაკარგვის გარეშე (მათთვის, ვისაც ბაზისური 

განათლება არ ჰქონია); 2. მოხალისედ დასაქმებას 6 თვით; 3. გარემოსდაცვით სამსახურს; 4. 

სუბსიდირებულ სამუშაოს. თუ ინდივიდი უარს იტყვის ამ ოთხიდან რიმელიმე 

პროგრამაში ჩართვაზე, მას დახმარება შეუწყდება. „ახალი გარიგების“ეფექტურობის შესახებ 

ჩატარებულმა კვლევებმა საკმაოდ პოზიტიური შედეგები აჩვენა. 

წყარო: Barrientos, 2004. 
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ბაზარს. სწორედ ამიტომ შემოიღო ლეიბორისტულმა ხელისუფლებამ დიდ ბრიტანეთში 

ისეთი პროგრამები, როგორიცაა „ახალი გარიგება“.  

განათლება ღირებულია არა იმიტომ, რომ იგი პიროვნული განვითარების 

შესაძლებლობას აძლევს ადამიანს, არამედ იმიტომ, რომ მისი საშუალებით ადამიანები 

უკეთ მოახერხებენ ბაზარზე თავის დამკვიდრებას. მარტივად რომ ვთქვათ, ბაზარი 

დომინანტია და სახელმწიფო მის მსახურად გვევლინება. სწორედ ამის გამო იმსახურებს 

„მესამე გზა“ მემარცხენეების კრიტიკას. მაგალითად, პეკი და თეოდორი (Peck & Theodor 

ციტირებულია Barrientos-ის მიხედვით, 2004) მიიჩნევენ, რომ 18-24 წლის 

ახალგაზრდებისთვის შეთავაზებული „ახალი გარიგების“ არსი სწავლის (ან 

უმუშევრობის) ეტაპიდან მათი დასაქმებაში გადასვლის ხელშეწყობაა. ეს კი, მათი 

აზრით, ნეოლიბერალური, მოქნილი, თავისუფალი ბაზრის წინაპირობაა და სულაც არ 

უწყობს ხელს ადამიანური კაპიტალის განვითარებას - პირიქით, ხელსაც კი უშლის. 

კეთილდღეობის პრინციპისგან განსხვავებით, რომელიც შრომის ბაზარზე 

დამოკიდებულ ადამიანებს დროებით თავშესაფარს ბაზარს გარეთ სთავაზობს, „მესამე 

გზა“ პირიქით, მათ შრომის ბაზრისკენ მიერეკება და მიიჩნევს, რომ ისინი იქ უნდა 

დარჩნენ, მიუხედავად იმისა, რა პირობებში უწევთ მუშაობა: იქნება ეს დაბალი ხელფასი, 

ექსპლოატაცია თუ სამუშაო, სადაც ადამიანი სრულად არ არის დატვირთული. ეს 

ყველაფერი კი აშკარად ნეოლიბერალურ მოდელს უფრო შეესაბამება, ვიდრე სოციალ-

დემოკრატიას და მემარცხენეობას. 

 

„მესამე გზა“ და კეთილდღეობა 
„მესამე გზა“ თანასწორობას განსაზღვრავს, როგორც „ინკლუზიას“, ხოლო 

უთანასწორობას -როგორც „გარიყულობას“. თანასწორობის გაზრდისათვის 

აუცილებელი წინაპირობაა მოსახლეობის განათლების დონის გაზრდა, რადგან ეს 

უკანასკნელი ინკლუზიის აუცილებელი წინაპირობაა. შესაბამისი ცოდნისა და უნარის 

მქონე ადამიანი შრომის ბაზარზე და ზოგადად საზოგადოებაში თავის დამკვიდრებას 

დამოუკიდებლად ახერხებს, შესაბამისად,  საზოგადოებაში სოციალური გარიყულობის 

მაჩვენებელი იკლებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსახლეობის კეთილდღეობის 

გაუმჯობესების თვალსაზრისით, სახელმწიფოს მთავარი საზრუნავი მისი „დასაქმების“ 

მაჩვენებლის გაზრდაა. მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ უმუშევრის შრომის ბაზარზე 

ერთჯერადად დაბრუნება, არამედ მისთვის ისეთი უნარების მიცემა, რომ მომავალი 

უმუშევრობის შემთხვევებში მან ადვილად მოახერხოს ახალი სამუშაოს პოვნა (Cammack, 

2004). 

 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, „მესამე გზა“ არის მოწოდების მხარის სტრატეგია და მისთვის 

ნაკლებმიმზიდველია ფისკალური საშუალებები თანასწორობის გასაძლიერებლად. 

შესაბამისად, მაღალი გადასახადების ან მაღალი ბენეფიტების გზით შემოსავლების 

რედისტრიბუცია ზომიერ ხასიათს ატარებს და უფრო მეტი აქცენტი არა „შემოსავლების“, 

არამედ „სამუშაო შესაძლებლობების“ რედისტრიბუციაზე კეთდება. ისეთი პროგრამები, 

როგორიც იყო „ახალი გარიგება“, ბავშვზე ზრუნვის ეროვნული სტრატეგია და ა.შ. დიდ 

ბრიტანეთში სწორედ იმისკენ იყო მიმართული, რომ ადამიანებს უკეთესი ცხოვრების 

შანსი მისცემოდათ, განსაკუთრებით კი მათ, ვინც ყველაზე მეტად დისკრიმინირებულია 

შრომის ბაზარზე. ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია მიმართულია იმისაკენ, 

რომ უღარიბეს ფენებს თავისუფალი ბაზრის  პირობებში თვითგადარჩენის უფრო მეტი 

ბერკეტი გაუჩნდეთ (Cammack, 2004). 

 

აღსანიშნავია, რომ ტერმინ „რედისტრიბუციას“ „მესამე გზის“ იდეოლოგები 

სხვადასხვანაირად განიხილავენ. მაგალითად, რედისტრიბუციაზე საუბრისას გიდენსი 
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აღნიშნავს, რომ სახელმწიფოს როლი ძალიან დიდია ადამიანური კაპიტალისა და იმ 

ინფრასტრუქტურის განვითარების საქმეში, რაც მეწარმეობას შეუწყობს ხელს. 

შესაბამისად, უპირატესობა ენიჭება შერეულ ეკონომიკას. ეს უკანასკნელი კი მოითხოვს 

რედისტრიბუციის რადიკალურ რედეფინიციას, რომ მდიდრებისგან ღარიბებისთვის 

რედისტრიბუცია უმნიშვნელო როლს თამაშობს. „უნდა მოხდეს შესაძლებლობების და 

არა რესურსების რედისტრიბუცია“. ამდენად, უმთავრესია ის, რომ სახელმწიფომ 

ადამიანებს განათლების, ცოდნისა და უნარების მიღების შესაძლებლობები მისცეს. ეს კი 

თავისთავად უზრუნველყოფს, რომ ინდივიდები შრომის ბაზარზე საკუთარ ადგილს 

იპოვიან და უთანასწორობა აღმოიფხვრება“.  

 

კრიტიკოსების აზრით, „მესამე გზის“ მიმდევრები რეალურად ნეოლიბერალური 

პრინციპების დანერგვისკენ მიისწრაფვიან, მაგრამ რადგანაც ფართო მასებისთვის უფრო 

მისაღები სოციალ-დემოკრატიული იდეებია, ისინი საჯარო დისკურსში სწორედ იმ 

ტერმინებს იყენებენ,  რაც ტრადიციულ სოციალ-დემოკრატიას ახასიათებს (მაგ., 

კეთლდღეობა, რედისტრიბუცია, სოციალური სამართლიანობა, სოლიდარობა). 

აღსანიშნავია, რომ ამავდროულად ხდება ამ ტერმინების რედეფინიცია ისე, რომ 

მოერგონ თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს და წინააღმდეგობაში არ მოდიოდნენ მასთან 

(Cammack, 2004). 

 

მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ბრიტანეთის ლეიბორისტული მთავრობა მედგრად 

იცავდა თავის ახალ მიდგომას თანასწორობის ცენტრალური იდეის შესახებ, 

კრიტიკოსები მას მაინც ადანაშაულებენ ტრადიციული მემარცხენე შეხედულებების 

უარყოფასა და შემოსავლებისა და ქონების რედისტრიბუციის უარყოფაში. კრიტიკოსთა 

აზრით, მიიღო რა უფრო მერიტოკრატიული და ამავე დროს ინდივიდუალისტური 

თანასწორობის იდეა, ლეიბორისტული პარტია გაემიჯნა ტრადიციულ მემარცხენეობას, 

მაღალ გადასახადებსა და ბენეფიტებზე უარის თქმით კი ის უარს ამბობს 

რედისტრიბუციის ძირითად მექანიზმზე. მინიმალური საწყისი პირობების 

ეგალიტარიზმი ვერ შეძლებს დაამარცხოს საზოგადოებაში უკვე ღრმად გამჯდარი 

მატერიალური უთანასწორობა.  

 

კრიტიკოსებში განსაკუთრებულ ეჭვს იწვევს ის, თუ რამდენად შეუძლია ადამიანური 

რესურსების გაუმჯობესების სახელმწიფო სტრატეგიას მართლაც მიგვიყვანოს 

თანასწორობის გაზრდამდე. ამერიკულ პოლიტიკურ დებატებში ჭარბობს მოსაზრება 

იმის თაობაზე, რომ მსგავსი სახის „შემწეობიდან დასაქმებისაკენ“ პროგრამები სურათს 

რეალურად არ ცვლიან. დაბალანაზღაურებადი, ე.წ. „მაკ-სამსახურები“ კი, რომლებსაც 

არავითარი მომავლის პერსპექტივა არ გააჩნიათ, უკეთეს შემთხვევაში „მაკ-სამსახურად“ 

რჩებიან მთელი ცხოვრების მანძილზე ან, უარეს შემთხვევაში, ისევ შემწეობებამდე 

მიჰყავთ ადამიანები. ასეა თუ ისე, მსგავსი პროგრამები არაფერს აკეთებენ 

უთანასწორობისა და სიღარიბის დასაძლევად. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ იდეის - 

„სამსახური პირველ რიგში“ - მომხრეები თვალს ხუჭავენ ისეთ პრობლემებზე, 

როგორიცაა დასაქმებულთა სიღარიბე (Barrientos, 2004)? 

 

აშშ-ის გამოცდილება აჩვენებს, რომ ადამიანები, რომლებიც მსგავსი პროგრამებით 

პოულობენ სამსახურს, ფაქტობრივად მთელი ცხოვრება რჩებიან შრომის ბაზრის 

ფსკერზე, ანუ ასეთი სამსახური უზრუნველყოფს, რომ ადამიანები შიმშილით არ 

დაიხოცონ, თუმცა უთანასწორობის შემცირებაზე საუბარიც კი ზედმეტია. 1990-იანი 

წლების ეკონომიკურმა მონაცემებმა აჩვენა, რომ დასაქმების მაჩვენებლის ზრდის 

მიუხედავად, მატერიალური უთანასწორობა კიდევ უფრო გაიზარდა. როგორც დევიდ 
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მილერი აღნიშნავს, მოწოდების მხარის ეგალიტარიზმი შეიძლება ეფექტური იყოს 

სიღარიბის და უმუშევრობის, მაგრამ არა მატერიალური უთანასწორობის 

შემცირებისათვის  (Barrientos, 2004). 
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ნაწილი მეოთხე 

სოციალური პოლიტიკის სხვადასხვა სფერო 

 

თავი 1. განათლების პოლიტიკა 
 

პოლიტიკის ძირითადი მიზნები  
 

განათლების და პროფესიული მომზადების პოლიტიკა სოციალური პოლიტიკის ერთ-

ერთი ცენტრალური სფეროა. მის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, უპირველეს ყოვლისა, 

განაპირობებს საყოველთაოდ აღიარებული ფაქტი, რომ თანამედროვე „ცოდნაზე 

დამყარებულ ეკონომიკაში“ (knowledge economy) ცოდნა/განათლება არის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ეკონომიკური წარმატების მისაღწევად. პოლიტიკის 

შემქმნელებისათვის განათლება მნიშვნელოვანი და ღირებულია პირველ რიგში იმის 

გამო, რომ მისი საშუალებით ხდება ინდივიდების მომზადება დასაქმებისთვის. 

შესაბამისად, განათლებისა და პროფესიული მომზადების პოლიტიკის უმთავრესი 

მიზანია საბაზრო ეკონომიკის პირობებში დააბალანსოს კვალიფიციურ მუშახელზე 

მოთხოვნა და მიწოდება. კარგი განათლებისა და საჭირო უნარების მქონე მუშახელი 

უფრო პროდუქტიულია და უმუშევრობის პრობლემაც ნაკლებია, რაც უფრო ფართო 

ჭრილში ქვეყნის ეკონომიკურ წარმატებას განაპირობებს. შესაბამისად, განათლებისა და 

დასაქმების პოლიტიკა მჭიდროდ უკავშირდება ერთმანეთს. აღსანიშნავია ისიც, რომ 

განათლებული და პროდუქტიული მუშახელის ჩამოყალიბებაში, სახელმწიფოს მიერ 

ადმინისტრირებული  განათლების ფორმალური პოლიტიკის გარდა, მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობენ სხვა ფაქტორებიც, როგორიცაა: მშობლების როლი, ინდივიდების 

თანდაყოლილი უნარები და სხვ.    

 

რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ?  
 

უმეტეს ქვეყანაში სახელმწიფო აქტიურად არის ჩართული განათლების პოლიტიკის 

დაგეგმვასა და განხორციელებაში. თავიდანვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ განათლება, 

განსხვავებით ჯანდაცვის ან დასაქმებისაგან, თავისთავად არაერთგვაროვანი 

„პროდუქტია“. არსებობს სხვადასხვა ტიპის განათლება. იქიდან გამომდინარე, რომ 

თითოეული მათგანი საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტზეა გათვლილი, სახელმწიფოსა 

და კერძო სექტორის მონაწილეობა მათ მიწოდებასა და დაფინანსებაში განსხვავებულია.  

 

ტრადიციულად, გამოყოფენ სკოლამდელი, საშუალო, უმაღლესი და პროფესიული 

განათლების ტიპებს. 1980-1990-იან წლებში ევროპაში განათლების როლის ახლებური 

გააზრების შედეგად წარმოიშვა მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლების (Life Long 

Learning) პარადიგმა. ეს უფრო მეტად წარმოადგენს იდეას, ვიდრე კონკრეტულ 

პოლიტიკას, რომლის რეალიზაციისათვის საჭიროა მთელი განათლების სისტემის 

იმგვარად რეორგანიზება, რომ ინდივიდს, საჭიროების და სურვილის შემთხვევაში, 

ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე შეეძლოს განათლების მიღება და/ან კვალიფიკაციის 

ამაღლება (Alckock et al. 2012). ამგვარი ცვლილება განათლების როლის ხედვაში 

შემთხვევითი არ არის და უკავშირდება თანამედროვე ტექნოლოგიურ ცვლილებებს, 

მზარდ გლობალიზაციას და ცვლილებების დაჩქარებულ ტემპს მსოფლიო მასშტაბით. ეს 

ყოველივე ასევე სწრაფად ცვლის მოთხოვნას უნარებსა და ცოდნაზე. შესაბამისად, თუკი 

ადრე განათლების მიღება სრულდებოდა ახალგაზრდობაში და შემდეგ მთელ ცხოვრებას 

ინდივიდი ერთ სამსახურში ატარებდა, დღეს კარიერული მობილობა ჩვეულებრივი 
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ამბავია და ადამიანს სჭირდება მუდმივი სწავლა-განვითარება, რათა არ ჩამორჩეს 

შრომის ბაზრის მოთხოვნებს (Walsh et al. 2005).  

 

სახელმწიფო ჩარევის ლოგიკა  

სახელმწიფო ჩარევის ლოგიკას წინამდებარე თავში ძირითადად  საშუალო და უმაღლესი 

განათლების მაგალითზე განვიხილავთ. აქვე უნდა ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია 

სკოლამდელი განათლების ადმინისტრირების საკითხიც, რომელიც დეტალურად არის 

განხილული თავში „ბავშვთა კეთილდღეობის პოლიტიკა“.  

 

საშუალო (სასკოლო) განათლება  
სასკოლო განათლების შემთხვევაში, იმ წინაპირობების უმეტესობა, რაც ბაზრის 

ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის არის საჭირო, არ არსებობს. მაგალითად, ბავშვებს, 

სერვისის უშუალო მომხმარებლებს, არ შეუძლიათ გადაწყვეტილების მიღება, 

შესაბამისად, მათ ნაცვლად არჩევანს მშობლები აკეთებენ. მშობლებმა კი შესაძლოა ორი 

მიზეზის გამო არასწორი გადაწყვეტილება მიიღონ: თუკი თავად არ არიან საკმარისად 

ინფორმირებული პროდუქტის შესახებ ან თუ გადაწყვეტილების მიღების დროს ისინი 

არა ბავშვის, არამედ ოჯახის ინტერესების გათვალისწინებით ხელმძღვანელობენ. 

ზოგადად თუ ვიტყვით, იმდენად, რამდენადაც ძნელია ამ „პროდუქტის“ შინაარსის 

ზუსტი განსაზღვრა, შესაბამისად რთულია რაციონალური გადაწყვეტილების მიღება. 

დიდი ალბათობით, არასრული ინფორმაცია იწვევს პროდუქტის ნაკლებად მოხმარებას, 

განსაკუთრებით დაბალშემოსავლიან ჯგუფებში. ამ შემთხვევაში პრობლემა შეიძლება 

თავად ბაზარმა მოაგვაროს, თუკი მაგ., კერძო სექტორი შექმნის საინფორმაციო-

საკონსულტაციო ცენტრებს. მაგრამ თუ პოლიტიკის შემქმნელებს აქვთ საფუძველი 

იფიქრონ, რომ მშობლები გარკვეული მიზეზების გამო ვერ მიიღებენ შვილებისათვის 

საუკეთესო გადაწყვეტილებას, მაშინ, ეფექტიანობიდან გამომდინარე, არსებობს 

სახელმწიფო ჩარევის საფუძველი (Barr, 2004). 

  

არსებობს თუ არა სრულყოფილი კონკურენცია საშუალო განათლების სფეროში? 

ქალაქში სკოლები თავისუფლად შეიძლება იყვნენ კონკურენტუნარიანი, მაგრამ 

სოფლად ხშირია ერთი (ან რამდენიმე) სკოლის მონოპოლია. თუ ეს სკოლა მხოლოდ 

მოგების მაქსიმალურად ზრდაზე იქნა ორიენტირებული, ის ყველას არ/ვერ 

მოემსახურება, რადგან ყველა ვერ შეძლებს შესაბამისი საფასურის გადახდას. ამ 

შემთხვევაში გამოსავალი სახელმწიფოს მიერ ფასის რეგულაციაა, მაგრამ ეს საბაზრო 

პრინციპის დარღვევაა და მიწოდების შემცირებას გამოიწვევს (Barr, 2004). სასკოლო 

განათლების დაფინანსებაში პრობლემას ქმნის ის ფაქტიც, რომ ღარიბი ოჯახები ვერ 

ახერხებენ თანხის სესხებას კაპიტალის ბაზარზე (capital market), რადგან ამ 

უკანასკნელისათვის შესაბამისი ფიზიკური თუ ფინანსური გირაო არ გააჩნიათ. ამ 

შემთხვევაში სახელმწიფომ შეიძლება თავად გასცეს სესხი ან მოახდინოს განათლების 

სუბსიდირება (Barr, 2004). 

  

მიუხედავად იმისა, რომ სასკოლო განათლება, ეკონომიკური გაგებით, საზოგადოებრივი 

საქონელი არ არის, მას ზოგადად საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანი სარგებელი 

მოაქვს (თანმდევი პოზიტიური ეფექტები): წერა-კითხვისა და ანგარიშის უცოდინარი 

საზოგადოება ბევრს ვერ მიაღწევს. მართალია, ამ ბენეფიტის გაზომვა რთულია, მაგრამ 

მისი გათვალისწინება საჭიროა. ეს ყოველივე კი ნათელს ხდის სახელმწიფოს სურვილს, 

რომ საშუალო განათლება იყოს სავალდებულო (Barr, 2004).  
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ზემოთ მოყვანილი არგუმენტები ცხადყოფს, რომ სასკოლო განათლების მხოლოდ კერძო 

მიწოდება ვერ იქნება ეფექტური. კერძო მიწოდება თეორიულად შეუძლებელია და 

პრაქტიკულად არც ერთ ქვეყანაში არ გვხვდება. უფრო ხშირია შერეული მოდელი, 

როდესაც სკოლა კერძოა, მაგრამ მის ფუნქციონირებას არეგულირებს სახელმწიფო. 

იმისათვის, რომ შერეული მოდელი ეფექტიანი და სამართლიანი იყოს, ბარის (Barr, 2004) 

აზრით, საჭიროა შემდეგი ფაქტორების გათვალისწინება: გარკვეულ ასაკამდე სწავლება 

სავალდებულო უნდა იყოს, ხოლო სასწავლო კურსის შინაარსს, მასწავლებელთა 

მინიმალურ კვალიფიკაციას, გადასახადებსა და ინსპექციას უნდა არეგულირებდეს 

სახელმწიფო. რეგულაციის საჭიროება ფართოდ არის აღიარებული, თუმცა განსხვავდება 

მოსაზრებები იმის თაობაზე, თუ რამდენად შორს უნდა მიდიოდეს ის (Barr, 2004).  

 

იმის გათვალისწინებით, რომ საშუალო განათლებას არა მარტო პიროვნებისათვის, 

არამედ ზოგადად საზოგადოებისათვის მოაქვს სარგებელი, ლიბერტარიანელები 

სუბსიდიების არსებობას ამართლებენ, მაგრამ მხოლოდ იმ დოზით, რაც 

საზოგადოებრივი სარგებელის შესაბამისია. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ამ სარგებლის 

გაზომვა საკმაოდ რთულია. თანაც, მსგავსი სუბსიდია არ არის საკმარისი, 

განსაკუთრებით - ღარიბი ოჯახების შემთხვევაში, რომელთაც გადასახადის შესავსებად 

კაპიტალის ბაზარზე სესხება არ შეუძლიათ. ყოველივე ამის გამო მოწინააღმდეგე ფრთა 

საშუალო განათლების სრულ სუბსიდირებას მოითხოვს (Barr, 2004).  

 

კერძო მოწოდება ვერ იქნება ეფექტიანი, თუ სახელმწიფოს მხრიდან არ ხდება ხარისხის 

მონიტორინგი. ლიბერტარიანელები არ ეთანხმებიან ამ მოსაზრებას. მათი აზრით, 

მონიტორინგი არ არის საჭირო, რადგან თუ ხარისხი დაბალია, მშობლები სხვა სკოლაში 

გადაიყვანენ ბავშვებს, თავად სკოლა კი დაიხურება. შესაბამისად,  კონკურენციის 

პირობებში სკოლები დაინტერესებული არიან მაღალი ხარისხის განათლების 

უზრუნველყოფით. ეს არგუმენტი სუსტია ორი მიზეზის გამო: მშობლებმა შეიძლება 

თავად ვერ შეაფასონ სკოლის ხარისხი და სწავლების დონე; ან თუ მათ აქვთ ამის უნარი, 

შეიძლება არ ეყოთ თავდაჯერება, რომ ამის გამო შვილი სხვა სკოლაში გადაიყვანონ 

(Barr, 2004). 

 

ხშირია დავა იმის თაობაზე, მშობელი უფრო კარგ გადაწყვეტილებას იღებს თუ 

სახელმწიფო? სწორი გადაწყვეტილების მიღების უნარი, როგორც წესი, მშობლების 

განათლების დონესა და სოციალურ-ეკონომიკურ სტატუსზეა დამოკიდებული. 

მშობლების არჩევანის მომხრეები სწორედ მაღალი შემოსავლის და უმაღლესი 

განათლების მქონენი არიან. თუმცა ამ შემთხვევაში დაუცველი რჩებიან დაბალი 

სოციალურ-ეკონომიკური ჯგუფის წარმომადგენელი ბავშვები, რადგან მათ მშობლებს 

ხშირ შემთხვევაში არ გააჩნიათ შესაბამისი უნარები. პრობლემას აღრმავებს ის ფაქტი, 

რომ ცუდი განათლება მთელი ცხოვრების მანძილზე პრობლემას უქმნის ინდივიდს. 

„ცუდი ვახშმისაგან“ განსხვავებით, რომელიც მეორე ჯერზე შეიძლება „კარგი ვახშმით“ 

გამოასწოროთ, საშუალო განათლებას მეორეჯერ არ იღებენ (Barr, 2004). 

 

საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ საშუალო განათლების შემთხვევაში ბაზრის 

ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის საჭირო წინაპირობები არ არსებობს. ინფორმაცია 

მიღებული პროდუქტის ხარისხის შესახებ მხოლოდ უმაღლესი განათლების მქონე 

მშობლებისთვისაა ხელმისაწვდომი, რაც არათანაბარ პირობებში აყენებს დაბალი 

სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსის მქონე მშობლებს. სწორედ ამ უკანასკნელთა 

სასარგებლოდ, განვითარებული ქვეყნების უმეტესობაში, სასკოლო განათლებაში 

სახელმწიფო მიწოდება ჭარბობს. თუმცა, საწინააღმდეგო არგუმენტიც არის 
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გასათვალისწინებელი, რომელის მიხედვითც, სახელმწიფო მიწოდება არასამართლიან 

პირობებს ქმნის მდიდარი მშობლებისათვის (Barr, 2004). 

 

უმაღლესი განათლება 
უმაღლესი განათლების შემთხვევაში სიტუაცია განსხვავებულია. ძირითადი განსხვავება 

იმაში მდგომარეობს, რომ სასკოლო განათლების უშუალო მომხმარებლები ბავშვები 

არიან, ხოლო უმაღლესი განათლებისა კი - უკვე ზრდასრული ადამიანები.  

 

აღნიშნული განსხვავება უფრო ნათელი გახდება, თუ ვნახავთ, როგორ აკმაყოფილებს 

„უმაღლესი განთლების“ პროდუქტი ზემოთ განხილულ წინაპირობებს. სრულყოფილი 

ინფორმაცია - ინფორმაცია უმაღლესი განათლების შესახებ (პროგრამების შინაარსის, 

ფასის და ა.შ.), როგორც წესი, ადვილად ხელმისაწვდომია და ღიადაა მოცემული 

უნივერსიტეტების ვებგვერდებზე. სტუდენტებს თავად შეუძლიათ მოიძიონ და 

შეაფასონ ეს ინფორმაცია, შესაბამისად, მცდარი გადაწყვეტილების მიღების შანსი 

ნაკლებია. იმის ფონზე, რომ უმაღლესი განათლების სპეციალობები სულ უფრო და 

უფრო მრავალფეროვანი ხდება, ინდივიდი უფრო ადვილად ახერხებს ოპტიმალური 

არჩევანის გაკეთებას, ვიდრე ამას ცენტრალური დაგეგმვის პირობებში სახელმწიფო 

შეძლებდა. სასკოლო განათლების შემთხვევაში, სახელმწიფომ უკეთ იცის რა უნდა 

მისცეს ბავშვებს, ძირითადად იმის ხარჯზე, რომ საზოგადოება მეტ-ნაკლებად 

თანხმდება, თუ როგორი უნდა იყოს საშუალო განათლების სტანდარტული პაკეტი. 

მაგრამ როცა საქმე შეეხება უშუალო სპეციალიზაციას, პოსტინდუსტრიული 

რეალობიდან გამომდინარე სულ უფრო რთულდება იმის განსაზღვრა, თუ რომელი 

სახის პროფესიებზე იქნება მოთხოვნა. ასეთ შემთხვევაში უმჯობესია არჩევანის 

უპირატესობა თავად მომხმარებელს მივანიჭოთ. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სტუდენტი 

უფრო ინფორმირებული მომხმარებელია, ვიდრე ბავშვი, თუმცა აქაც არსებობს 

გამონაკლისი, მაგალითად, ღარიბი სტუდენტები, რომელთა ოჯახის წევრებსაც არ აქვთ 

მიღებული უმაღლესი განათლება (იხ. ქვემოთ, დაფინანსების საკითხი) (Barr, 2004). 

 

უნივერსიტეტების მზარდი რაოდენობა გვიჩვენებს, რომ ამ სფეროში კონკურენცია 

აშკარაა, მათ შორის, საერთაშორისო დონეზეც. სასკოლო განათლებისაგან განსხვავებით, 

უფრო მეტია იმის მტკიცებულება, რომ უმაღლეს განათლებას ახასიათებს დადებითი 

თანმდევი ეფექტი - სარგებელი, რაც მას მთელი საზოგადოებისათვის მოაქვს, 

უპირველეს ყოვლისა, გამოხატული უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდით. მაგალითად, 

ბერგერი და ფიშერი (Berger & Fisher, 2013) ასკვნიან, რომ მოსახლეობის განათლების 

დონესა და საშუალო ხელფასებს შორის ძლიერი კორელაციაა. მათივე აზრით, 

სახელმწიფოს მხრიდან განათლებაში ინვესტიცია არა მხოლოდ მოქალაქისათვის არის 

სარგებლის მომტანი, არამედ ეკონომიკური ზრდის წინაპირობას წარმოადგენს. ეს 

არგუმენტი მიგვანიშნებს, რომ გადასახადის გადამხდელის მიერ უმაღლესი განათლების 

სუბსიდირება ეკონომიკური თვალსაზრისით გამართლებულია. ამავე დროს 

საყოველთაოდ აღიარებულია ისიც, რომ უმაღლეს განათლებას პიროვნებისათვისაც 

ძალიან დიდი პირადი სარგებელი მოაქვს. შესაბამისად, ეფექტიანი და სამართლიანი 

იქნება უმაღლესი განათლების საფასურის გადანაწილება გადასახადის გადამხდელსა და 

განათლების მიმღებს (სტუდენტს) შორის (Barr, 2004). 

 

საერთო ჯამში, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ უმაღლესი განათლება, როგორც 

კეთილდღეობის პროდუქტი, საკმაოდ აკმაყოფილებს ბაზრის ეფექტიანი 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო წინაპირობებს. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ადგილი არ 

რჩება სახელმწიფო ჩარევისათვის (Barr, 2004). 
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უმაღლესი განათლების დაფინანსება 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, უმაღლეს განათლებას თანმდევი დადებითი ეფექტი 

ახასიათებს. შესაბამისად,  მისი საფასურის განაწილება სახელმწიფოსა და ინდივიდს 

შორის სამართლიანად შეიძლება ჩაითვალოს. რაც შეეხება მის სრულ სუბსიდირებას 

სახელმწიფო ხარჯებით, ამის საწინააღმდეგოდ, ბარის (Barr, 2004) აზრით, სამი 

ძირითადი არგუმენტი არსებობს: 1. უმაღლესი განათლების მასობრივი მოხმარების გამო 

ფინანსური ტვირთი ძალიან მაღალი იქნება; 2. ინდივიდის მიერ მიღებული კერძო 

სარგებელი ხშირ შემთხვევაში გაცილებით უფრო დიდია, ვიდრე საზოგადო; 3. მსგავსი 

დაფინანსება რეგრესიული იქნება, რადგან უმაღლესი განათლების მომხმარებლები 

ძირითადად საშუალო და მაღალი შემოსავლის მქონე ოჯახებიდან არიან, შესაბამისად, 

სახელმწიფო ხარჯებით ისინი უფრო მეტად ისარგებლებენ, ვიდრე დაბალი ფენის 

წარმომადგენლები (Barr, 2004). ამ არგუმენტების მიუხედავად, უნდა აღინიშნოს, რომ 

ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში უმაღლესი განათლება მაინც სრულიად უფასოა.   

 

კერძო დაფინანსების რამდენიმე წყარო არსებობს: ოჯახი; სწავლის პარალელურად 

სტუდენტების დასაქმება; სტუდენტის მომავალი შემოსავალი (იგივე სტუდენტური 

სესხი); დამსაქმებლის ან უნივერსიტეტის მხრიდან დაფინანსება და გრანტიები ან 

სტიპენდიები. აქედან ყველაზე რეალური სტუდენტური სესხია. მაგალითად, 

დამქირავებელს ურჩევნია უკვე ნასწავლი თანამშრომლის დაქირავება, რადგან სამუშაო 

ძალა საკმაოდ მობილურია და მასში ჩადებული ინვესტიცია შეიძლება ადვილად 

დაიკარგოს; ბევრ სტუდენტს არა ჰყავს შეძლებული მშობლები, სტუდენტობის დროს 

დასაქმება სწავლისთვის განკუთვნილ დროს ამცირებს, სტიპენდიები კი ცოტაა და 

რთულად მოსაპოვებელი. სესხებში ყველაზე ეფექტურ მექანიზმად ბარი (Barr, 2004) 

განიხილავს ისეთ სესხს, რომლის გასტუმრება სწავლის დასრულების შემდეგ 

შემოსავლის დონის მიხედვით ინდივიდუალურად განისაზღვრება (income contingent 

loan). სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ყოველთვიური შენატანი ფიქსირებული თანხა კი არ 

არის, არამედ იცვლება ინდივიდის შემოსავლის მიხედვით. ასეთი მექანიზმით 

მცირდება რისკი, რომ სტუდენტმა უარი თქვას სესხის აღებაზე, იმის შიშით, რომ მის 

გადახდას ვერ შეძლებს.  

 

აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი საკითხია, თუ როგორ უნდა მოხდეს 

სტუდენტური სესხის ორგანიზება. ბარი გამოყოფს რამდენიმე აუცილებელ კომპონენტს: 

ვალის დაბრუნება დამოკიდებული უნდა იყოს სწავლის დასრულების შემდგომ 

გამომუშავებულ თანხაზე; სესხის მოცულობა საკმარისი უნდა იყოს სტუდენტის 

ცხოვრებისა და სწავლის საფასურის დასაფარად და საპროცენტო განაკვეთი არ უნდა 

იყოს სუბსიდირებული, ანუ სესხზე უნდა არსებობდეს საპროცენტო განაკვეთი. ეს 

უკანასკნელი მნიშვნელოვანია შემდეგი მიზეზით: თუ საპროცენტო განაკვეთი არ 

წესდება, სესხი სახელმწიფოსთვის იქნება ძალიან ძვირი, შესაბამისად, იგი შეეცდება 

სესხების მთლიანი რაოდენობის შემცირებას, რაც საბოლოო ჯამში ისევ სტუდენტებს 

დააზარალებს და სესხზე ხელმისაწვდომობა არათანაბარი იქნება (Barr, 2004). 

 

კერძო თუ სახელმწიფო მიწოდება? 

იმის თქმა, რომ სესხის გაცემით უმაღლესი განათლება ყველასათვის  თანაბრად იქნება 

ხელმისაწვდომი, ნაადრევია. მაგალითად, ვიღაცას შეიძლება არ ჰქონდეს ინფორმაცია 

უმაღლესი განათლების სარგებლიანობის შესახებ ან კარგად ვერ აფასებდეს მის 

მნიშვნელობას და მასში ინვესტირებას ზედმეტად მიიჩნევდეს. ამავე დროს პოტენციური 

სტუდენტის ოჯახს შეიძლება ერჩიოს, რომ ახალგაზრდამ სწავლის ნაცვლად იმუშაოს და 

შემოსავალი ჰქონდეს. შესაბამისად, სესხების ხელმისაწვდომობა ვერ ხსნის განათლების 
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ხელმისაწვდომობის პრობლემას, თუკი არსებობს ინფორმაციის, შემოსავლისა და 

მოტივაციის ნაკლებობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ  ჯერ კიდევ 

სკოლის მოწაფეებს მიაწოდოს შესაბამისი ინფორმაცია და წაახალისოს ისინი, რომ 

სავალდებულო განათლების შემდეგ სწავლა გააგრძელონ (Barr, 2004). 

 
განათლების პოლიტიკის ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმები 
განათლების სისტემების შესაფასებლად ეკონომიკური განვითარებისა და 

თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OECD) იყენებს მატრიცას, რომელიც ჯამში 24 

ინდიკატორს მოიცავს (იხ. ჩანართი 1). გარდა ამისა, განათლების სისტემების 

ეფექტურობის მნიშვნელოვანი საზომია ამავე ორგანიზაცის მიერ განხორციელებული 

„სტუდენტთა საერთაშორისო შეფასების პროგრამა“ (PISA), რომელიც აფასებს 15 წლის 

მოსწავლეების უნარებს  მათემატიკაში, მეცნიერებებსა და კითხვაში. ანალოგიური სახის 

პროგრამებია „მათემატიკასა და მეცნიერებებში საერთაშორისო ტენდენციები“ (TIMSS) 

და „წიგნიერების საერთაშორისო პროგრესის კვლევა“ (PIRLS), რომლებსაც 

საგანმანათლებლო მიღწევების შეფასების საერთაშორისო ასოციაცია (IEA) ატარებს.    

 
განათლების პოლიტიკა საქართველოში 
საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა მოიცავს სკოლამდელი, ზოგადი (სასკოლო) 

და უმაღლესი განათლების კომპონენტებს, ასევე პროფესიულ სწავლებას, როგორც 

საშუალო, ისე უმაღლესი განათლების დონეზე. საქართველოში სავალდებულო 

მინიმუმი 9 კლასის სასკოლო განათლებაა (Machabeli, 2011). 

 

საქართველოში ასევე თანდათანობით იკიდებს ფეხს მთელი ცხოვრების მანძილზე 

სწავლების იდეა. დაინტერესებულ პირებს რამდენიმე უნივერსიტიტი, მთელი 

ცხოვრების მანძილზე სწავლის პროგრამის ფარგლებში, სხვადასხვა სასწავლო კურსს 

სთავაზობს. ამ მხრივ ასევე აღსანიშნავია „ზრდასრულთა განათლების სტრატეგია“, 

რომელიც 2009 წელს საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ასოციაციამ შეიმუშავა 

(Machabeli, 2011). 
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რეფორმები: დამოუკიდებელი საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემა შეიქმნა საბჭოთა 

პერიოდის ცენტრალიზებული და მკაცრად კონტროლირებული, თუმცა უნივერსალური 

განათლების სისტემის საფუძველზე, რომლის ყველა საფეხური მომხმარებლისათვის 

უფასო იყო. დამოუკიდებლობის პერიოდიდან მოყოლებული შეგვიძლია გამოვყოთ სამი 

ძირითადი საფეხური: 

 

პირველი - დამოუკიდებლობის ადრეული წლებიდან 2003 წლამდე საგრძნობლად 

შემცირდა განათლების სახელმწიფო დაფინანსება. პარალელურად იმატა კერძო 

სასწავლებლების რაოდენობამ, რომელთა უმრავლესობის საქმიანობის ხარისხი ხშირად 

საეჭვო იყო, ასევე უპრეცედენტო ზომები მიიღო კორუფციამ. ამ ყველაფერმა 

განათლების ხარისხი საგრძნობლად გააუარესა (Machabeli, 2011). 1997 წელს განათლების 

სამინისტრომ შეიმუშავა განათლების რეფორმის ამბიციური გეგმა, რომელიც მთავარ 

მიზნად განათლების ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდას, ასევე მენეჯმენტის 

გაუმჯობესებას ისახავდა. 2001 წელს მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით 

დაიწყო განათლების სისტემის რესტრუქტურიზაციისა და გაძლიერების პროგრამა, 

რომელიც 12 წლის განმავლობაში სამ ფაზას მოიცავდა (Machabeli, 2011).  

 

2004 წელს დაიწყო რეფორმის მეორე ძირითადი ეტაპი, რომელსაც შეიძლება 

განათლების სისტემის დეცენტრალიზაციის ფაზა ვუწოდოთ. ამ პერიოდის რეფორმების 

მთავარი მიზნები იყო: სოციალური ინკლუზია - ისეთი საგანმანათლებლო სისტემის 

შექმნა, რომელიც არავის ტოვებს გარეთ; ეროვნული უმცირესობების სამოქალაქო 

ინტეგრაცია; კონკურენცია - განათლებისა და მეცნიერების ისეთი სისტემის შექმნა, 

რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლის თავისუფალ არჩევანს და ცოდნაზე 

დაფუძნებული გარემოს შექმნის ხელშეწყობა (Machabeli, 2011). ჩამოთვლილი მიზნების 

მისაღწევად მთავრობამ  მთელი რიგი ღონისძიებები გაატარა: 

 

 სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებს მიენიჭა საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის (სსიპ) სტატუსი, რომელთა მართვა დაევალა არჩევით 

ცხრილი 1: საგანმანათლებლო სისტემის შეფასების ინდიკატორები 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მიღწეული შედეგები 

რამდენად არიან ჩართული ზრდასრული ადამიანები განათლების პროცესში? 

რამდენი ადამიანი იღებს საშუალო განათლებას? 

რამდენი ადამიანი იღებს უმაღლეს განათლებას? 

როგორ აისახება მიღწევები განათლებაში ინდივიდის შრომის ბაზარში მონაწილეობაზე? 

როგორია განათლების ფინანსური უკუგება (შემოსავლის დონე განათლების სხვადასხვა დონის 

მიხედვით)? 

რა წამახალისებელი ფაქტორები არსებობს განათლებაში ინვესტირებისათვის?  

როგორია განათლების სოციალური შედეგები (მწეველებისა და ჭარბწონიანების განაწილება 

განათლების დონის მიხედვით)? 

ადამიანური და ფინანსური ინვესტიციები განათლებაში 

რამდენია დანახარჯი თითო სტუდენტზე? 

ეროვნული დოვლათის რა ნაწილი იხარჯება განათლებაზე? 

კერძო და საჯარო დაფინანსების წილი განათლების სხვადასხვა ეტაპზე 

რამდენს იხდიან უმაღლესი განათლების მიმღებნი (სტუდენტები) და რა სახის დახმარებას იღებენ 

ისინი სახელმწიფოსგან?  

განათლების ხელმისაწვდომობა და საფეხურებს შორის მოძრაობის სიმარტივე 

-ვინ იღებს განათლებას (ჩარიცხვის მაჩვენებლები ასაკისა და სქესის მიხედვით)? 

- ვინ სწავლობს საზღვარგარეთ და სად? 

- რამდენად მარტივია სწავლიდან დასაქმებაზე გადასვლა? 

სასწავლო გარემო და სკოლების ორგანიზება 

რამდენ დროს ატარებენ მოსწავლეები საკლასო ოთახში? 

როგორია მოსწავლეებისა და მასწავლებლების თანაფარდობა? რა ზომისაა კლასები? 

როგორია მასწავლებელთა ხელფასები და სწავლებაზე დახარჯული დრო? 
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ორგანოს მშობლების, მასწავლებლების, სტუდენტებისა და ადგილობრივი 

ხელისუფლების წარმომადგენელთა შემადგენლობით. საბჭოს შეეძლო 

დირექტორის არჩევა, ბიუჯეტის დამტკიცება, მონიტორინგი და ა.შ. 

 დაინერგა „სტუდენტზე მიბმული დაფინანსების“ სისტემა, როგორც საშუალო, 

ისე უმაღლესი განათლების დონეზე, რომლის მიხედვითაც, სასწავლო 

დაწესებულების დაფინანსება ჩარიცხული სტუდენტების/მოსწავლეების 

რაოდენობით განისაზღვრებოდა; 

 დაწესდა ერთიანი ეროვნული გამოცდები უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხვის 

მსურველთათვის; 

 შეიქმნა ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმები, რომელიც ითვალისწინებდა 

განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე სტუდენტების სპეციფიკას; 

 შეიქმნა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, რომლის მთავარ 

მიზანს მასწავლებელთა გადამზადებისა და სერტიფიცირების პროცესის 

მეშვეობით სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება წარმოადგენდა. 

 

საინტერესოა, რომ 2010 წლიდან იწყება მესამე ფაზა, რომლის დროსაც მკვეთრად 

შეიცვალა პოლიტიკის მიმართულება და დაიწყო რეცენტრალიზაციის პროცესი. 

გაიზარდა კონტროლი სასწავლო პროცესებზე და შედეგებზე. მიუხედავად იმისა, რომ 

ხელისუფლება ინარჩუნებდა ერთიან ეროვნულ გამოცდებსა და სტუდენტზე მიბმულ 

დაფინანსებას, რეცენტრალიზაცია მკაფიოდ აისახა შემდეგ პროცესებში: სკოლის 

სამეურვეო საბჭოს ჩამოერთვა ფუნქციები; ხელისუფლებამ აიღო მოვალეობა თავად, 

საბჭოსთან შეთანხმების გარეშე, დაენიშნა და გაეთავისუფლებინა სკოლის 

დირექტორები; სკოლებში შემოიღეს მანდატურის ინსტიტუტი, რომელთაც, პირველ 

რიგში, ევალებოდათ სკოლის დონეზე მოსწავლეთა უსაფრთხოების კონტროლი. 

დარღვევის შესახებ კი მათ განათლების სამინისტროს ცენტრალური აპარატისათვის 

უნდა მოეხსენებინათ. აღსანიშნავია, რომ 2013 წელს მანდატურის სამსახური გარდაიქმნა 

ბავშვთა დაცვის, მედიაციისა და ფსიქოლოგიურ სამსახურად, ხოლო თავად 

მანდატურის სტატუსი შეიცვალა ბავშვთა დაცვის ოფიცრის სტატუსით (საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, 2013). 

 

მესამე ფაზის დროს ხელისუფლებამ ასევე დაიწყო მასწავლებელთა სერტიფიცირების 

გამოცდები, დიდი ოდენობის ინვესტიცია ჩადო ინგლისური ენის სწავლების 

გაუმჯობესებაში (მაგ., ქართულ სკოლებში ჩამოიყვანა 1500 მოხალისე 

ინგლისურენოვანი მასწავლებელი). ამასთან, განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭა 

კომპიუტერული უნარების განვითარებას, ამ მიზნით სკოლის მოსწავლეებს 

(პირველკლასელებს) დაურიგდათ  ლეპტოპები (ე.წ. „ბუკები“) (Machabeli, 2011). 

 

დაფინანსება: 2011 წელს საქართველოში განათლებაზე სახელმწიფო დანახარჯი  მშპ-ის 

2,7%-ს შეადგენდა, რაც აღმოსავლეთ ევროპისა და დსთ-ის ქვეყნების საშუალო 

მაჩვენებელზე (5,2%) თითქმის ორჯერ ნაკლებია (Machabeli, 2011). აღნიშნულის 

კომპენსირება ნაწილობრივ  კერძო დაფინანსებით ხდება: 2011 წელს განათლების 

ხარჯების 30% კერძო წყაროდან მოდიოდა (Machabeli, 2011). 

 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 2004 წელს გატარებული რეფორმის შედეგად საშუალო 

განათლების დონეზე შემოვიდა ვაუჩერული დაფინანსება, ხოლო უმაღლესი 

განათლების დონეზე - პერ კაპიტა დაფინანსება. ვაუჩერი თანაბარი ოდენობის თანხას 

აძლევდა სტუდენტს კერძო თუ საჯარო სასწავლებელში სასწავლებლად. თუმცა 

აღნიშნულმა სისტემამ ძალიან არახელსაყრელი პირობა შეუქმნა მცირე ზომის სკოლების 
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უმეტესობას, რომლებიც სოფლად ან შორეულ რეგიონებში მდებარეობენ. ამ  პრობლემის 

გათვალისწინებით, 2010 წელს დაფინანსების ფორმულა შეიცვალა და დაფინანსების 

კრიტერიუმებში შევიდა რიგი სხვა ასპექტებისა, რაც რესურსების უფრო ადეკვატურ 

განაწილებას უწყობს ხელს. ამავე დროს შეიქმნა დამატებითი ფონდი, რომელიც 

სკოლებს, რომლებშიც 600 მოსწავლეზე ნაკლები სწავლობს, დამატებითი დაფინანსებით 

უზრუნველყოფს (Machabeli, 2011). 

 

სახელმწიფო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები პირდაპირ ბიუჯეტიდან 

ფინანსდება, თუმცა თანხების განაწილების კრიტერიუმები არ არის მკაფიო. კერძო 

უნივერსიტეტები  სახელმწიფო დაფინანსებას არაპირდაპირი გზით იღებენ, ანუ იმ 

სტუდენტების მეშვეობით, რომელთაც სახელმწიფო გრანტი აქვთ მოპოვებული. უნდა 

აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო გრანტი მხოლოდ სწავლების საფასურს ფარავს (სრულად 

ან ნაწილობრივ), ცხოვრების ხარჯი კი სტუდენტმა ან მისმა ოჯახმა უნდა გაიღოს. გარდა 

სტუდენტური გრანტებისა, სახელმწიფო გასცემს დაფინანსებას კვლევისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის (Machabaeli, 2011).  

 

ევროკავშირის მონაცემებით, საქართველოში სტუდენტების მხოლოდ 25% იღებს 

სახელმწიფო გრანტს/დაფინანსებას (European Commission, 2012). დანარჩენებს კი 

სწავლების საფასურის დაფარვა საკუთარი სახსრებით უწევთ. აღსანიშნავია ისიც, რომ 

სტუდენტურ სესხს მხოლოდ რამდენიმე კომერციული ბანკი გასცემს და ეს სესხები 

მხოლოდ სამი კერძო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის არის ხელმისაწვდომი. 

აღნიშნული სტუდენტური სესხი მათ სწავლის დასრულებიდან ან სამსახურის 

დაწყებიდან 6 თვეში უნდა დაფარონ. სხვა გამოსავალი სტუდენტის ოჯახის მიერ 

ჩვეულებრივი მაღალპროცენტიანი სამომხმარებლო სესხების აღებაა. აღნიშნულის 

ფონზე ცხადი ხდება, რომ საქართველოში უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობა 

დაბალშემოსავლიანი ოჯახებისთვის სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს (European 

Commission, 2012). 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; 2013 წლის ოქტომბრის 

ანგარიში, ხელმისაწვდომია: http://mes.gov.ge/publicInfo/wp-

content/uploads/2013/12/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E

1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98-2013.pdf - ზე 

Alcock P., May M., Wright S. (eds.) (2012), The Student’s Companion to Social Policy, Wiley-

Blackwell; 

Barr N. (2004), Economics of the Welfare State; Fourth Edition; Oxford University Press; 

Berger N. Fisher P. (2013), A Well-Educated Workforce is Key to State Prosperity, Economic 

Analysis & Research Network; 

European Commission (2012) Higher Education in Georgia 

Machabeli G. et . Al. (2011) Education Access & Equity in the Caucasus Region, Georgia  

OECD Education at Glance, 2013 

Walsh M., Stephens P., Moore S. (2005), Social Policy & Welfare, Nelson Thornes;  
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თავი 2. დასაქმების პოლიტიკა 
 

პოლიტიკის ძირითადი მიზნები 
დასაქმება ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს როგორც 

განვითარებული, ისე განვითარებადი და გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში. შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის „2014 წლის მსოფლიო დასაქმების ტენდენციების“ 

ანგარიშის მიხედვით, 2013 წელს მსოფლიოში 202 მილიონი უმუშევარი იყო. 

აღსანიშნავია, რომ დასაქმებულის სტატუსი თავისთავად არ ნიშნავს გაჭირვების გარეშე 

ცხოვრებას: 839 მილიონ დასაქმებულ ადამიანს დღეში 2 დოლარზე ნაკლები შემოსავალი 

აქვს. ასევე პრობლემად რჩება არაფორმალურ სექტორში დასაქმებაც. აღმოსავლეთ 

ევროპის და დსთ-ის წევრ ქვეყნებში დასაქმებულთა მეხუთედზე მეტი არაფორმალურ 

სექტორში მუშაობს (ILO, 2014). 

 

შესაბამისად, დასაქმების პოლიტიკის მთავარ მიზანს უმუშევრობასთან ბრძოლა, შრომის 

ადეკვატური ანაზღაურება და ფორმალური დასაქმების უზრუნველყოფა წარმოადგენს. 

პოლიტიკის შემქმნელებისათვის უფრო კონკრეტულ მიზნებს ბაზრის მიერ 

მოთხოვნილი უნარების იდენტიფიცირება, მუშახელის მომზადება/გადამზადება, 

არაფორმალურ სექტორში დასაქმების შემცირება და ფორმალური და ღირსეული 

სამუშაო ადგილების ზრდა წარმოადგენს. 

 

შრომის ბაზარზე სახელმწიფო ზემოქმედების ბერკეტები (პოლიტიკის ინსტრუმენტები) 
სოციალური პოლიტიკის სპეციალისტები გამოყოფენ შრომის ბაზარზე სახელმწიფოს 

ზემოქმედების ხუთ ძირითად მიმართულებას. პირველი, 

მაკროეკონომიკურ დონეზე, მონეტარული და ფისკალური 

პოლიტიკის განხორციელებით სახელმწიფო ხელს უწყობს 

ეკონომიკურ ზრდას, რაც, თავის მხრივ, მუშახელზე 

მოთხოვნას ზრდის (იქმნება მეტი სამუშაო ადგილი). მეორე, 

ინდუსტრიული ურთიერთობების რეგულირების და 

შრომითი კანონმდებლობის მეშვეობით სახელმწიფო 

განსაზღვრავს დაქირავება-დათხოვნის პირობებს, შრომის 

მინიმალურ ანაზღაურებას, საპენსიო ასაკს, სამუშაო გარემოს 

უსაფრთხოებას და ა.შ. მესამე, განათლებისა და 

გადამზადების პროგრამების საშუალებით სახელმწიფო 

ხელს უწყობს მუშახელს შეიძინოს დასაქმებისათვის საჭირო ცოდნა და უნარ-ჩვევები. ეს, 

თავის მხრივ, შრომის ბაზარზე მოთხოვნის სტრუქტურის ცვალებადობაზე ადაპტაციის 

საშუალებას იძლევა. მეოთხე, სახელმწიფო ახორციელებს დასაქმების აქტიურ 

პოლიტიკას (იხ. ქვემოთ) და ბოლოს - შრომის ბაზრის მიღმა დარჩენილ ინდივიდებს 

სახელმწიფო უზრუნველყოფს სხვადასხვა სახის ბენეფიტებით (მაგ.: უმუშევრობის 

დაზღვევა, სოციალური დახმარება), რითაც ხელს უწყობს მათი კეთილდღეობის 

შენარჩუნებას (Baldock, 2007). 

 

ნეოლიბერალური დოქტრინა ზემოთ ჩამოთვლილიდან ყველაზე ეფექტურად პირველ 

მიდგომას აღიარებს. მისი მთავარი არგუმენტი იმაში მდგომარეობს, რომ ნებისმიერი 

სახის რეგულაცია (მაგ., შრომის მინიმალური ანაზღაურების კანონმდებლობით 

განსაზღვრა) ზღუდავს დამსაქმებელთა თავისუფლებას და შესაბამისად ამცირებს მათ 

მიერ დასაქმებულთა რაოდენობას. ნეოლიბერალთა აზრით, თუ შრომის ბაზარი მსგავსი 

შეზღუდვებისგან გათავისუფლდება (მაგ., თუ გაუქმდება მინიმალური ხელფასი), 

ხელოვნურად გაზრდილი ხელფასები რეალურ დონემდე შემცირდება და დამსაქმებელი 

უმუშევრობის/სიღარიბის 

მახე: სიტუაცია, როდესაც 

კეთილდღეობის 

სახელმწიფოს მიერ 

გაცემული შემწეობა იმ 

შემოსავალზე მეტია, რაც 

დასაქმების შემთხვევაში 

ექნება ადამიანს. ამ დროს 

ინდივიდისათვის 

ეკონომიკურად უფრო 

მომგებიანი უმუშევრად 

ყოფნაა. 
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მეტ თანამშრომელს დაიქირავებს, ანუ უმუშევრობა შემცირდება. ნეოლიბერალები ისევე, 

როგორც კონსერვატორები ეწინააღმდეგებიან კეთილდღეობის სახელმწიფოს მიერ 

უმუშევრობის დაზღვევის ან შემწეობების გაცემის იდეას. მათი აზრით, ასეთი 

ტრანსფერების არსებობა აზარმაცებს ინდივიდებს და იმ შემთხვევაშიც კი, თუ სამუშაო 

ადგილი არსებობს, ისინი აღარ არიან მუშაობით დაინტერესებული. აღნიშნულ 

მდგომარეობას სოციალურ პოლიტიკაში „უმუშევრობის მახეს“ უწოდებენ (Baldock, 2007). 

სოციალ-დემოკრატიული მიდგომა ნეოლიბერალურისაგან ამ შემთხვევაშიც მკვეთრად 

განსხვავდება. სოციალ-დემოკრატები უმუშევრობას აღიქვამენ არა ინდივიდუალურ, 

არამედ სტრუქტურულ პრობლემად. შესაბამისად, ისინი მიიჩნევენ, რომ უმუშევრობის 

აღმოსაფხვრელად და დასაქმებულთა სამართლიანი ანაზღაურების უზრუნველსაყოფად 

შრომის ბაზარში სახელმწიფოს ჩარევაა საჭირო. ამ მიდგომის არქეტიპად ესპინგ-

ენდერსენი შვედეთს მიიჩნევს: უნივერსალური შემწეობები, დასაქმების აქტიური 

პოლიტიკა (რომელიც ძირითადად საჯარო სექტორში სამუშაო ადგილების შექმნაზეა 

ორიენტირებული) და მუშახელის მუდმივი მომზადება/გადამზადება შვედური 

დასაქმების პოლიტიკის ძირითადი მახასიათებლებია. ამ მოდელის ძირითადი 

ნაკლოვანება მისი მაღალი ხარჯებია, რაც მაღალ გადასახადებს მოითხოვს, ეს კი, თავის 

მხრივ, პოლიტიკისადმი ფართო საზოგადოებრივი მხარდაჭერის პირობებშია 

შესაძლებელი (Baldock, 2007). 

 

კონტინენტურ ევროპაში აღნიშნული ვარიანტის განსხვავებული ნაირსახეობა გვხვდება, 

კერძოდ „შრომის შემცირების“ პრინციპი, მაგ., პენსიაზე ადრე გასვლის წახალისება, რაც 

ხელოვნურად ამცირებს უმუშევართა რაოდენობას. სამაგიეროდ, სახელმწიფოს ძვირად 

უჯდება უკვე პენსიაზე გასული ადამიანების შენახვა. სწორედ ამიტომ ბევრმა 

კონტინენტურმა ქვეყანამ ნელ-ნელა დაიწყო საპენსიო ასაკის არა შემცირება, არამედ 

გაზრდა, რათა, ერთი მხრივ, სოციალური დანახარჯები შეამციროს, ხოლო მეორე მხრივ, 

უფრო მეტი შემოსავალი მიიღოს დასაქმებული მოქალაქეებისაგან. ამავდროულად, 

აღსანიშნავია, რომ ევროპულ ქვეყნებში, სადაც დერეგულაციის ნეოლიბერალური 

მოდელი აირჩიეს, უმუშევრობა შემცირდა, მაგრამ სამაგიეროდ გაიზარდა სიღარიბისა 

და უთანასწორობის მაჩვენებლები, რადგან დერეგულირებული ბაზრის პირობებში 

უმუშევრობის შემცირება ძირითადად დაბალი ხელფასებისა და მეორად შრომის 

ბაზარზე გაზრდილი სამუშაო ადგილების ხარჯზე ხდება. პრობლემა კიდევ უფრო 

კომპლექსური ხდება, თუკი გავითვალისწინებთ, რომ სიცოცხლის მზარდი 

ხანგრძლივობისა და უცვლელად დაბალი ფერტილობის მაჩვენებლების გამო სულ 

უფრო იზრდება დასაქმებულთა და პენსიონერთა შეფარდება (Baldock,2007). 

 

სახელმწიფოს ჩარევის ლოგიკა 

იმისათვის, რომ უმუშევრობის პერიოდში ინდივიდის შემოსავალი მკვეთრად არ 

შემცირდეს, კეთილდღეობის სახელმწიფო ორ ძირითად სქემას - უმუშევრობის 

დაზღვევას და უმუშევრობის შემწეობას - იყენებს. პირველის ფინანსური წყარო, როგორც 

სახელწოდებიდან ჩანს, ინდივიდის მიერ მუშაობის პერიოდში გაკეთებული 

სოციალური გადასახადებია (კონტრიბუციები). რაც შეეხება უმუშევრობის შემწეობას, ის 

სოციალურ დახმარებას წარმოადგენს, ანუ ზოგადი გადასახადებიდან ფინანსდება (Barr, 

2004). 

 

განვითარებული კაპიტალისტური ქვეყნების უმეტესობაში გავრცელებულია 

უმუშევრობის სავალდებულო სახელმწიფო დაზღვევა. ეს ფაქტი, თავის მხრივ, დიდ 

კრიტიკას იწვევს ლიბერტარიანელებში: რატომ მავალდებულებს სახელმწიფო 

დაზღვევას? მე დამოუკიდებლად უნდა ავირჩიო, მინდა თუ არა დაზღვევა. თუ 
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სახელმწიფო დაზღვევაზე უარი ნებაყოფილობით ვთქვი და უმუშევრობის დროს 

შიმშილი დამემუქრა, ეს ჩემი პირადი არჩევანის გამო მოხდება და სახელმწიფო აქ 

არაფერ შუაშია.  

 

ამ არგუმენტის მთავარი ნაკლი ისაა, რომ არ ითვალისწინებს დაუზღვევლობის 

დამატებით ხარჯებს, რასაც ინდივიდი სხვებს უქმნის. თუ პირი არ იყო დაზღვეული, 

მას, როგორც წესი, ენიშნება უმუშევრობის შემწეობა (თუკი ასეთი არსებობს), რომელიც 

საერთო გადასახადებიდან ფინანსდება. შესაბამისად, ხარჯი გადასახადის 

გადამხდელებს ეკისრებათ. ამის გარეშე უმუშევრობა არა მარტო დაუზღვეველი 

ინდივიდის, არამედ მასზე დამოკიდებული ადამიანების შიმშილსაც გამოიწვევს 

(მეუღლის, შვილების და ა.შ.). უფრო ფართო ხარჯებში შეგვიძლია მოვიაზროთ 

დანაშაულის გაზრდილი დონე (შიმშილის პირას მყოფი ადამიანის მიერ დანაშაულის 

ჩადენის ალბათობა უფრო მაღალია), მისი მკურნალობის ხარჯები (არასაკმარისი კვება 

ზრდის სხვადასხვა ავადმყოფობის რისკს) და ა.შ. გარდა ამისა, არსებობს 

ფსიქოლოგიური თანმდევი ეფქტი, როდესაც ადამიანებს არ მოსწონთ ისეთი 

საზოგადოება, რომელიც საკუთარ წევრებს სასიკვდილოდ იმეტებს (Barr, 2004). 

 

იმისათვის, რომ გავიგოთ, თუ რითია განპირობებული სახელმწიფოს ჩარევის 

აუცილებლობა, საჭიროა განვიხილოთ უმუშევრობის კერძო დაზღვევის ეფექტურად 

ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი წინაპირობები. ეკონომისტების აზრით, ასეთი 

წინაპირობა ხუთია: უმუშევრობის რისკის განხორციელების ალბათობა დაზღვეულ 

პირებს შორის არ უნდა იყოს ურთიერთდაკავშირებული, რისკის ალბათობა ნაკლები 

უნდა იყოს ერთზე, რისკი უნდა იყოს ცნობილი ან მისი ალბათობა ადვილად 

გამოსათვლელი, რისკის ალბათობა თანაბრად უნდა იყოს ცნობილი ორივე მხარისათვის 

და დაზღვევა არ უნდა იძლეოდეს ნეგატიური ქმედების სტიმულს.  

 

განვიხილოთ, თუ რამდენად არის დაკმაყოფილებული ეს წინაპირობები უმუშევრობის 

რისკის შემთხვევაში.  

 პირველ რიგში, საკამათოა, თუ რამდენად დამოუკიდებელია ერთმანეთისგან 

ინდივიდების უმუშევრობის ალბათობა. კეინსიანური თეორიის თანახმად, 

მზარდი უმუშევრობა ამცირებს ერთობლივ მოთხოვნას (aggregate demand) და 

თავისთავად კიდევ უფრო მეტ უმუშევრობას იწვევს, ანუ ერთი ადამიანის 

სამუშაოს და, შესაბამისად, შემოსავლის დაკარგვა სხვა ადამიანებზეც 

მოქმედებს. ისინი, ვინც უმუშევრობის ბუნებრივი დონის თეორიას ემხრობიან, 

ამ მოსაზრებას არ იზიარებენ. შეიძლება ინდივიდების უმუშევრობის რისკები 

ნაწილობრივ იყოს დაკავშირებული ერთმანეთთან, მაგრამ ეს არასაკმარისი 

პირობაა იმისათვის, რომ კერძო დაზღვევა აპრიორი არაეფექტურად 

მივიჩნიოთ.; 

 უმუშევრად ყოფნის ალბათობა ერთზე ნაკლებია, თუმცა შრომის ბაზრის 

გარკვეული ნაწილისათვის, როგორიცაა არაკვალიფიციური ახალგაზრდები, ის 

თითქმის ერთს უტოლდება. კერძო დაზღვევისათვის ეს სერიოზულ საფრთხეს 

ქმნის. 

 უმუშევრობის საშუალო ალბათობა კარგად არის ცნობილი და მას კარგად 

გამოხატავს ქვეყანაში უმუშევრობის დონე. ასევე მაღალი სიზუსტით შეიძლება 

შრომის ბაზარზე სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკური მახასიათებლების მქონე 

ჯგუფების უმუშევრობის ალბათობის დადგენა (მაგ., ქალები მამაკაცებთან 

შედარებით და ა.შ.). 
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  არასწორი შერჩევა (Adverse selection): დაზღვევის მსურველმა დამზღვევთან 

შედარებით უკეთ იცის საკუთარი უმუშევრობის ალბათობა, შესაბამისად, 

სავარაუდოა, რომ დაზღვევას ის ინიდივიდები შეეცდებიან, ვისაც უმუშევრობის 

მაღალი რისკი აქვთ. დამზღვევმა შეიძლება მოითხოვოს ინფორმაცია 

დასაზღვევის დასაქმების ისტორიის შესახებ. აღსანიშნავია, რომ ეს პროცესი 

ძვირია, გადამოწმება ყოველთვის არ ხერხდება და შესაძლოა დაზღვევის 

მსურველს საერთოდ არ ჰქონდეს დასაქმების ისტორია. 

  უმუშევრობის კერძო დაზღვევის მთავარი პრობლემა ნეგატიური სტიმულის 

წარმოშობაა (moral hazard). დაზღვეულმა პირმა შეიძლება ზეგავლენა 

მოახდინოს უმუშევრად ქცევაზე (“ვიმუშავებ უფასოდ, თუ იქით კვირას 

დამითხოვ”) და მას ასევე შეუძლია უმუშევრობის ხანგრძლივობით 

მანიპულირება - ანუ თავისი სურვილისამებრ შეუძლია გაიხანგრძლივოს 

უმუშევრობის პერიოდი. 

  თავის მხრივ, დამზღვევი შეეცდება მაღალი რისკჯგუფების თავიდან 

მოცილებას, დაუწესებს რა მათ მაღალ შენატანს.  

 

ყველაზე მთავარი კითხვა იმაში მდგომარეობს, თუ რამდენად ძვირია ინდივიდისათვის 

უმუშევრობა. რამდენადაც ფსიქოლოგიური ზარალი რთული გამოსათვლელია, 

შეუძლებელი ხდება განვასხვავოთ ორი შემთხვევა: 1. ფსიქოლოგიური ზარალი მაღალია 

და უმუშევრობა სამსახურების ნაკლებობით არის გამოწვეული ან 2. ფსიქოლოგიური 

ზარალი დაბალია და პირი ნაწილობრივ თავისი სურვილით არის უმუშევარი. ამ 

ორისგან პირველი დაზღვევადი რისკია, მეორე კი - არა, რადგან მეორე შემთხვევაში 

უმუშევრად ყოფნის პერიოდი ადვილად მანიპულირებადი ცვლადია. ეს კი 

ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდის კერძო დაზღვევის განხორციელებას. მიზეზი 

შემდეგში მდგომარეობს: კერძო დაზღვევა სადაზღვევო პრემიის კალკულაციისათვის 

იყენებს შემდეგ ფორმულას: π=(1+α)pi L, სადაც pi  არის იმ პირის უმუშევრად ყოფნის 

ალბათობა, L - უმუშევრობის დაზღვევის ბენეფიტი, ხოლო α - სადაზღვევო კომპანიის 

ადმინისტრაციული ხარჯისა და მოგების მაჩვენებელი. ზემოაღწერილი ნეგატიური 

ქმედების საშიშროება წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც დაზღვეულს შეუძლია pi-ის 

მანიპულირება დამზღვევის მონიტორინგის გარეშე, რაც საერთო ჯამში შეუძლებელს 

ხდის დაზღვევის შენატანის დაანგარიშებას (Barr, 2004). 

 

უმუშევრობის სფეროში კერძო დაზღვევის არაპრაქტიკულობაზე მეტყველებენ 

ემპირიული ფაქტებიც. მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში პრაქტიკულად შეუძლებელია 

იპოვოთ უმუშევრობის კერძო დაზღვევა. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ გაგიმართლებთ და 

ხანგრძლივი ძებნის შემდეგ ასეთ დაზღვევას მიაგნებთ, ის ძალიან ძვირი იქნება და 

ძალიან მკაცრი პირობები ექნება (მაგ., ბენეფიტი არ გაიცემა რისკის დადგომიდან 

პირველი 120 დღის განმავლობაში და ა.შ.) (Barr, 2004). 

 

ყოველივე ზემოთქმულიდან საბოლოო ჯამში შეიძლება დავასკვნათ, რომ უმუშევრობის 

დაზღვევის ადმინისტრირება სახელმწიფოს მხრიდან გაცილებით უფრო ეფექტიანია, 

ვიდრე კერძო სექტორის მეშვეობით.  

 

დასაქმების პასიური და აქტიური პოლიტიკა 

ზემოთ მიმოხილული ინსტრუმენტები დასაქმების ე.წ. პასიურ პოლიტიკას 

წარმოადგენენ. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ეს ზომები მხოლოდ უმუშევარი 

ადამიანისათვის კეთილდღეობის გარკვეული სტანდარტის შენარჩუნებაზეა 

ორიენტირებული. თუმცა კეთილდღეობის სახელმწიფოებში მზარდი სოციალური 
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დანახარჯის მწვავე კრიტიკის გამო სულ უფრო პოპულარული ხდება დასაქმების 

პოლიტიკის ე.წ. აქტივაციის საკითხი. აქტივაცია ევროკავშირის დასაქმების სტრატეგიის 

და „ევროპა 2020“ სტრატეგიის ცენტრალურ თემას წარმოადგენს. დასაქმების აქტიური 

პოლიტიკის პირველადი კონცეფციის ავტორები შვედი ეკონომისტები გოსტა რენი და 

რუდოლფ მაიდნერი არიან, რომელთათვისაც სამუშაო ძალის პოლიტიკა 

მაკროეკონომიკური და ინდუსტრიული პოლიტიკის დამატებით ინსტრუმენტს 

წარმოადგენს (Weishaupt, 2012). 

 

ზოგადი განმარტებით, დასაქმების აქტიური პოლიტიკა (Active Labour Market Policy – 

ALMP) მხოლოდ შემწეობების გაცემით არ შემოიფარგლება. მაგალითად, ჯულიანო 

ბონოლი (Bonoli, 2010) განასხვავებს რამდენიმე ტიპის აქტიური დასაქმების პოლიტიკას 

(იხ. ცხრილი 1). ამ კლასიფიკაციის მეშვეობით ბონოლი ცდილობს გარკვეული 

სისტემატიზირება მოახდინოს იმ მრავალფეროვანი პროგრამებისა და პოლიტიკის 

ინსტრუმენტებისა, რომლებიც აქტიური პოლიტიკის კონცეფციაში მოიაზრება.  

 

ბონოლის ცხრილში პირველი ტიპი აერთიანებს რიგ პოზიტიურ (მაგ., საგადასახადო 

შეღავათს) და ნეგატიურ (მაგ., ბენეფიტების მიღების ხანგრძლივობის შემცირება) 

სტიმულებს, რათა ინდივიდი დაბრუნდეს შრომის ბაზარზე. აღნიშნული ტიპის 

პოლიტიკა მესამე გზის იდეოლოგიის წიაღში წარმოიშვა და განსაკუთრებით 

პოპულარულია ანგლოამერიკულ ქვეყნებში. ამასთანავე, დასაქმების აქტიური 

პოლიტიკის აღნიშნული ტიპი ეხმიანება ე.წ. „უმუშევრობის მახის“ თემას (Bonoli, 2010). 

 

მეორე ტიპი უფრო მეტ აქცენტს აკეთებს უმუშევრების დამსაქმებელთან დაკავშირებაზე 

და არა ზოგადად უმუშევართა სტიმულირებაზე. ეს მოდელიც საკმაოდ გავრცელებულია 

როგორც ანგლოსაქსურ ქვეყნებში, ისე სკანდინავიასა და კონტინენტურ ევროპაში. მესამე 

ტიპი მიზნად ისახავს, რომ უმუშევრობის პერიოდში ადამიანმა სრულად არ დაკარგოს 

თავისი უნარები და ცოდნა. ამ ტიპს ახასიათებს მოკლევადიანი ტრენინგკურსები (და 

არა პროფესიული გადამზადება). აღნიშნული ტიპის პროგრამები 1980-1990-იანების 

დასაწყისში კონტინენტური ევროპის ქვეყნების დასაქმების პოლიტიკის 

უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს წარმოადგენდა. ბოლო ვარიანტი კი პროფესიულ 

გადამზადებას გულისხმობს და მსგავსი სახის ტრენინგით ახალ შანსს აძლევს ადამიანს, 

რომლის განათლება და უნარები მოძველებულია შრომის ბაზრისათვის. დასაქმების 

აქტიური პოლიტიკის ეს ტიპი განსაკუთრებით განვითარებულია სკანდინავიაში (Bonoli, 

2010). 

 

თუკი დასაქმების პოლიტიკის განვითარებას ისტორიულ ჭრილში განვიხილავთ, 

ევროპულ ქვეყნებს შორის ერთგვარ საერთო ტენდენციას აღმოვაჩენთ. დასავლეთ 

ევროპის ქვეყნებმა დასაქმების პოლიტიკის განხორციელება პასიური პოლიტიკით 

(ფულადი ტრანსფერების სახით) დაიწყეს, ხოლო სოციალური დანახარჯების ზრდის 

პარალელურად თანდათანობით აქტიური პოლიტიკის პროგრამებიც დანერგეს. 

ანალოგიურად, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა გარდამავალი პერიოდის პირველ 

წლებში ფულადი ტრანსფერებით სცადეს მზარდი უმუშევრობის ნეგატიური ეფექტების 

შემცირება, თუმცა დროის განმავლობაში მათაც აქტიურ პოლიტიკას მიანიჭეს 

უპირატესობა  (Nesporova, 1999; Lehman, 2009). აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ 

განვითარებული ქვეყნების უმეტესობა დღესაც ორივე ტიპის პოლიტიკას იყენებს და 

მათი მთლიანი სოციალური დანახარჯის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ პროგრამების 

დაფინანსებაზეა მიმართული.   

 



 81 

ცხრილი 1: დასაქმების აქტიური პოლიტიკის ოთხი იდეურ-ტიპური მოდელი 

ტიპი მიზანი მიღწევის საშუალებები 

წახალისება/ 

სტიმულირება 

შემწეობის მიმღები ადამიანების 

დასაქმების წახალისება (პოზიტიური 

ან ნეგატიური სტიმულებით)  

- საგადასახადო შეღავათები 

- ბენეფიტის მიღების ხანგრძლივობის 

შემცირება 

- ბენეფიტების მოცულობის შემცირება 

- წინაპირობების დაწესება 

ბენეფიტების მისაღებად 

- სანქციები 

დახმარება  

დასაქმებაში 

დასაქმების წინაღობების აღმოფხვრა 

და შრომის ბაზარზე დაბრუნების 

ხელშეწყობა 

- დასაქმების ცენტრები 

- სამუშაო ადგილების სუბსიდირება 

- კონსულტაციები 

- სამსახურის საძიებო პროგრამები 

დროებით  

„დასაქმება“ 

უმუშევარი ადამიანების გარკვეული 

საქმიანობით დაკავება, რათა თავიდან  

აცილონ მათი ადამიანური კაპიტალის 

(ცოდნის, უნარების) ცვეთა. 

- სახელმწიფო სექტორში სამუშაო 

ადგილების შექმნა 

- დასაქმებასთან დაკავშირებული 

ტრენინგები 

ინვესტირება  

ადამიანურ  

კაპიტალში 

უმუშევარი ადამიანების პროფესიული 

უნარების გაუმჯობესება, რათა მათ 

მოახერხონ უკეთ დასაქმება. 

- საშუალო განათლება 

- პროფესიული განათლება 

წყარო: Bonoli G. (2010)  
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დასაქმების პოლიტიკის ეფექტურობის შეფასების 
კრიტერიუმები 

დასაქმების პოლიტიკის ეფექტურობის საზომად 

ყველაზე ხშირად ქვეყანაში დასაქმებისა და 

უმუშევრობის დონის მაჩვენებლებს იყენებენ. 

პოლიტიკის სწორი ფორმირებისათვის 

მნიშვნელოვანია ორივე მაჩვენებელი ჩაშლილი 

იყოს სქესის, ასაკის და სხვა ძირითადი 

სოციალურ-ეკონომიკური მახასიათებლების 

მიხედვით, რათა ადვილად მოხდეს იმის 

იდენტიფიცირება, თუ რომელ ჯგუფს აქვს 

დასაქმების ყველაზე დიდი პრობლემა.  

ამას გარდა, გამოიყენება სხვა კრიტერიუმებიც:  

- მუშახელის აქტიურობის დონე - სამუშაო 

ასაკის (15 წელი და ზემოთ) ადამიანების 

წილი, ვინც დასაქმებულია ან აქტიურად 

ეძებს სამსახურს; 

- დასაქმების ტიპი - დასაქმებულთაგან რა 

ნაწილი მუშაობს ფორმალურ (კონტრაქტით 

და ხელფასით) და არაფორმალურ 

სექტორებში; 

- უმუშევრობის საშუალო ხანგრძლივობა; 

- დაქირავებით მომუშავეთა საშუალო 

თვიური ანაზღაურება და 

თვითდასაქმებულთა საშუალო თვიური 

შემოსავალი; 

- დასაქმებულთა წილი, რომლებიც 

კანონმდებლობით განსაზღვრულ 

მინიმალურ ხელფასს იღებენ; 

- დასაქმებულთა შორის არასრული 

განაკვეთით დასაქმებულთა წილი (მაგ., კვირაში 20 საათზე ნაკლები დროით 

მომუშავე). 

 

 

დასაქმების პოლიტიკა საქართველოში 
საბჭოთა კავშირის პერიოდში უმუშევრობის პრობლემა საქართველოში არ იდგა. 

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ კი მკვეთრად იკლო სახელმწიფო შემოსავლებმა, 

რაც საჯარო სექტორში გადაუხდელ ხელფასებზე აისახა. ეკონომიკურმა კრიზისმა, 

მთლიანი შიდა პროდუქტის შემცირებამ, სამოქალაქო ომმა და საერთაშორისო ბაზრის 

ხელმისაწვდომობის არარსებობამ მასობრივი უმუშევრობა გამოიწვია. შედეგად, 

გაიზარდა სიღარიბის დონეც. საერთაშორისო ფინანსურმა დახმარებებმაც კი ვერ 

გააუმჯობესა სიტუაცია. შეიძლება ითქვას, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველ 

წლებში სახელმწიფო მოსახლეობას ვერანაირი კეთილდღეობით ვერ უზრუნველყოფდა.  

ამჟამად საქართველოში არ არსებობს არც უმუშევრობის შემწეობის და არც სახელმწიფო 

დაზღვევის მექანიზმები. სხვაგვარად რომ ვთქვათ - არ არსებობს დასაქმების პასიური 

პოლიტიკა.  

 

დასაქმების სტატუსის 

განსაზღვრებები 

საქართველოში ისევე, როგორც 

სხვა ქვეყნებში, ინდივიდის 

დასაქმების სტატუსი შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის 

(ILO, 1982) დეფინიციის 

შესაბამისად განისაზღვრება. ამ 

დეფინიციის მიხედვით, 

დასაქმებულია ადამიანი, 

რომელიც ბოლო ერთი კვირის 

განმავლობაში მინიმუმ ერთ საათს 

დამქირავებლისათვის ასრულებდა 

რაიმე სახის სამუშაოს ფულადი ან 

არაფულადი ანაზღაურების 

მიზნით, ან ანალოგიური დროის 

განმავლობაში მუშაობდა საოჯახო 

ფერმაში ან საწარმოში (ILO,1982). 

უმუშევარია ინდივიდი, 

რომელსაც ბოლო ერთ კვირაში 

ერთი საათიც არ უმუშავია, ბოლო 

ოთხი კვირის განმავლობაში 

ეძებდა სამსახურს და შესაბამისი 

შეთავაზების შემთხვევაში მზად 

არის დაიწყოს მუშაობა მომდევნო 

ორი კვირის განმავლობაში.   

ადამიანი, რომელიც დასაქმებული 

არ არის და არც სამუშაოს  ეძებს, 

ეკონომიკურად არააქტიურად 

ითვლება. დასაქმების და 

უმუშევრობის მაჩვენებლების 

დაანგარშებისას ეკონომიკურად 

არააქტიური ადამიანები 

მხედველობაში არ მიიღებიან. 
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საქართველოში დასაქმების პოლიტიკის სფეროში შეიძლება სამი ძირითადი ეტაპის 

გამოყოფა. პირველი ეტაპი მოიცავს დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან 2003 წლამდე 

პერიოდს. ეს მონაკვეთი ხასიათდება სრულიად არაეფექტური დასაქმების პოლიტიკით, 

როდესაც საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილი სახელმწიფო დასაქმების სამსახური და 

უმუშევართა შემწეობის პროგრამა ინერციით აგრძელებდა არსებობას, თუმცა 

რეალურად არ ცვლიდა მდგომარეობას. 

 

მეორე ეტაპი 2003 წლიდან იწყება. ამ პერიოდში სახელმწიფომ სრულიად მოიხსნა 

მხოლოდ ფორმალურადღა შემორჩენილი ვალდებულებები. ეს გახლავთ შრომის ბაზრის 

მაქსიმალური დერეგულაციისა და ლიბერალიზაციის ეტაპი, როდესაც ხელისუფლების 

ინიციატივით საერთოდ გაუქმდა შრომის ბაზრის შემორჩენილი ინსტიტუტები. 

 

მაგალითად, გაუქმდა კანონი დასაქმების შესახებ, სოციალური დაზღვევის გადასახადი, 

სოციალური დახმარების და დასაქმების სახელმწიფო სამსახური, შრომისა და 

დასაქმების დეპარტამენტი, შრომის სახელმწიფო ინსპექცია. 2005 წელს ასევე გაუქმდა 

ფორმალურად არსებული უმუშევრობის შემწეობა. აღსანიშნავია, რომ უმუშევრობის 

შემწეობის გაუქმება ძირითადად უმუშევრობის მასობრივი ხასიათით იყო გამოწვეული. 

აღნიშნული შემწეობების არსებობა დაკავშირებული იყო ძალიან დიდ ხარჯთან, 

რომელიც მძიმე ტვირთად დააწვებოდა ბიუჯეტს. 

 

2006 წელს დამტკიცდა შრომის ახალი კოდექსი, რომელიც საერთაშორისო 

ორგანიზაციებმა და ადგილობრივმა არასამთავრობო სექტორმა შეაფასა, როგორც 

დასაქმებულთათვის საბაზისო უფლებების ჩამორთმევის დაკანონება. ამის გამო 

ევროკავშირი და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოს მუდმივად 

აძლევდნენ რეკომენდაციას, რომ შრომის ბაზარზე უფრო სტრუქტურირებული და 

დაბალანსებული პოლიტიკა გაეტარებინა, რაც პირველ რიგში აღნიშნულ სფეროში 

საერთო ხედვის (სტრატეგიის) ჩამოყალიბებას და შემდეგ კი შრომითი ბაზრის 

ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას ითვალისწინებდა (Eropean Commission, ENP Country 

Progress Report, 2011).  

 

მიუხედავად ამისა, სწორედ მეორე ეტაპის განმავლობაში შეინიშნება დასაქმების ე.წ. 

აქტიური პოლიტიკის ნიშნები, როგორიც იყო, მაგალითად, „სამუშაო ადგილზე 

პროფესიული სწავლების“, „სტუდენტური დასაქმების“ პროგრამების და თბილისის 

მერიის მიერ ინგლისურისა და კომპიუტერის უფასო შემსწავლელი კურსების შემოღება. 

ეს პროგრამები, ქვეყანაში უმუშევრობის შემცირების თვალსაზრისით, ძალიან 

არაეფექტიანი აღმოჩნდა. (სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, 2008). 

 

ცხრილი 1: საქართველოს დასაქმების სტრატეგიის მოკლე მიმოხილვა  

მიმართულება ძირითადი აქტივობები 

სამართლებრივი ბაზის 

შექმნა/სრულყოფა 

- საქართველოს „შრომის კოდექსის“ ცვლილებათა და დამატებათა პაკეტის 

მომზადება 

- შრომის ბაზრის ფორმირების სტრატეგიის რეალიზაციისათვის საჭირო 

ნორმატიული ბაზის შექმნა 

- შრომითი მიგრაციის რეგულირების ნორმატიული დოკუმენტების 

მომზადება 
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შრომის ბაზრის 

ინფრასტრუქტურის 

ფორმირება /განვითარება 

- დასაქმების ცენტრების მოწყობა/აღჭურვა 

- საინფორმაციო ვებპორტალის შექმნა 

- რეგისტრირებულთა დროებითი დასაქმება ინფრასტრუქტურულ და სხვა 

პროექტებში 

შრომის ბაზრის 

კვლევების 

ინსტიტუციონალიზაცია 

და ინფორმაციული ბაზის 

ფორმირება 

- დასაქმების, ხელფასების, სამუშაო ძალაზე დანახარჯების სტატისტიკური 

კვლევის მეთოდიკის სრულყოფა 

- დასაქმების სტანდარტული ეროვნული კლასიფიკატორის შემუშავება 

- მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის პროგრამაში სამუშაო ძალის 

მახასიათებლების ამსახველი პარამეტრების შემუშავება 

- სამუშაო ძალის მიწოდების სტატისტიკური კვლევის მეთოდური და 

ორგანიზაციული მომზადება 

პროფესიული სწავლების 

სისტემის განვითარების 

მხარდაჭერა 

 

- სამუშაო ძალაზე მოთხოვნა-მიწოდების შესწავლა 

- პროფესიული სწავლების მომწოდებლებისა და პროგრამების შესახებ 

მონაცემთა ბაზის შექმნა 

- უმუშევართა პროფესიული სწავლება 

- მეთოდური მასალების შემუშავება 

სამუშაო ძალის შრომითი 

მიგრაციის რეგულირება 

და მართვა 

- მეზობელი ქვეყნების შრომის ბაზრების ანალიზი 

- სამუშაო ძალის დროებითი შრომითი მიგრაციის საკითხებზე 

სახელმწიფოთაშორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა 

- ე.წ. „დეპრესული რეგიონების“ ეკონომიკური განვითარებისა და 

მოსახლეობის დასაქმების პილოტური პროექტების შემუშავება 

/განხორციელება 

 

წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

(2013)  

 

აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის დასაწყისში შეიქმნა „დასაქმების საკითხებში სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი“, რომლის ხანმოკლე არსებობის პერიოდში ერთადერთი 

გაცხადებული ინიციატივა უმუშევრათა რეგისტრაცია და მათი შემდგომი გადამზადება 

იყო. ეს აპარატი მალევე დაიხურა.  

 

სახელმწიფო პროგრამების გარდა, განსაკუთრებით აღსანიშნავია მიგრაციის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ 2012-212 წლებში განხორციელებული პროექტი. მის 

ფარგლებში საქართველოში შექმნა პირველი „კონსულტაციისა და დასაქმების 

ცენტრები“, რომლებიც დასავლური ცენტრების მოდელის ანალოგებს წარმოდგენდნენ. 

ორგანიზაციის სტატისტიკით, აღნიშნულ ცენტრებში რეგისტრირებული უმუშევრების 

დაახლოებით 50%-მა მოახერხა დასაქმება, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. 

პროექტის დასრულების შემდეგ მხოლოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 

ხელისუფლებამ გადაიბარა ადგილობრივი ცენტრის საქმიანობა, დანარჩენებმა კი 

საქმიანობა შეწყვიტეს (www.jcp.ge). 

 

სამწუხაროდ, ძალზე მცირეა აღნიშნულ პერიოდში განხორციელებული პროექტების 

ეფექტიანობის შემსწავლელი კვლევები. ზედაპირული ანალიზით კი ცხადია, რომ 

აღნიშნულ ინიციატივებს არ აერთიანებდა დასაქმების პოლიტიკის სფეროს ერთიანი 

ხედვა. მათი უმეტესობა ხანმოკლე იყო და ერთმანეთთან გადაკვეთის წერიტილები 

მცირე ჰქონდათ. შესაბამისად, რთულია ამ პერიოდის განმავლობაში ვისაუბროთ 

დასაქმების პოლიტიკის სტრატეგიაზე. ეს უკანასკნელი 2013 წელს შექმნა შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინსიტრომ და სწორედ ეს მოვლენა 

http://www.jcp.ge/
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შეიძლება ჩავთვალოთ მესამე ეტაპის დასაწყისად. აღნიშნული სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის შინაარსი აშკარად მიუთითებს იმაზე, რომ ქვეყანაში დასაქმების 

პოლიტიკის აქტივაცია უკვე ფორმალურ დღის წესრიგში დგება (იხ. ცხრილი 1). ერთ-

ერთი პირველი ქმედითი ნაბიჯი შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროში შრომის დეპარტამენტის აღდგენა, სოციალური მომსახურების 

სააგენტოში კი შრომის პროგრამის შექმნა იყო. ასევე სტრატეგიის ფარგლებში 

საქართველოს მასშტაბით ამოქმედდა დასაქმების ცენტრები, რომლებიც განთავსებულია 

სოციალური მომსახურების რეგიონალურ ფილიალებში. რაც შეეხება ზოგადად 

სამოქმედო გეგმის განხორციელებას და ეფექტურობას, ეს სამომავლო ანალიზის 

საკითხია. 
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სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (2008), შრომითი ბაზრის აქტიური პოლიტიკა 
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საქართველოს ჯანდაცვის, შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო (2013), 

საქართველოს დასაქმებისსტრატეგია; 

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია: კონსულტაციისა და დასაქმების პროექტი 

საქართველოში, მოძიებული 8 მარტს, 2013 შემდეგ მისამართზე: www.jcp.ge 
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თავი 3. საოჯახო პოლიტიკა 
 

პოლიტიკის ძირითადი მიზნები  
 

ფართო გაგებით, საოჯახო პოლიტიკის მთავარი მიზნები ბავშვთა კეთილდღეობის, 

გენდერული თანასწორობის, სამსახურეობრივი და ოჯახური მოვალეობების შეთავსების 

უზრუნველყოფაა (Lohmann et al. 2009).  

 

წინამდებარე თავში ძირითადი აქცენტი გადატანილია ოჯახისა და სამსახურის 

შეთავსების პოლიტიკაზე, რაც თავისთავად პირდაპირ უკავშირდება გენდერული 

თანასწორობის საკითხებს. ამგვარი მიდგომა ავირჩიეთ, რადგან ბავშვზე ზრუნვისა და 

სამსახურის შეთავსების პრობლემა მწვავედ დგას ბევრი მშობლის წინაშე: ბევრ მათგანს 

უნდა უფრო მეტი იმუშაოს, მაგრამ ვერ ახერხებს, რადგან შვილების მოვლის 

პასუხისმგებლობაც აქვს და/ან ბავშვზე ზრუნვის მომსახურება მისთვის ხელმისაწვდომი 

არ არის. შეიძლება მშობელს, პირიქით, სურდეს ნაკლები იმუშაოს და მეტი დროს 

დაუთმოს შვილების აღზრდას, მაგრამ სამსახური ამის საშუალებას არ აძლევდეს (მაგ., 

იმის გამო, რომ არ არსებობს მოქნილი სამუშაო გრაფიკი ან ნაკლები სამუშაო საათი 

ნეგატიურად აისახება მის ფინანსურ მდგომარეობაზე). იშვიათია შემთხვევა, როდესაც 

ინდივიდი ორივე ფუნქციის იდეალურად შეჯერებას ახერხებს. რაც შეეხება თავად 

ბავშვს, იგი ორივე შემთხვევაში ზარალდება: თუ მშობელი ვერ ახერხებს საკმარისი 

დროით  მუშაობას, ოჯახი ფინანსურად ზარალდება, ხოლო თუ მშობელი ბევრს 

მუშაობს, ბავშვს მშობლის ზრუნვა აკლდება, რასაც უარყოფითი გავლენა აქვს მის 

განვითარებაზე (Walsh et al. 2005).  

 

სწორედ ამიტომ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 

(OECD) წევრი სახელმწიფოები სულ უფრო მეტ ინვესტიციას დებენ ე.წ. „ოჯახის 

დამხმარე Family-friendly policies) პოლიტიკაში, რომლის მიზანია, რომ ინდივიდებს 

შესაძლებლობა ჰქონდეთ საკუთარი სურვილის მიხედვით გაანაწილონ დრო ბავშვზე 

ზრუნვასა და პროფესიულ საქმიანობას შორის (OECD, 2007).   

 

საოჯახო პოლიტიკაზე საუბრისას მნიშვნელოვანია განვსაზღვროთ თავად „ოჯახის“ 

ცნება. მიუხედავად ერთი შეხედვით ყველასთვის გასაგები კონცეფციისა, რთულია 

მოიძებნოს „ოჯახის“ ერთგვაროვანი განსაზღვრება. გიდენსი (Giddens, 1993) მას 

განსაზღვრავს, როგორც „ნათესაური კავშირის მქონე ადამიანთა ჯგუფს, რომელშიც 

ზრდასრული წევრები იღებენ ბავშვებზე ზრუნვის პასუხისმგებლობას“. მიუხედავად 

ჩანართი 1: დიდ ბრიტანეთში კონსერვატორები ხშირად აკრიტიკებენ  მარტოხელა 

მშობლებისათვის (უმეტესწილად დედებისათვის) განკუთვნილ შემწეობებს. მათი აზრით, 

ერთმშობლიან ოჯახში გაზრდილი ბავშვები დანაშაულებრივი ქმედების მაღალი 

მაჩვენებლებით ხასიათდებიან და სოციალურ პრობლემებს ქმნიან. სახელმწიფო ასეთ ოჯახებს 

კი არ უნდა არჩენდეს, არამედ უნდა ცდილობდეს ხელი შეუწყოს ოჯახის ტრადიციული 

ფორმების აღდგენას, რათა მამებმა აიღონ პასუხისმგებლობა მეუღლისა და შვილების 

კეთილდღეობის უზრუნველყოფაზე. ეს აშკარა მაჩვენებელია იმისა, რომ ზოგ შემთხვევაში 

კეთილდღეობის სახელმწიფო არ ცდილობს მოერგოს ცვლილებებს ოჯახის სტრუქტურაში და 

მიმართულია ტრადიციული ფორმის ოჯახის შენარჩუნებაზე. ფემინისტი ავტორები ამ 

მიდგომას მკაცრად აკრიტიკებენ. მათი აზრით, მარტოხელა მშობლების მიერ აღზრდილი 

ბავშვები კი არ ქმნიან სოციალურ პრობლემებს, არამედ ისინი თავად წარმოადგენენ ასეთი 

პრობლემების შედეგს (Walsh et al. 2005).   
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იმისა, რომ ამ განსაზღვრებაში არსად ფიქსირდება ქორწინება ან თანამცხოვრები 

პირების კავშირი, „ზრდასრული წევრების“ მრავლობითში მოხსენიება თავისთავად 

გამორიცხავს მარტოხელა მშობლებს. ოჯახის კონცეფციის განსაზღვრა მნიშვნელოვანია 

არა მხოლოდ მეცნიერული, არამედ პრაქტიკული მიზნებისთვისაც: საოჯახო 

პოლიტიკის დაგეგმვა და განხორციელება დიდწილად განპირობებულია სწორედ იმით, 

თუ როგორ აღიქვამენ ამა თუ იმ ქვეყანაში პოლიტიკის შემქმნელები „ოჯახის“ ცნებას 

(იხ. ჩანართი 1). 

 
რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ? 
 

მე-19 საუკუნეში გავრცელებული მამა-მარჩენალის (male-breadwinner) მოდელი ნათლად 

განსაზღვრავდა ოჯახის წევრთა ფუნქციებს: მამა მუშაობდა, დედა კი ბავშვებს და სახლს 

უვლიდა (Parsons & Bales, 1956). 1960-იანი წლებიდან, ქალთა დასაქმების ზრდის 

შედეგად, ოჯახის ასეთი მოდელი ე.წ. ორშემომტანიანი მოდელით (dual earner family) 

ჩანაცვლდა, რომელშიც ორივე პარტნიორი მუშაობს და ისინი თანაბრად ინაწილებენ 

შემომტანისა და მზრუნველის ფუნქციებს. დღეს ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების ორგანიზაციის წევრ სახელმწიფოებში მსგავსი ტიპის ოჯახები ნორმაა. 

თუმცა, ქალების შრომის ბაზარზე გააქტიურებას თავისი უარყოფითი მხარეებიც აქვს, 

რაც სახელმწიფოს ჩარევის საფუძველს ქმნის (Baldock, 2007). 

 

რატომ  ერევა სახელმწიფო? 
განვითარებულ ქვეყნებში შობადობის კლებადი მაჩვენებელი შემაშფოთებელი 

სტატისტიკაა (OECD, 2007). მაშინ, როდესაც დასაქმებულ პირებთან შედარებით სულ 

უფრო  მეტად იზრდება ხანდაზმულთა წილი საზოგადოებაში, დასაქმებულებს უწევთ 

უფრო და უფრო მეტი პენსიონერის „შენახვა“. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო ბევრ 

განვითარებულ ქვეყანაში ცდილობს შობადობის გაზრდას და მშობლების წახალისებას 

იყოლიონ მეტი შვილი. 

 

შობადობის კლება პირდაპირ უკავშირდება ქალთა დასაქმების მაჩვენებლის ზრდას. 

ამასთანავე, ქალთა აქტიურობა შრომის ბაზარზე სასურველია ეკონომიკური (და 

არამარტო) თვალსაზრისით, რადგანაც დამატებითი მუშახელი ეხმარება ეკონომიკურ 

ზრდას და ზოგადად, კეთილდღეობის სახელმწიფოს დაფინანსების უკეთეს 

შესაძლებლობას იძლევა. აღსანიშნავია ისიც, რომ  დედების დასაქმება  ბავშვთა 

სიღარიბის შემცირების ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზაა (OECD, 2007). ქალთა 

შრომის ბაზარზე ჩართულობისა და ამავდროულად შობადობის საშუალო მაჩვენებლის 

შენარჩუნება დიდი გამოწვევაა, რისი მოგვარებაც მხოლოდ ინდივიდუალური 

ძალისხმევით რთულია. დამხმარე პოლიტიკის არარსებობის შემთხვევაში ქალებსა და 

მამაკაცებს შორის უთანასწორობა იზრდება, რადგან ბავშვიანი ქალები უფრო ხშირად 

ტოვებენ სამსახურს, ვიდრე მამაკაცები (OECD, 2007). შესაბამისად, უფრო მეტად 

იზრდება გენდერული უთანასწორობა შემოსავლებში და კარიერული წინსვლა 

ქალებისათვის ხშირად დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული.  

 

 

პოლიტიკის ინსტრუმენტები 
 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიდგომის 

შესაბამისად, შეიძლება გამოვყოთ საოჯახო პოლიტიკის ოთხი ძირითადი ინსტრუმენტი: 

1. ბავშვზე ზრუნვის პროგრამები; 2. ფულადი ტრანსფერები და საგადასახადო 
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კრედიტები (ფისკალური ბენეფიტები); 3. დეკრეტული შვებულება; 4. ე.წ. „ოჯახის 

ხელშემწყობი“ სამუშაო პირობები.  

 

ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა ფაქტობრივად მოიცავს როგორც სკოლამდელი, ისე 

დაწყებითი განათლების ეტაპებზე ბავშვზე ზრუნვის მთელ სისტემას. აქ ჩვენ მხოლოდ 

იმას აღვნიშნავთ, რომ მსგავსი სახის სერვისები - საბავშვო ბაღები, დღის ცენტრები, 

დაწყებითი სკოლა, გახანგრძლივებული სწავლება და ა.შ. - საოჯახო პოლიტიკის 

მნიშნელოვანი ნაწილია იმდენად, რამდენადაც მშობელს მუშაობისათვის თავისუფალ 

დროს აძლევს (აღნიშნული სერვისების დეტალური მიმოხილვისათვის იხ. თავი 

„ბავშვთა კეთილდღეობის პოლიტიკა“). 

 

საოჯახო ტრანსფერები და საგადასახადო კრედიტები - OECD-ის ქვეყნებში საოჯახო 

პოლიტიკაში ყველაზე დიდი დანახარჯი, დაწყებითი განათლების შემდეგ, სხვადასხვა 

სახის ფულად ტრანსფერებზე მოდის. OECD-ის ქვეყნების მესამედზე მეტი მსგავსი სახის 

ფულად ტრანსფერებში მშპ-ის 3%-ზე მეტს ხარჯავს (OECD, 2007).   

 

ბევრ ქვეყანაში საოჯახო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ბავშვის შემწეობაა 

(Child Benefit), რომელიც უნივერსალური ხასიათისაა, ანუ გაიცემა ყველა ბავშვზე 

(ოჯახზე, რომელსაც ჰყავს ბავშვი). ისევე, როგორც ყველა სხვა უნივერსალური ტიპის 

ბენეფიტს, ბავშვთა შემწეობასაც ხშირად აკრიტიკებენ, როგორც რესურსების ხარჯვის 

არაეფექტურ გზას - ბევრ ოჯახს, რომელიც ამ ბენეფიტს იღებს, მატერიალური 

საჭიროება არ აქვს. თუმცა კრიტიკოსები უგულებელყოფენ იმ ფაქტს, რომ თითქმის 

ყველა ქვეყანაში ბავშვ(ებ)ის ყოლა მნიშვნელოვნად ზრდის სიღარიბის რისკს, რაც 

თავისთავად წარმოადგენს საჭიროების ინდიკატორს. ეს, რა თქმა უნდა, შემთხვევითი არ 

არის. მშობლები უმეტესწილად ახალგაზრდა ასაკობრივ კატეგორიას მიეკუთვნებიან, 

რომლებიც თავიანთი კარიერის საწყის ეტაპზე არიან და, შესაბამისად, საშუალოზე 

ნაკლები შემოსავალი აქვთ, ხოლო შვილების ყოლა მათ დანახარჯებს მნიშვნელოვნად 

ზრდის. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საბავშვო შემწეობა იძლევა ცხოვრების მანძილზე 

შემოსავლების რედისტრიბუციის შესაძლებლობას. კარიერის საწყის ეტაპზე მყოფ 

მშობლებს შეუძლიათ მოიხმარონ იმაზე მეტი, ვიდრე მათი შემოსავალი აძლევთ ამის 

საშუალებას, თავის მხრივ, როდესაც ისინი უფრო მეტს გამოიმუშავებენ, მათ მიერ 

გადახდილი გადასახადით შესაძლებელი იქნება სხვა მსგავსი ოჯახების დაფინანსება 

(Barr, 2004). 

  

OECD-ის ზოგიერთ ქვეყანაში ბავშვთა შემწეობა არ არის უნივერსალური და 

დაფუძნებულია საჭიროების შეფასებაზე. ამ შემთხვევაში შემწეობის მიმღები 

ოჯახებისათვის დაბალანაზღაურებად სამსახურში დასაქმება შესაძლოა არ იყოს 

მომგებიანი, რადგან ბენეფიტებით მიღებული შემოსავალი შეიძლება აღემატებოდეს 

ხელფასით მიღებულს (დაქვითვის შემდეგ), ანუ ბენეფიტით შემოსავლის ჩანაცვლების 

დონე (replacement rate) შეიძლება საკმაოდ მაღალი იყოს. ამიტომაც ამ შემთხვევაში 

მშობელს მუშაობის მოტავიაცია დაბალი ექნება. ბუნებრივია, სიტუაცია 

განსხვავებულია, თუ მშობელი მაღალანაზღაურებად სამსახურში იწყებს მუშაობას (Barr, 

2004). 

 

ბავშვთა უნივერსალური შემწეობისაგან განსხვავებით,  ბავშვთა საგადასახადო კრედიტი 

(Child Tax Credit), როგორც წესი, მხოლოდ დაბალშემოსავლიანი ოჯახებისთვის არის 

განკუთვნილი. მის ფუნქციონირებას ბრიტანეთის მაგალითზე ბარი ასე ხსნის: 

საგადასახადო კრედიტი (საგადასახადო ვალდებულების შემცირება ან, ზოგ 
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შემთხვევაში, ფულადი ბენეფიტი, იხ. ნაწილი II) იზრდება  შემოსავლის გარკვეული 

დონის მიღწევამდე, ე.ი. ინდივიდი დაინტერესებულია იმუშაოს მეტი, რადგან 

დამატებით სამუშაო საათებზე მის მიერ დაგროვებული კრედიტიც  იზრდება (ასევე 

იზრდება მისი შემოსავალიც), მაგრამ ეს ხდება გარკვეულ ნიშნულამდე, სანამ მიღებული 

კრედიტი მაქსიმალურ ზღვარს მიაღწევს. ამ ეტაპზე ინდივიდის მიერ დასაქმებიდან 

მიღებული შემოსავალი საკმაოდ მაღალია და მისთვის დამატებით სამუშაოში 

დამატებითი კრედიტის მიცემა იგივეა, რაც მაღალშემოსავლიანი ადამიანისათვის 

შემწეობის მიცემა. შესაბამისად, გარკვეულ ეტაპზე იწყება საკრედიტო განაკვეთის 

შემცირება და ბოლოს ბენეფიტი მთლიანად იხსნება (Barr, 2004). 

 

ამ სახის სელექტიური ბენეფიტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან იგი ინდივიდს 

მუშაობის სტიმულს არ უკარგავს. ამასთანავე, ღარიბი ოჯახებისათვის, პირდაპირი 

ფულადი ტრანსფერისაგან განსხვავებით, რომლის დროსაც ჩანაცვლების საშიშროება 

მაღალია, საგადასახადო კრედიტი სამსახურის დაწყებაზე უარის თქმის ალბათობასაც 

ამცირებს. შესაბამისად, ის აუმჯობესებს როგორც ეკონომიკურ მდგომარეობას, ისე 

მუშახელის აქტიურობის დონეს (Barr, 2004). 

 

შემწეობები მარტოხელა მშობლებისათვის - ბენეფიტებზე საუბრის დროს ასევე უნდა 

აღვნიშნოთ შემწეობა მარტოხელა მშობლებისათვის, რასაც განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა აქვს მათი ოჯახების/შვილების კეთილდღეობისათვის. განვითარებული 

ქვეყნების უმეტესობაში მარტოხელა მშობლის შემწეობას თან ახლავს მოთხოვნები 

(მოლოდინი), რომ მშობელი მზადაა დასაქმდეს. შესაბამისად, ყველაზე ეფექტურია 

ისეთი პოლიტიკა, რომელიც, შემწეობასთან ერთად, მარტოხელა მშობლებს ბავშვზე 

ზრუნვის სერვისებსაც სთავაზობს, რათა მათ შეძლონ მუშაობა (Baldock, 2007). 

 

დეკრეტული შვებულება მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია მშობლების (განსაკუთრებით 

დედების) შრომის ბაზარზე დასაბრუნებლად. კარგად ორგანიზებული დეკრეტული 

შვებულება  მშობელს აძლევს არჩევანის საშუალებას, როდის დაბრუნდეს სამსახურში. 

OECD-ის მონაცემებით, დეკრეტული შვებულების ოპტიმალური პერიოდი 4-დან 6 

თვემდეა. დამსაქმებლების მონაცემებით, ასეთი ხანგრძლივობის  წყვეტა ნაკლებად 

პრობლემურია, რადგან არც საქმეში იწვევს დიდ დაყოვნებას (გამონაკლისების გარდა) 

და თავად დასაქმებული ქალის ცოდნა/უნარებიც ნაკლებად განიცდის დეგრადირებას. 

უფრო მცირეხნიანი შვებულების შემთხვევაში დედები არ არიან მზად დაბრუნდნენ 

სამსახურში, ხოლო უფრო ხანგრძლივის შემთხვევაში კი, მათი უნარების ცვეთის დონე  

მაღალია და მათ უჭირთ სამსახურში დაბრუნება. დეკრეტული შვებულების 

ხანგრძლივობა და ანაზღაურების დონე განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით. მაგ., 

ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში სავალდებულოა, რომ დეკრეტული შვებულება მინიმუმ 

14 კვირა გრძელდებოდეს. აღსანიშნავია, რომ დასავლეთის ბევრმა ქვეყანამ დანერგა 

დეკრეტული შვებულება მამებისათვის, რათა ბავშვზე ზრუნვის პასუხისმგებლობა 

თანაბრად გაანაწილოს ორივე სქესის მშობელს შორის. მაგალითად, ავსტრალიაში 

მშობლებს შეუძლიათ გამოიყენონ 52 კვირა დეკრეტული შვებულებისათვის. დედას 

შეუძლია მთლიანად გამოიყენოს ეს პერიოდი ან ერთი კვირა გადასცეს მეუღლეს. 

საერთო ჯამში უნდა ითქვას, რომ მამების მიერ დეკრეტული შვებულების გამოყენების 

პრაქტიკა დღემდე ძალიან იშვიათია (OECD, 2007). უნდა აღინიშნოს, რომ დამსაქმებლები 

ქალებს, რომლებიც დიდ დროს უთმობენ შვილებზე ზრუნვას, კარიერით ნაკლებად 

დაინტერესებულად აღიქვამენ. შესაბამისად, ქალები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მათი 

დაწინაურების შანსი ნაკლებია, უფრო მეტად იქნებიან ორიენტირებული იმაზე, რომ 

დეკრეტული შვებულებით ისარგებლონ. თუმცა, თუკი მამებიც აიღებენ დეკრეტულ 
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შვებულებას, მაშინ შესაძლებელია ბავშვზე ზრუნვის დრო გაიზარდოს და 

ამავდროულად არც ქალებს მოუწიოთ შრომის ბაზრის დიდი ხნით დატოვება.  ბავშვზე 

ზრუნვის სერვისებზე ოჯახის დანახარჯების დაზოგვა დეკრეტული შვებულების 

მამების მიერ გამოყენებითაც შეიძლება (OECD, 2007). 

  

ოჯახის ხელშემწყობი (Family-friendly) სამუშაო პირობები გულისხმობს ისეთ შრომით 

გარიგებებს, როგორიცაა ნახევარ განაკვეთზე მუშაობა, მოქნილი სამუშაო გრაფიკი, 

ბავშვების ავადმყოფობისას მშობლისთვის დამატებითი შვებულების მიცემა და ა.შ. 

ამასთან, კანონმდებლობით დადგენილი დეკრეტული შვებულების პარალელურად, 

განვითარებულ ქვეყნებში ბევრი კომპანია საკუთარ თანამშრომლებს დამატებით  

ანაზღაურებად შვებულებას სთავაზობს. ასეთი სახის პროგრამები ბევრ ქვეყანაში 

დამსაქმებელთა ორგანიზაციებს და პროფკავშირებს შორის მოლაპარაკებებით 

განისაზღვრება, თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში სახელმწიფო ჩარევაც ხდება. მაგალითად, 

ჰოლანდიაში იმ დაწესებულების თანამშრომელს, სადაც  10-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს, 

შეუძლია სამუშაო საათები თავისი საჭიროების მიხედვით შეცვალოს, თუკი 

დამსაქმებლის მხრიდან წინააღმდეგობას სასამართლო არ დააკმაყოფილებს. შვედეთში 

კი მშობლებს შეუძლიათ შეამცირონ სამუშაო საათები მანამ, სანამ მათი ასაკით ყველაზე 

პატარა შვილი დაწყებით სკოლაში არ შევა (OECD, 2007). 

 

შეჯამების სახით უნდა ითქვას, რომ პოლიტიკის ზემოთ მიმოხილული ინსტრუმენტები 

ყველაზე ეფექტურია, თუკი ისინი ერთიან მთლიან ლოგიკურ მოდელს ქმნიან. OECD-ის 

მონაცემებით, მსგავსი სახის მოდელი წარმოდგენილია სკანდინავიის ქვეყნებში, 

უნგრეთში, საფრანგეთის ნაწილსა და კვებეკის პროვინციაში (კანადა). გარკვეული 

განსხვავებების მიუხედავად, ამ ქვეყნების საოჯახო პოლიტიკის ძირითადი 

ელემენტებია: დეკრეტული შვებულება (რომელიც 9-დან 18 თვემდე მერყეობს 

ისლანდიაში, დანიასა და შვედეთში), სამ წლამდე ბავშებისათვის შინ დახმარების 

სერვისი მზრუნველის/ძიძის სახით (ფინეთი, უნგრეთი, ნორვეგია), შემდეგ - საბავშვო 

ბაღი და დაწყებითი სკოლა. დანიასა და შვედეთში აღიშნულ სისტემას ემატება სკოლის 

პერიოდში გახანგრძლივებული სწავლებისა და ზრუნვის საათები 12 წლამდე 

ბავშვებისათვის (OECD, 2007). 

 

თავისთავად ცხადია, რომ აღნიშნული უნივერსალური ტიპის სისტემა საკმაოდ ძვირია. 

სკანდინავიის ქვეყნები და უნგრეთი საოჯახო ბენეფიტებზე მშპ-ის 0,6%-ს, ხოლო 

ბავშვზე ზრუნვის სერვისებზე 0,9%-ზე მეტს ხარჯავენ (OECD, 2007). სხვა ქვეყნებში 

მდგომარეობა განსხვავებულია. ბევრ ქვეყანაში პოლიტიკის შემქმნელები სულ უფრო 

ცდილობენ საოჯახო პოლიტიკაში უნივერსალურიდან სელექტიურ მიდგომაზე 

გადავიდნენ. შედეგად, ხშირია ისეთი ჩავარდნები, როგორიცაა არაანაზღაურებადი 

დეკრეტული შვებულება, ჩვილ ბავშვებზე ზრუნვის სერვისების არარსებობა და ა.შ.  

 

პოლიტიკის ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმები 
 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია აწარმოებს ე.წ. 

საოჯახო მონაცემთა ბაზას (Family Database), რომელიც მოიცავს ინფორმაციას წევრ 

სახელმწიფოებში საოჯახო პოლიტიკის ეფექტურობის შეფასების ინდიკატორების 

შესახებ.  მონაცემთა ბაზაში სულ 70 ინდიკატორია, რომლებიც ოთხ ჯგუფად იყოფა: 1. 

ოჯახების სტრუქტურა, 2. ოჯახების მდგომარეობა შრომის ბაზარზე, 3. ოჯახებსა და 

ბავშვებზე მიმართული საჯარო პოლიტიკა და 4. ბავშვთა კეთილდღეობის გასაზომი 
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ინდიკატორები. ჩანართ 2-ში მოცემულია მე-2 და მე-3 ჯგუფში შემავალი ძირითადი 

ინდიკატორები. 

 

საოჯახო პოლიტიკა საქართველოში 
 

ზემოთ მიმოხილული ოთხი ინსტრუმენტიდან საქართველოში ყველაზე 

განვითარებული  ბავშვზე ზრუნვის სისტემაა, თუმცა რადგანაც ეს სფერო „ბავშვთა 

კეთილდღეობის“ თავში დეტალურად არის განხილული, ამჯერად დანარჩენი 

ინსტრუმენტების ანალიზით შემოვიფარგლებით. 

 

რაც შეეხება ფულად ტრანსფერებსა და საგადასახადო კრედიტებს, განსაკუთრებულად 

უნდა აღინიშნოს საქართველოში 2006 წლიდან მოქმედო საარსებო შემწეობა და 2014 

წელს შემოღებული დაუბეგრავი მინიმუმი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჩანართი 2: საოჯახო პოლიტიკის ეფექტურობის შეფასების ინდიკატორები 
 
ოჯახების მდგომარეობა შრომის ბაზარზე: 

- ოჯახში ბავშვების რაოდენობა მშობლების დასაქმების სტატუსის მიხედვით; 

- დედათა დასაქმების მაჩვენებელი; 

- განსხვავება ქალებისა და მამაკაცების საშუალო ანაზღაურებაში (Gender Wage Gap) 

- ქალებისა და მამაკაცების მიერ კვირაში საშუალოდ ნამუშევარი სამუშაო საათების 

რაოდენობა; 

- წყვილთა შორის სამუშაო საათების განაწილება (მაგ., ერთი მუშაობს სრულ 

განაკვეთზე, მეორე - ნახევარზე); 

- სამსახურზე, ბავშვზე ზრუნვასა და საოჯახო საქმეებზე დახარჯული დრო. 
 
ოჯახებსა და ბავშვებზე მიმართული სახელმწიფო პოლიტიკა 

 სახელმწიფო დანახარჯი საოჯახო შემწეობაზე;  

 დედებისა და მამების მიერ დეკრეტული შვებულების გამოყენება; 

 დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების ოდენობა/შეფარდება ინდივიდის 

ხელფასთან;  

 სკოლამდელი ზრუნვის სერვისებით სარგებლობა;   

 ბავშვზე ზრუნვის არაფორმალური სერვისების გამოყენება; 

 სკოლის შემდგომ საათებში ბავშვზე ზრუნვის სერვისის გამოყენება. 

 
წყარო: OECD (2012), OECD Family Database, OECD, Paris (www.oecd.org/social/family/database  
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საარსებო შემწეობა სელექტიური ბენეფიტია, რომელიც ოჯახის მდგომარეობის 

შეფასების შედეგად ინიშნება.  2014 წლის მარტის მონაცემებით, საქართველოს 

მასშტაბით ასეთ დახმარებას 150,491 ოჯახი იღებს, რაც ქვეყანაში ოჯახების რაოდენობის 

14%-ია (სოციალური მომსახურების სააგენტო, 2014).  

 

რაც შეეხება დაუბეგრავ მინიმუმს, იგი საოჯახო დახმარების ერთ-ერთ სახეს 

წარმოადგენს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 811-ე მუხლის პირველი ნაწილის 

მიხედვით, 2013 წლის 1 იანვრიდან ფიზიკურ პირი, რომლის ხელფასის სახით 

მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 

6000 ლარს, უფლებამოსილია ამ შემოსავლიდან გამოქვითოს დაუბეგრავი მინიმუმი − 

წლიური 1800 ლარი (თვიური 150 ლარი), შესაბამისად, მას საშემოსავლო გადასახადი 360 

ლარით უმცირდება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 2013).  

  

ამასთან, სახელმწიფო აქტიურად ერევა დეკრეტული შვებულების რეგულირებაშიც და 

შვებულების დროს ფულად დახმარებას გასცემს. 2013 წელს შრომის კოდექსში შეტანილი 

ცვლილებების შედეგად ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე 

ახალშობილის შვილად აყვანის გამო, ინდივიდს აქვს უფლება მოითხოვოს შვებულება 

730 კალენდარული დღის განმავლობაში, რომელთაგან ანაზღაურებადია 183 

კალენდარული დღე, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპების შობის შემთხვევაში 

- 200 დღე. ფულადი დახმარების ოდენობა ინდივიდის ხელფასის მიხედვით 

განისაზღვრება, მაგრამ მაქსიმალური ოდენობა შვებულების მთელი პერიოდის 

განმავლობაში 1000 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 

2013). აღსანიშნავია, რომ საჯარო სამსახურში დასაქმებულ ქალებს, ორსულობისა და 

მშობიარობის გამო შვებულებასთან დაკავშირებით, კანონმდებლობით დადგენილ 

დახმარებასთან ერთად, შვებულების პერიოდში მისაღები შრომითი გასამრჯელოს 

სრულ ოდენობამდე შესავსებად ეძლევათ დამატებითი კომპენსაცია (საქართველოს 

კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 2013). აქვე 

უნდა აღინიშნოს, რომ დეკრეტული შვებულების ანაზღაურებით დასაქმებულ ქალთა 

ძალიან მცირე ნაწილი სარგებლობს, სავარაუდოდ, ამ ბენეფიტის შესახებ არასაკმარისად 

ინფორმირებულობისა და ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების  შეზღუდულობის 

გამო. წლევანდელი ბიუჯეტი 3 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც 3000 შემთხვევის 

დაფინანსებას გულისხმობს, თუმცა  საქართველოში წელიწადში საშუალოდ 55 000 

ბავშვი იბადება (საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტი, 2014). 

   

რაც შეეხება ოჯახის ხელშემწყობ სამუშაო პირობებს, ერთადერთი უნდა აღინიშნოს, რომ 

შრომის კოდექსის მე-19 მუხლის თანახმად, მეძუძურ დედებს აქვთ ბავშვის კვებისათვის 

შესვენების უფლება, რომელიც სამუშაო საათებად ითვლება და ანაზღაურდება. ეს ეხება 

დედებს, რომელთაც ერთ წლამდე ასაკის შვილი ჰყავთ. შესვენების ხანგრძლივობა 

დღეში არანაკლებ ერთი საათით განისაზღვრება. აღნიშნულის გარდა, შრომითი 

ურთიერთობების მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც განვითარებულ ქვეყნებში 

კანონმდებლობით და/ან სოციალურ პარტნიორებს შორის მოლაპარაკებით 

განისაზღვრება, საქართველოში უშუალოდ დამსაქმებლისა და დასაქმებულის 

მოლაპარაკების სფეროდ მიიჩნევა, რაც მომუშავე ქალებს არახელსაყრელ 

მდგომარეობაში აყენებს და მათ კარიერულ წინსვლას  უშლის ხელს.  
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თავი 5. საბინაო პოლიტიკა 
 

პოლიტიკის მიზნები 
ბევრი მკვლევრის აზრით, კეთილდღეობის სახელმწიფოს მიღწევები საბინაო 

უზრუნველყოფაში გაცილებით უფრო მოკრძალებულია, ვიდრე სოციალური 

პოლიტიკის ნებისმიერ სხვა სფეროში. ჰარლოეს (Harloe, 1995) მიხედვით, ამერიკასა და 

ევროპაში საბინაო სფეროში ძირითადად ბაზარი დომინირებს და ისეთ ქვეყნებშიც კი, 

სადაც კეთილდღეობის სახელმწიფო კარგადაა განვითარებული, საცხოვრებლის 

მიწოდება ძირითადად საბაზრო მექანიზმით ხდება. აღსანიშნავია, რომ ეს დასკვნა 

შეიძლება ნაჩქარევი იყოს: საბინაო პოლიტიკის ინსტრუმენტები და დანახარჯები, 

როგორც ქვემოთ ვნახავთ, საკმაოდ რთულ კონსტრუქციას წარმოადგენს და ხშირად 

ჭირს მათი პირდაპირი გაზომვა. დეტალური ანალიზი აჩვენებს, რომ კეთილდღეობის 

სახელმწიფოს როლი არც ისე მცირეა, როგორც ამას მკვლევრების ნაწილი მიიჩნევს 

(Fahey et al. 2010). 

 

ზოგადად საბინაო პოლიტიკის მთავარი მიზანი იმის უზრუნველყოფაა, რომ 

ეკონომიკური შესაძლებლობების მიუხედავად, საცხოვრებელზე ხელი ყველა ადამიანს 

მიუწვდებოდეს. უოლში (Walsh et al. 2005) მიუთითებს, რომ თუ სტატისტიკური 

კუთხით განვიხილავთ, განვითარებული ქვეყნების უმეტესობაში საცხოვრებლის 

პრობლემა არ არსებობს, რადგან იქ იმაზე მეტი საცხოვრებელი ბინა და სახლია, ვიდრე 

მოთხოვნა არსებობს.  

 

მაგრამ პრობლემა სწორედ ისაა, რომ ყველას არა აქვს საცხოვრებლის შეძენის თუ 

დაქირავების შესაძლებლობა. საბინაო პრობლემის უკიდურეს ფორმას უსახლკარობა 

წარმოადგენს. ეს უკანასკნელი საკმაოდ რთული ფენომენია, რომელსაც, 

სტრუქტურულის გარდა, სუბიექტური მიზეზებიც შეიძლება ჰქონდეს: მაგ., ბუნებრივი 

კატასტროფების ან მიგრაციის შედეგად საცხოვრებლის დაკარგვა.  

 

უსახლკარობა რთულად განსასაზღვრი კონცეფციაა: ყველაზე ვიწრო გაგებით, ის 

გულისხმობს მდგომარეობას, როდესაც ადამიანს თავზე ჭერი არა აქვს და ქუჩაში 

სძინავს. ცოტა უფრო ფართო გაგებით, უსახლკაროდ შეიძლება ჩავთვალოთ ადამიანი, 

რომელიც  უნებართვოდ იკავებს რაიმე მიტოვებულ შენობას და იქ ცხოვრობს; ასევე 

ადამიანები, რომლებიც უსახლკაროთათვის მოწყობილ დროებით ან მუდმივ 

თავშესაფრებში ცხოვრობენ. კიდევ უფრო ფართო გაგებით, ადამიანები, რომელთაც 

თავიანთი რთული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო შეიძლება ნებისმიერ 

წამს მოუწიოთ ბინის დატოვება (იმიტომ, რომ ქირას ვეღარ გადაიხდიან), ასევე 

შეგვიძლია უსახლკარობის მაღალი რისკის მქონეთა ჯგუფს მივაკუთვნოთ (Walsh etal. 

2005) 

 

რისი გაკეთება შეუძლია სახელმწიფოს? (პოლიტიკის ინსტრუმენტები) 
 

ბინადრობის განსხვავებული ფორმები 

სანამ უშუალოდ პოლიტიკის ინსტრუმენტებზე ვისაუბრებთ, მნიშვნელოვანია 

გამოვყოთ ბინადრობის (tenure) სხვადასხვა სახე. უოლში (Walsh et al. 2005) იძლევა 

ბინადრობის სამ ტიპს: 

 

საკუთრებაში ფლობა – სიტუაცია, როდესაც ინდივიდი/ოჯახი ერთიანი გადახდის ან 

კრედიტის მეშვეობით ყიდულობს სახლს ან ბინას. საცხოვრებლის საკუთრებაში 
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ფლობის მაჩვენებელი ყველაზე მაღალი აგრარულ საზოგადოებაშია. აქ საცხოვრებელი, 

როგორც წესი, თაობიდან თაობას მემკვიდრეობით გადაეცემა.  

 

ქირით ცხოვრება – სიტუაცია, როდესაც ინდივიდი/ოჯახი კერძო პირისგან ქირაობს 

ბინას. ქირაობის პრაქტიკა ურბანიზაციასთან ერთად იზრდება და ქალაქში ცხოვრების 

მიღებულ ფორმას წარმოადგენს (Walsh et al. 2005). 

 

სოციალური საცხოვრისი/სახლი – ბინადრობის ფორმა, როდესაც ინდივიდი/ოჯახი 

ქირაობს ბინას ისეთ სახლში, რომლის მშენებლობა სუბსიდირებულია სახელმწიფოს 

მიერ და გაქირავება საბაზროზე დაბალ ფასად ხდება. ზოგიერთ შემთხვევაში 

მაცხოვრებლები საწყის ეტაპზე ქირას საერთოდ არ იხდიან (იხ. საქართველოს 

მაგალითი). სოციალური საცხოვრისის ძირითადი დანიშნულებაა საცხოვრებლით 

უზრუნველყოს ის ინდივიდები/ოჯახები, რომლებსაც თავიანთი შემოსავლით 

ნორმალური საცხოვრებელის ყიდვა/ქირაობა საბაზრო ფასად არ შეუძლიათ (Walsh et al. 

2005).  

 

იმის მიხედვით, თუ ბინადრობის რომელ ფორმას (კერძო ფლობას თუ ქირაობას) უწყობს 

ხელს სახელმწიფო, ხშირად ლაპარაკობენ მის (სახელმწიფოს) აქტიურ და პასიურ 

როლზე. მაგალითად, გაქირავების ბაზარზე ჩარევა, განსაკუთრებით სოციალური 

საცხოვრისის სახით, სახელმწიფოს აქტიურ როლზე მიუთითებს, ხოლო კერძო 

მფლობელობის წახალისების შემთხვევაში (მაგ., საგადასახადო შეღავათების მეშვეობით) 

კეთილდღეობის სახელმწიფო უკანა პლანზე იწევს და წამყვანი როლი ბაზარს ენიჭება 

(Fahey et al. 2010). 

 

საბინაო პოლიტიკის წარმოების დროს სახელმწიფომ შეიძლება გამოიყენოს სამი 

ძირითადი ინსტრუმენტი:1 

 

რეგულაცია – კერძო სექტორის საქმიანობის რეგულაცია შეიძლება ეხებოდეს 

ადეკვატური სანიტარიული პირობების დაწესებას, რასაც გასაქირავებელი საცხოვრისი 

უნდა აკმაყოფილებდეს. განვითარებულ ქვეყნებში ასევე ხშირია სამშენებლო 

სტანდარტების, ქირის, იპოთეკური სესხების განაკვეთისა და პირობების რეგულაცია. 

ქალაქის ზოგადი დაგეგმარების, იერისა და ასევე ენერგოეფექტურობის 

გათვალისწინებით ჩარევა შეიძლება ხდებოდეს სამშენებლო კომპანიების საქმიანობაშიც 

(Baldock, 2007).  

 

ქირის კონტროლი ბაზარზე ჩარევის ყველაზე უხეშ ფორმას წარმოადგენს. განასხვავებენ 

ე.წ. „პირველი თაობის“ მკაცრ კონტროლს, რომელიც ქირის მაქსიმალურ ოდენობას 

განსაზღვრავდა. ის ძირითადად პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდისთვის 

იყო დამახასიათებელი (Fahey et al. 2010). მაგალითად, 1915 წელს დიდი ბრიტანეთი 

გაფიცვების ტალღამ მოიცვა, რომელსაც გლაზგოს მაცხოვრებელი ქალები 

ხელმძღვანელობდნენ. ისინი თავიანთ დაუცველ მდგომარეობას აპროტესტებდნენ, 

რადგან ბინის მესაკუთრეებს მათი გამოსახლება ყოველგვარი ლეგალური დაბრკოლების 

გარეშე შეეძლოთ. ამასთანავე, საცხოვრებელი ბინები კარგი ხარისხით არ გამოირჩეოდა. 

ბრიტანეთის მთავრობა იძულებული გახდა შემოეღო ქირის კონტროლი და დაეწესებინა 

ქირის ზედა ზღვარი (Walsh et al. 2005).   

 

                                                        
1 ინსტრუმენტების უფრო დეტალური კლასიფიკაციისათვის იხ. ცხრილი 1. 
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მოგვიანებით მსგავსი სახის რეგულაცია ჩანაცვლდა უფრო რბილი, ე.წ. „მეორე თაობის“ 

ქირის კონტროლით, რომელიც უშუალოდ ქირის მოცულობას არ ადგენს, მაგრამ 

არეგულირებს რამდენჯერ შეიძლება გადაიხედოს ქირის მოცულობა. კონტრაქტის 

ფარგლებში ან ქირის გაზრდის შემთხვევაში ადგენს, რომ იგი საშუალო საბაზრო ფასზე 

მაღალი არ უნდა იყოს. ასევე აღსანიშნავია, რომ განვითარებული ქვეყნების 

უმეტესობაში მობინადრეებს გარკვეული დამცავი მექანიზმიც აქვთ და არ ხდება ერთი 

ხელის მოსმით მათი გამოსახლება, მაგალითად, მათ ეძლევათ რამდენიმე კვირა სხვა 

ბინის მოსაძებნად. ბუნებრივია, ქირის კონტროლს ბაზარზე სიტუაციის მნიშვნელოვნად 

შეცვლა შეუძლია (Fahey et al. 2010). მაგალითად, სტოკჰოლმში ქირის კონტროლმა 

მკვეთრად შეამცირა ბინების მოწოდება და მოლაპარაკებების უმეტესობამ 

არაფორმალური სახე მიიღო (Hufner & Lundsgaard, 2007). 

 

სუბსიდირების შემთხვევაში, სახელმწიფო დაფინანსებას აძლევს კერძო აქტორებს (მაგ., 

საცხოვრისის მფლობელებს, ფინანსურ ინსტიტუტებს, სამშენებლო კომპანიებს) 

საცხოვრებლების აშენების და/ან შეძენის მიზნით. სუბსიდიები კერძო აქტორების 

რესურსებს ზრდის და მან შეიძლება პირდაპირი ტრანსფერის ან გადასახადის 

შემცირების ფორმა მიიღოს, როგორიცაა მაგალითად, საცხოვრისის კრედიტით ყიდვის 

შემთხვევაში გადამხდელისათვის საპროცენტო განაკვეთის საშემოსავლო 

გადასახადიდან გამოქვითვა (Walsh et al. 2005). მსგავსი სახის დანახარჯები, რომლებსაც 

არაპირდაპირ დანახარჯებსაც უწოდებენ და რომლებიც ხშირად არც კი აისახება 

ოფიციალურ დანახარჯებში, ხშირად უფრო მეტია, ვიდრე ოფიციალური დანახარჯი. 

მაგალითად აშშ-ში, რომელიც არ ხასიათდება კეთილდღეობის სახელმწიფოდ, საბინაო 

კრედიტზე საგადასახადო შეღავათმა 2007 წელს მშპ-ის 0.85% შეადგინა (Fahey et al. 2010). 

 

გარდა ამისა, დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობისათვის არსებობს პირდაპირი 

ტრანსფერები „საბინაო“ ბენეფიტების სახით (Housing Benefit), რომელიც მათ ქირის 

გადახდაში ეხმარება (Baldock, 2007). ასევე მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი 

კრედიტის ბაზარზე. იგი ხშირად თავად გვევლინება მსესხებლის როლში (მაგ., 

ნორვეგიაში State Banking House). თუმცა ბოლო პერიოდში სულ უფრო პოპულარული 

ხდება კერძო ბაზარზე სახელმწიფო გარანტიით სესხების პრაქტიკა (Fahey et al. 2010). 

  

პირდაპირი მიწოდება – ეს არის სიტუაცია, როდესაც კერძო აქტორებისათვის 

სუბსიდიების გაცემის და/ან რეგულაციების გამკაცრების ნაცვლად სახელმწიფო 

პირდაპირ მიაწოდებს საცხოვრებელს მოსახლეობას. ამის მაგალითია თავად 

სახელმწიფოს მიერ სოციალური სახლების მშენებლობა. 

 

 

ცხრილი 1: საბინაო პოლიტიკის ინსტრუმენტები სხვადასხვა ქვეყანაში  

 

ინსტრუმენტის ტიპი ფინეთი გერმანია იტალია დიდი ბრიტანეთი  

პირდაპირი სუბსიდია     

სახელმწიფო დანახარჯი საცხოვრებელზე, 

როგორც მშპ-ის %წილი 

0,3 0,4 0,0 1,4 

ოჯახები, რომლებიც იღებენ საბინაო 

ბენეფიტს (%) 

20 7 0.5 19 
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სუბსიდიები 

სოციალური 

საცხოვრისისთვის 

მშენებლობისთვის არსებობს არსებობს არსებობს 2 

მენეჯმენტისთვის არ არსებობს არ არსებობს არ არსებობს  

არაპირდაპირი სუბსიდია     

კერძო მესაკუთრეთათვის საგადასახადო 

შეღავათი კრედიტის საპროცენტო 

განაკვეთზე 

არსებობს არ არსებობს არ არსებობს  

გადასახადები     

კერძო მფლობელობაში არსებული ქონების 

გაყიდვის მოგებაზე გადასახადი 

არსებობს არ არსებობს არ არსებობს არ არსებობს 

კერძო მესაკუთრეების პირობითი ქირა არ არსებობს არ არსებობს არსებობს არ არსებობს 

რეგულაცია     

სოციალურ საცხოვრისში ქირის 

კონტროლი 

არსებობს არსებობს არსებობს  

სოციალური საცხოვრისი გამიზნულია 

დაბალი შემოსავლის მქონე 

მოქალაქეებისთვის 

არსებობს არსებობს არსებობს  

სოციალური საცხოვრისში ქირით 

მცხოვრებთა უფრო მკაცრი ლეგალური 

დაცვა, ვიდრე კერძო მოქირავეების    

 არ არსებობს არსებობს  

სოციალურ საცხოვრისის ბინების 

პრივატიზება ნებადართულია 

არსებობს  არსებობს არსებობს 

 კერძო ქირავნობის შემთხვევაში ქირის 

კონტროლი 

არ არსებობს არსებობს არ არსებობს არ არსებობს 

წყარო: Fahey et al. 2010 

 

 

სახელმწიფო ჩარევის ლოგიკა 

 

ისევე, როგორც სოციალური პოლიტიკის სხვა სფეროებში, საბინაო პოლიტიკაშიც 

დისკუსიის მთავარ თემას პროდუქტის (საცხოვრებლის) მიწოდების ფორმა 

(სახელმწიფო თუ კერძო) და სახელმწიფოს მხრიდან ბაზრის რეგულირება წარმოადგენს. 

იმისათვის, რომ  ავხსნათ, თუ რატომაა საჭირო რიგ შემთხვევებში სახელმწიფოს ჩარევა, 

საჭიროა უფრო დეტალურად განვიხილოთ, როგორ ფუნქციონირებს პრაქტიკაში 

ბინადრობის სხვადასხვა ფორმა (Baldock, 2007)3. 

 

 საცხოვრებლის საკუთრებაში ფლობა: მოსახლეობის უმეტესობისათვის საცხოვრებლის 

შეძენა მხოლოდ გრძელვადიანი სესხის მეშვეობითაა შესაძლებელი, თუმცა სესხის 

შემთხვევაშიც ადამიანს ხშირად სჭირდება თანადაფინანსება, რაც საკუთარი დანაზოგით 

ან ოჯახის დახმარებით უნდა უზრუნველყოს. ბანკებისთვის, რომლებიც სესხს გასცემენ, 

ძირითადი ინტერესი ფინანსური სარგებელია, რისი უზრუნველყოფაც რისკის 

კონტროლს საჭიროებს. სესხის გაცემა რისკიანია, თუ იმის ალბათობა, რომ მსესხებელი 

                                                        
2 ცარიელი გრაფა მიუთითებს, რომ ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი. 
3 აქ შეგნებულად არ განვიხილავთ კერძო ბაზარზე დაქირავების შემთხვევას, რადგან მაშინ 

სახელმწიფოს ჩარევა მინიმალურია. 
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ვერ მოახერხებს მის გადახდას, მაღალია. ეს ყველაფერი პრაქტიკულად აისახება სესხის 

გაცემის პირობებზე. ბანკი დეტალურად სწავლობს პოტენციური მსესხებლის ფინანსურ 

შესაძლებლობებს, რათა დარწმუნდეს, რომ მსესხებელი გადახდისუნარიანია. იმდენად, 

რამდენადაც სესხის თავდები თვით შესასყიდი საცხოვრისია, ასევე ფრთხილად ხდება 

იმის შერჩევა, თუ როგორი საცხოვრისის შესაძენად (ფასი, მდებარეობა, ფართი) უნდა 

გაიცეს სესხი. ამას სამი შედეგი მოჰყვება: 

- წითელი ზონების გაჩენა: ქალაქებში გარკვეული ტერიტორიები ან მთლიანი 

უბნები შეიძლება შეფასდეს, როგორც „რისკიანი“; ამ შემთხვევაში ასეთ ტერიტორიაზე 

საცხოვრებლის შესაძენად სესხი, როგორც წესი, აღარ გაიცემა;   

- რისკიანად შეიძლება შეფასდეს როგორც საცხოვრებელი უბანი, ისე 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი, მაგალითად სახლები, რომლებიც დაბინძურებულ 

ტერიტორიაზე ან მეწყერსაშიშ თუ წყალდიდობის დიდი რისკის მქონე ადგილზეა 

აშენებული;  

- სესხის გამცემი ასევე ყურადღებას აქცევს პოტენციური მსესხებლის საქმიანობის 

სფეროს. შესაბამისად, გარკვეული „რისკიანი“ პროფესიის წარმომადგენლებზე შეიძლება 

სესხი არ გასცეს. პირველ რიგში აქ თვითდასაქმებულები და სეზონურად 

დასაქმებულები იგულისხმებიან. აღსანიშნავია, რომ თვითდასაქმებული ზოგადი 

ტერმინია და შეიძლება წარმატებული მეწარმეც კი იყოს თვითდასაქმებული. ამ სახის 

თვითდასაქმებული პირი, რა თქმა უნდა, არ მიეკუთვნება „რისკიან“ კატეგორიას 

(Baldock, 2007).  

 

ამრიგად, აღსანიშნავია, რომ სესხის გამცემნი  მხოლოდ საკუთარ მოგებაზე არიან 

ორიენტირებული და, შესაბამისად, სესხის მისაღებად მკაცრ კრიტერიუმებს აწესებენ. 

 

განვითარებულ ქვეყნებში არსებობს მეორადი ბანკები, რომლებიც საბინაო სესხს იმ 

პირებზე გასცემენ, ვინც ძირითადი ბანკების მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებენ. იმდენად, 

რამდენადაც ეს პირები ნაკლები გადახდისუნარიანობით ხასიათდებიან და რისკი 

მაღალია, მეორადი ბანკები მათ უფრო მაღალ პროცენტს და ვალის გადასახდელად 

უფრო ხანმოკლე პერიოდს უწესებენ. რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, შედეგად 

ყველაზე დაბალშემოსავლიანი კლიენტი იხდის მეტს ან შეიძლება საერთოდ ვერ მიიღოს 

სესხი მაშინ, როდესაც ის, ვისაც სესხის დაფარვის პრობლემა არ აქვს, იღებს 

ნაკლებპროცენტიან სესხს და იხდის ნაკლებს. ეს ფაქტი ბაზრის ფუნქციონირების 

ნორმალური შედეგია (Baldock, 2007). 

 

სოციალური საცხოვრისის შემთხვევაში, განსახლების კრიტერიუმებს ადგილობრივი ან 

ცენტრალური ხელისუფლება განსაზღვრავს. ეს კრიტერიუმები ქვეყნების მიხედვით 

განსხვავდება, მაგრამ, როგორც წესი, სოციალური მოწყვლადობის სხვადასხვა 

მაჩვენებელს ეყრდნობა, როგორიცაა: მრავალშვილიანი ოჯახები, ცუდ საცხოვრებელ 

პირობებში მცხოვრები ოჯახები, დევნილები, ქრონიკული ან მძიმე ავადმყოფობის მქონე 

პირები. ასევე შეიძლება საცხოვრებლის განაწილება ჩვეულებრივი მომლოდინეთა 

რიგების მიხედვით განისაზღვრებოდეს (Baldock, 2007). 

 

დიდი ბრიტანეთის გამოცდილებით, სადაც ე.წ. საბჭოს სახლების (council housing)  

მაცხოვრებლები ქირას იხდიან, ხდება ოჯახების დახარისხება „პრობლემურ/ცუდ 

გადამხდელებად“ და „კარგ გადამხდელებად“. იმისათვის, რომ შედარებით დაბალი 

ხარისხის საცხოვრისებიც გაქირავდეს, მათ პირველ რიგში „ცუდ გადამხდელებს“ 

სთავაზობენ. „ცუდი გადამხდელი“, როგორც წესი, ყველაზე მეტად გაჭირვებულიცაა და 

რადგანაც ის სასოწარკვეთილია (სხვა გამოსავალი არა აქვს), იღებს ნებისმიერ 
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შემოთავაზებას. ხოლო ის, ვისაც ნაკლებად უჭირს, სხვა, უფრო უკეთეს შემოთავაზებას 

ელოდება. ბინადრობის ამ ფორმის შემთხვევაშიც იგივე სცენარი მეორდება, რაც 

საცხოვრისის შეძენის დროს: ყველაზე გაჭირვებული ყველაზე მძიმე პირობებში ხვდება. 

უფრო შეძლებულ ოჯახებთან შედარებით მას უწევს ან უფრო მეტის გადახდა ან უფრო 

ცუდ საცხოვრებელ პირობებზე დათანხმება (Baldock, 2007). 

 

ამრიგად, საბინაო ბაზრის ზემოაღწერილი ნაკლოვანებები (სესხების გაცემის სპეფიციკა 

და ა.შ.) აუცილებელს ხდის სახელმწიფო ჩარევას. თუმცა, ამ შემთხვევაშიც არ არსებობს 

გარანტიები, რომ ყველაზე მოწყვლადი ფენის წარმომადგენლები ადეკვატურ 

საცხოვრებელს მიიღებენ, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება სოციალური 

სახლების პოტენციური დამქირავებლების დაყოფა „კარგ“ და „ცუდ“ გადამხდელებად.   

 

პოლიტიკის ეფექტურობის შეფასების კრიტერიუმები 
 

ადამიანის ბაზისური მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად საცხოვრებლის ქონა 

უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა. ქვეყანაში უსახლკაროთა რაოდენობა თავისთავად  

საბინაო პოლიტიკის ეფექტურობის მკაფიო კრიტერიუმია. თუმცა საქმე მხოლოდ ოთხ 

კედელს და თავზე ჭერს არ ეხება. საბინაო პოლიტიკის შესაფასებლად  ეკონომიკური 

განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OECD)  სამ ძირითად ინდიკატორს 

გამოყოფს: 

-   დანახარჯი საცხოვრებელზე: შინამეურნეობის ბიუჯეტში საცხოვრებელზე 

დანახარჯის   (ქირა, კომუნალური გადასახადები, რემონტი და ა.შ.) წილი. OECD-

ის ქვეყნებში შინამეურნეობები თავიანთი შემოსავლის საშუალოდ 21%-ს 

საცხოვრებელზე ხარჯავენ.  

-   ერთ ბინადარზე ოთახების რაოდენობა: ბინაში ოთახების რაოდენობის 

თანაფარდობა იქ მცხოვრებ ადამიანთა რაოდენობასთან მიუთითებს რამდენად 

გადატვირთულ პირობებში ცხოვრობენ ისინი. გადატვირთულ სახლებში 

ცხოვრებას უარყოფითი ეფექტი აქვს ადამიანთა ფსიქიკურ და ფიზიკურ 

ჯანმრთელობაზე. OECD-ის ქვეყნებში თითო ადამიანზე საშუალოდ 1,6 ოთახი 

მოდის. 

-    ბაზისური კომუნალური პირობები: მაგალითად, საცხოვრებლების 

პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებიც აღჭურვილია სველი წერტილებით. 

OECD-ის მოსახლეობის 97,8%-ის საცხოვრისს სველი წერტილები აქვს (OECD, 

2014). 

 

 

საბინაო პოლიტიკა საქართველოში 
 

1992 წლიდან საქართველოში სწრაფი ტემპით განხორციელდა მანამდე სახელმწიფოს 

ნომინალურ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებლების უმეტესობის (95%) 

პრივატიზება. 2008-2011 წლებში სამშენებლო ბუმის შედეგად საბინაო სექტორის 

მოცულობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, თუმცა ეს თითქმის მთლიანად კომერციული 

მშენებლობის ხარჯზე მოხდა, სახელმწიფოს ჩართულობა მოსახლეობის მოწყვლადი 

ფენების საცხოვრებლით უზრუნველყოფაში კი კვლავაც ძალიან მცირეა (UNDP, 2011). 

 

განსაკუთრებით პრობლემურია იძულებით გადაადგილებულ პირთა (დევნილთა) 

საცხოვრებლის საკითხი. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მონაცემებით, 
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საქართველოში სულ 253,574 დევნილია, რომელთა დიდი ნაწილი ე.წ. კოლექტიურ 

ცენტრებში ცხოვრობს. ამ ტერმინით აღინიშნება მიტოვებული შენობები (სკოლები, 

საავადმყოფოები და ა.შ.), რომლებიც დევნილებმა 1990-იანი და/ან 2008 წლის 

კონფლიქტების შემდეგ თვითნებურად დაიკავეს. შესაბამისად, ფართო გაგებით, 

საქართველოს 100 000-მდე უსახლკარო დევნილი ჰყავს (საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და 

ლტოლვილთა სამინისტრო, 2010). აქვე აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლებში დევნილთა 

საცხოვრებლით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. 

მაგალითად, 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დევნილი მოსახლეობისათვის 

მთავრობამ იმავე წლის ოქტომბრიდან დეკემბრამდე  პერიოდში 3,963 ინდივიდუალური 

კოტეჯის ტიპის სახლი ააშენა. თითოეული კოტეჯი დაახლოებით 27 800 ლარი დაჯდა 

(საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, 2010).  

 

დევნილებთან დაკავშირებული სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს დევნილების 

საცხოვრისით უზრუნველყოფას, მაგრამ ეს ეტაპობრივად და საკმაოდ ნელი ტემპით 

მიმდინარეობს. ამასთან ერთად არ არის გათვალისწინებული განსაკუთრებით მძიმე 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობაში მყოფი დევნილი ოჯახებისათვის 

პრიორეტეტის მინიჭება (SDC, 2011). დევნილთა გარდა, არსებობს სხვადასხვა 

კატეგორიის (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, სახელმწიფო სააღმზრდელო 

დაწესებულებებიდან გამოსული ადამიანები, მარტოხელა ხანდაზმულები) 

ადამიანები/ოჯახები, რომლებსაც ხშირად აქვთ უსახლკარობის პრობლემა ან ცხოვრობენ 

მიუღებელ საცხოვრებელ პირობებში (SDC, 2011). 

 

შეზღუდული მასშტაბის პირდაპირი სახელმწიფო მიწოდების პარალელურად 

თანდათანობით იზრდება დონორი ორგანიზაციების როლი სოციალური საცხოვრისით 

უზრუნველყოფაში. საქართველოში პირველი სოციალური საცხოვრისი 2008 წელს 

თბილისში შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს ფინანსური 

მხარდაჭერით აშენდა (SDC, 2011). ამას მოჰყვა ანალოგიური მშენებლობები გორში, 

ბათუმში, ქუთაისსა და ზუგდიდში 2009 წელს, ხოლო ბოლნისსა და რუსთავში - 2011 

წელს (UNDP, 2011).  

 

აღნიშნულ სოციალურ საცხოვრისებში ბენეფიციართა შერჩევა ცალკეული 

მუნიციპალიტეტის პრეროგატივაა, თუმცა მათ სახელმძღვანელო პრინციპების სახით 

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია აწვდის კრიტერიუმების ჩამონათვალს, 

რასაც ყურადღება უნდა მიექცეს ოჯახების შერჩევის დროს. ეს კრიტერიუმები 

შემდეგნაირია: 

 

- ოჯახის საცხოვრებელი პირობები სავალალოა და აუცილებელია პირობების 

გაუმჯობესება;  

- ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა;  

- ოჯახის წევრების ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობა 

დამაკმაყოფილებელია;  

- ოჯახის წევრებს არ აღენიშნებათ მავნე ნივთიერებებზე დამოკიდებულება ან 

გადამდები დაავადებები;  

- ოჯახში არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ან მცირეწლოვნები;  

- ოჯახი მრავალშვილიანია;  

- ოჯახის წევრები გამოთქვამენ მზადყოფნას დასაქმებისათვის. 
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ამრიგად, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში საბინაო პოლიტიკა პრაქტიკულად არ 

არსებობს, თუ არ ჩავთვლით საზოგადოების ცალკეული ჯგუფებისათვის (მაგ., 

დევნილებისათვის) მიღებულ სპეციალურ ზომებს. ამ სფეროშიც ცვლილებები 

ძირითადად დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებით ხდება, რაც ძალიან მცირეა 

პრობლემის სრულად აღმოსაფხვრელად და საერთო სურათს ნაკლებად ცვლის.  

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

 

Baldock J. (2007), Social Policy, Social Welfare and the Welfare State;  

Fahey T. & Norris M. (2010), Housing, The Oxford Handbook of the Welfare State; 

Harloe M. (1995), in Fahey T. Norris M. (2010), Housing, The Oxford Handbook of the Welfare 

State; 

Hufner & Lundsgaard (2007), in Fahey T. Norris M. (2010), Housing, The Oxford Handbook of 

the Welfare State; 

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), (2011): Social Housing in Supportive 
Environement (SHSE) project in Georgia; Achievements over the years: 2007-2001; 

United Nations Development Program, (UNDP) (2011): Support to Social Services & Policies in 
Georgia, Project Document; 

Walsh M. Stephens P. Moore S. (2005), Social Policy & Welfare, Nelson Thornes;  

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო, (2010): დევნილთა საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;  
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო (2010), Cottage Settlements for Georgia’s new 
IDPs: Accountability in Aid and Construction, Open Society Georgia Foundation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
თავი 6. საპენსიო პოლიტიკა 
თავი 7. ჯანდაცვის პოლიტიკა 
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თავი 8. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიმართ პოლიტიკა 
 

 

პოლიტიკის მიზნები 
 
ადრეული პერიოდიდან მოყოლებული დღემდე შეზღუდული შესაძლებლობების 

გაგება მნიშვნელოვნად შეიცვალა. თუკი შუა საუკუნეებიდან დაწყებული მეოცე 

საუკუნის შუა წლებამდე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების (შშმპ) 

დემონიზაცია და უკიდურესი მარგინალიზაცია ხდებოდა, თანამედროვე 

მსოფლიო უფრო და უფრო მეტად ცდილობს შშმ პირების საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში ჩართვას (Rimmerman, 2013).  
 

როდესაც საქმე შეზღუდული შესაძლებლობების განსაზღვრებას ეხება 

მნიშვნელოვანია განვასხვავოთ სამედიცინო და სოციალური მიდგომა. 

სამედიცინო მოდელი ფიზიკური თუ გონებრივი შეზღუდულობის ვიწრო 

სამედიცინო კრიტერიუმების საფუძველზე დადგენას მოიცავს, რომელთა 

საფუძველზე შესაძლებელია შეზღუდულობათა კლასიფიკაციის წარმოება (Dalley, 

1991).  სოციალური მოდელის მომხრეები თვლიან რომ შეზღუდულობა არა 

იმდენად კონკრეტული ადამიანის, არამედ სოციალური გარემოს მახასიათებელია. 

ადამიანებს შეზღუდული აქვთ შესაძლებლობები არა თავიანთი ფიზიკური ან 

გონებრივი მდგომარეობის გამო (როგორც ამას სამედიცინო სკოლის მიმდევრები 

თვლიან), არამედ ისეთი სოციალური გარემოს გამო, რომელიც ადაპტირებული არ 

არის მათ საჭიროებებთან (Rimmerman, 2013). 

 

შშშმ პირების უმრავლესობა თავიანთი სტატუსის გამო არახელსაყრელ სოციო-

ეკონომიკურ პირობებში ცხოვრობს. ასე მაგალითად, რომ არა ფულადი 

ტრანსფერები დიდ ბრიტანეთში შშმ პირებს სიღარიბეში ცხოვრების ორჯერ უფრო 

დიდი ალბათობა ექნებოდათ, ვიდრე მათ არა შშმ თანამოქალაქეებს. 25 წლისა და 

უფროსი ასაკის დაუსაქმებელ მოქალაქეებს შორის კი თითქმის ნახევარი სწორედ 

შშმ პირია. შშმ პირთა დაახლოებით ერთ მეოთხედი არ ცხოვრობს ისეთ 

საცხოვრებელში, რომელიც მორგებულია მის საჭიროებებს. ასევე მათ შორის 

ჭარბობს დაბალი კვალიფიკაციის მქონე პირები (Rimmerman, 2013). ამასთანავე, 

აღსანიშნავია, რომ იმ ოჯახებს, სადაც შშმ პირები ცხოვრობენ გაცილებით ნაკლები 

შემოსავალი აქვთ, ვიდრე ოჯახებს, სადაც შშმ პირები არ არიან სახეზე (OECD, 

2003).  
 

ამდენად, შშმ პირების მიმართ სოციალური პოლიტიკის ძირითად მიზნად მათი 

სოციალური ინკლუზია შეგვიძლია დავასახელოთ. განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია შემცირდეს შშმ პირების სტიგმატიზაცია, რაც მათი 

საზოგადოებიდან გარიყულობის თანმდევი პროცესია. თუმცა, სოციალური 

ინკლუზია უფრო ფართო ცნებაა და მოიცავს როგორც სოციალურ, ისე 

ეკონომიკურ ასპექტებს. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში შშმ 

პირების დასაქმებას ენიჭება, რაც შეიძლება სოციალური ინკლუზიის მექანიზმად 

ჩავთვალოთ. სწორედ ამიტომ, მოცემულ თავში განსაკუთრებული ყურადღება შშმ 

პირების დასაქმების შესაძლებლობებზე იქნება მიმართული.   

 

 
რისი გაკეთება შეუძლია სახელმწიფოს? (პოლიტიკის ინსტრუმენტები) 
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ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD) შშმ 

პირებისადმი მიმართული პოლიტიკის ანალიზის დროს ორ ძირითად ტიპს 

გამოყოფს:  კომპენსაციასა და ინტეგრაციაზე ორიენტირებულს (იხ. ცხრილი #). 

ამათგან პირველი ძირითადად სხვადასხვა ტიპის ფულად ტრანსფერს 

გულისხმობს, ხოლო მეორე  

 
ცხრილი #: შშმ პირებისადმი მიმართული პოლიტიკის ტიპოლოგია 

პოლიტიკის 

ორიენტაცია 

პოლიტიკის სფერო სფეროს განმარტება/აღწერა 

კომპენსირებაზე 

მიმართული 

კონტრიბუციებზე 

დაფუძნებული 

დაზღვევა 

დასაქმებულის 

კონტრიბუციებით 

დაფინანსებული 

სადაზღვევო შემწეობა 

კატეგორიული ტიპის 

შემწეობა 

სოციალური დახმარება, 

რომელიც გაიცემა შშმ 

პირებზე 

მატერიალური/ფინანსური 

საჭიროებების შეფასებისა 

და წინასწარი 

კონტრიბუციების გარეშე 

ინტეგრაციაზე 

მიმართული 

რეგულაცია კვოტირების/გადასახადების 

სისტემა 

სუბსიდირება შშმ პირების ხელფასების 

სუბსიდირება,  

პროფესიული 

რეაბილიტაცია 

შშმ პირების პროფესიული 

სწავლების ხელშეწყობა 

მხარდაჭერილი 

დასაქმება 

შშშმ პირების სამუშაო 

ადგილზე ხელშეწყობა 

დაცული დასაქმება შშპ პირებისათვის 

დროებითი სამსახურების 

შექმნა 

სამუშაო ადგილის 

ადაპტაციის სტრატეგია 

 

წყარო: ადაპტირებული ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციის (OECD, 2003) მიხედვით 

 

დასაქმებაზე მიმართულ ე.წ. აქტივაციის ზომებს (OECD, 2003). უფრო 

დაწვრილებით განვიხილოთ თითოეული მათგანი. 

 

კომპენსირებაზე მიმართული ფულადი ტრანსფერები 

 
შეზღუდული შესაძლებლობებით გამოწვეულ დამატებით ხარჯებთან 

გასამკლავებლად კეთილდღეობის სახელმწიფოს ერთ-ერთ უმთავრეს 

ინსტრუმენტს ფულადი შემწეობა წარმოადგენს. აღნიშნულის მაგალითია დიდ 

ბრიტანეთში არსებული “შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 

საცხოვრებელი შემწეობა” (DLA - Disability Living Allowance). ეს გახლავთ 
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კატეგორიული ტიპის შემწეობა,  რომელიც, შესაბამისად, არც კონტრიბუციებს და 

არც მატერიალური/ფინანსური საჭიროებების შეფასებას არ ეფუძნება. აღნიშნულ 

ბენეფიტს ორი კომპონენტი აქვს: ზრუნვის კომპონენტი ეძლევა ადამიანებს, 

რომელთაც ფიზიკური თუ გონებრივი შეზღუდულობიდან გამომდინარე 

საკუთარი თავის მოვლა არ შეუძლიათ და სხვების დახმარებას საჭიროებენ; 

მობილურობის კომპონენტი დამატებით დახმარებას უწევს იმ შშმ პირებს, 

რომელთაც არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად გადაადგილება. საკუთარი 

მდგომარეობიდან გამომდინარე, ადამიანებს შეუძლიათ მიიღონ ერთ-ერთი ან 

ორივე კომპონენტი. ასევე აღსანიშნავია, რომ დახმარებას შშმ პირი შეიძლება 

სოციალური დაზღვევის სახითაც იღებდეს, რადგან მთელ რიგ ქვეყნებში 

არსებობს კონტრიბუციებზე დაფუძნებული დაზღვევის სქემა შშმ პირებისათვის 

(Barr, 2004).  

 

შშმ პირებს, რომელნიც დასაქმებულნი არიან, მაგრამ მათი შემოსავალი გარკვეულ 

მინიმუმს ვერ ცდება, ენიშნებათ “დასაქმების შემწეობა” (Disability working 

allowance).  აღსანიშნავია, რომ ეს არ გახლავთ კატეგორიული ტიპის ბენეფიტი, 

არამედ იგი ეფუძნება შშმ პირის მატერიალური/ფინანსური საჭიროებების 

შეფასებას. ამასთან, აუცილებელი პირობაა, რომ შშმ პირი კვირაში მინიმუმ 16 

საათს მაინც უნდა მუშაობდეს (Barr, 2004).  
 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიმართ პოლიტიკა არ 

შემოიფარგლება მხოლოდ შშმპ-ზე ზრუნვით, არამედ ითვალისწინებს იმ 

ადამიანებსაც, ვისაც შშმ პირებზე ზრუნვა უწევთ. მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში 

არსებობს სპეციალური შემწეობები მზრუნველებისათვის  - ე.წ. შშმ პირზე 

ზრუნვის შემწეობა. აღნიშნული ბენეფიტი ეძლევა სამუშაო ასაკის მქონე ადამიანს, 

რომელიც განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში მყოფ შშმპ-ს უვლის (Barr, 2004). 

 
შშმ პირებისათვის გამოყოფილი შემწეობები, ისევე როგორც უმუშევრობის ან სხვა 

ტიპის შემწეობა, ხშირი კრიტიკის საგანია, რადგან ზოგიერთი ეკონომისტი 

მიიჩნევს, რომ მან შეიძლება ბაზარზე სამუშაო ძალის მოწოდება შეამციროს. 

თუმცა, ამასთანავე შესაძლებელია ვისაუბროთ საპირისპირო ლოგიკითაც: შშმ 

შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა მატულობს უმუშევრობის დონის ზრდასთან 

ერთად  (რეცესიის დროს შშმ პირი უფრო ნაკლებად ახერხებს სამსახურის პოვნას, 

ვიდრე არა შშმპ). ამ თვალსაზრისით შშმ შემწეობა უმუშევრობის გამომწვევი კი 

არა, არამედ მისი შედეგია. თუმცა ამ შემთხვევაში მიზეზ-შედეგობრიობის 

საკითხი დღემდე დავის საგნად რჩება  (Barr, 2004). 

 
ინტეგრაციაზე მიმართული ზომები  

 

შშმ პირების შრომის ბაზარზე დასაბრუნებლად ბევრი ქვეყანა იყენებს 

რეგულაციებს, რომელთაც დამსაქმებელთა დაქირავების პრაქტიკაზე აქვს გავლენა. 

მაგალითად, შესაძლებელია დაწესდეს შშმ პირების დასაქმების სავალდებულო 

კვოტა და შესაბამისად ჯარიმები იმ დამსაქმებლებისათვის ვინც კვოტას არ 

ასრულებს. გარდა, ამ ტრადიციული (ძველი) მეთოდისა, არსებობს უფრო 

თანამედროვე ინსტრუმენტი, რომელიც ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობას 

გულისხმობს. მსგავსი კანონმდებლობა იცავს შშმ პირების უფლებებს შრომის 
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ბაზარზე და მათ თანაბარ პირობებში აყენებს შეზღუდული შესაძლებლობების 

არმქონე პირებთან (Rimmerman, 2013).  

 

კვოტების სისტემა პირველი მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში ვეტერანების 

დასაქმებისათვის წარმოიშვა. გერმანიამ, იტალიამ, ავსტრიამ და პოლონეთმა 

კვოტური სისტემა 1920-იან წლებში შემოიღეს. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 

კვოტური პოლიტიკის მეორე ეტაპი დაიწყო, რომელმაც არამარტო ვეტერანები, 

არამედ სხვა, ჩვეულებრივი მოქალაქეებიც მოიცვა. კვოტურ სისტემას ასევე 

იყენებენ განვითარებად ქვეყნებში. ჩინეთში, კამბოჯაში, ტაილანდში, იაპონიაში, 

მონღოლეთში, ინდოეთსა და შრი-ლანკაში გავრცელებულია კვოტური თუ 

ნახევრად-კვოტური ტიპის პოლიტიკები შშმ პირთა დასაქმების გასაზრდელად 

(Rimmerman, 2013).  

 

კვოტა შეიძლება იყოს როგორც სავალდებულო, ისე ნებაყოფლობითი. 

ნებაყოფლობითი გულისხმობს დამსაქმებელსა და სახელმწიფოს შორის 

თანამშრომლობას შშმ პირთა დასაქმების საკითხში. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი 

სახის კვოტა დიდმა ბრიტანეთმა დაბალეფექტურობის გამო გააუქმა. 

დამსაქმებლები ძალიან შერჩევითად უდგებოდნენ საქმეს და სამსახურში 

მხოლოდ მსუბუქი შეზღუდულობის მქონე პირები აჰყავდათ. რაც შეეხება 

სავალდებულო კვოტას, მის ცხოვრებაში გატარებას სახელმწიფოს მხრიდან დიდი 

ძალისხმევა ჭირდება. ასეთი ტიპის კვოტა ხშირად კონკრეტულ დამსაქმებლებზეა 

გათვლილი, ან მხოლოდ მაღალფუნქციურ შშმ პირებზე ვრცელდება. ზოგიერთ 

ქვეყანაში, მაგალითად იტალიაში, სპეციალური კვოტა არებობს ახალგარდა შშმ 

პირების დასაქმებაზე (Rimmerman, 2013).  

  
იაპონიაში არსებობს კვოტებისა და გადასახადების სისტემა, რაც იმას 

გულისხმობს რომ თუ დამსაქმებელი არ აკმაყოფილებს კვოტის მოთხოვნებს, 

მაშინ ის სპეციალურ გადასახადს იხდის. ხოლო, კომპანიებს, რომელნიც 

ასრულებენ შშმ პირთა დასაქმების მოთხოვნას, სთავაზობენ გრანტებს შშმ პირების 

დასაქმებით გამოწვეული დამატებითი ხარჯების დასაფარად. ტრადიციულად, 

აღნიშნული სისტემა მხოლოდ ფიზიკური შეზღუდულობის მქონე პირებზე 

ვრცელდებოდა, თუმცა ამჟამად დაიწყეს მსუბუქი გონებრივი შეზღუდულობის 

მქონე პირების ჩართვაც. აღნიშნულის მიუხედავად, იაპონიაში, დამსაქმებელთა 

ნახევარზე მეტი არ ასრულებს კვოტის მოთხოვნებს და გადასახადის გადახდას 

ამჯობინებენ (Rimmerman, 2013).  

 
კვოტური სისტემისაგან განსხვავდება პოლიტიკის მეორე მიმართულება, 

რომელიც არა ბაზარზე პირდაპირი ჩარევით, არამედ უფრო მსუბუქი ფორმებით 

ცდილობს შშმ პირების დასაქმების გაზრდას. აღნიშნულში მოიაზრება 

ხელფასების სუბსიდირება, პროფესიული სწავლება, მხარდაჭერილი და დაცული 

დასაქმება, ასევე სამუშაო ადგილის ადაპტირების პროგრამები.  

 
სუბსიდირება: სუბსიდია ეძლევა დამსაქმებელს, რათა მას შეუმცირდეს შშმპ-ს 

დასაქმებით გამოწვეული დამატებითი ხარჯები. ისინი ფართოდ გამოიყენება 

ავსტრალიაში, შვედეთში, დანიაში, საფრანგეთში, ჰოლანდიაში, ავსტრიასა და 

ნორვეგიაში. შვედეთი და იაპონია სუბსიდიებს გასცემენ იმისათვის, რათა 

კომპენსირება გაუკეთონ შშმ-ს დასაქმებით გამოწვეულ 
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ნაკლებპროდუქტიულობას. ფინანსური წახალისება ასევე შეიძლება შშმ პირების 

დამსაქმებელი კომპანიებისათვის გადასახადების შემცირებაში გამოიხატებოდეს. 

ამ პრაქტიკას აქტიურად იყენებს აშშ, ლუქსემბურგი, პოლონეთი და ჩეხეთი. 

არსებობს მოსაზრება, რომ შშმ პირთა დასაქმება იშვიათად გრძელდება 

სუბსიდირებული პერიოდის შემდეგ. თუმცა ამ მიმართულებით ჩატარებული 

კვლევები არ იძლევა ცალსახა დასკვნის გამოტანის შესაძლებლობას (Rimmerman, 

2013). 

 

პროფესიული რეაბილიტაცია: პროფესიული რეაბილიტაცია ძირითადად 

პროფესიულ სწავლებაზეა ორიენტირებული. რიმერმანის (Rimmerman, 2013) 

მონაცემებით სახელმწიფოს მიერ შშმ პირის პროფესიულ სწავლებაზე დახარჯულ 

თითო დოლარზე 18 დოლარი უბრუნდება გადასახადების სახით. 

 
აღნიშნულის გარდა გამოიყენება ე.წ. “მხარდაჭერილი დასაქმების” (supported 

employment) პროგრამა. აღნიშნული მიდგომა დახმარების გაწევას  გულისხმობს 

განსაკუთრებული შეზღუდულობის მქონე პირებისათვის, რომლებიც არ არიან 

კონკურენტუნარიანი შრომის ბაზარზე სხვების დახმარების გარეშე. კერძოდ, 

მხარდაჭერა გამოიხატება შშმ პირებისათვის სამსახურის მოძიებაში დახმარებაში, 

დასაქმების ადგილზე ტრანსპორტირებაში, დროისა და ფულის მენეჯმენტში და 

ა.შ. აღნიშნული ტიპის პროგრამა აშშ-ში 1980 წელს შემოიღებს და მას შემდეგ 

ინტენსიურად ხდება მისი ეფექტურობის შესწავლა. კვლევები აჩვენებს, რომ 

აღნიშნული მიდგომა საკმაოდ წარმატებულია: პროგრამაში ჩადებული 

თითოეული დოლარი სახელმწიფო ბიუჯეტში დოლარზე მეტს აბრუნებს 

(Rimmerman, 2013).  

 

მხარდაჭერილი დასაქმებისაგან განსხვავდება ე.წ. “დაცული დასაქმება” (sheltered 

employment) რომელიც არა უკვე დასაქმებული შშმპ-ს ინტეგრაციას ცდილობს 

სამუშაო ადგილზე ან ეხმარება მას სამსახურის ძებნაში, არამედ სპეციალურად 

მათთვის ქმნის დროებით სამსახურებს (ეს შეიძლება იყოს სპეციალური 

ვორქშოპები შშმ პირებისთვის, დღის ცენტრები და ა.შ.) აღნიშნული მიდგომის 

კრიტიკა ძირითადად იმაში გამოიხატება, რომ მსგავსი სახის “დაცული” დასაქმება 

უმეტესწილად არასტაბილურია. იგი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 

ხორციელდება სახელმწიფო ან კერძო დაფინანსებით  და ვერ უზუნველყოფს შშმ 

პირებში პროდუქტიული უნარების გამომუშავებას, რაც მომავალში მათ 

დასაქმებას შეუწყობდა ხელს. ამასთანავე, მსგავსი სახის ვორქშოპები ხშირად შშმ 

პირების გარიყულობას უწყობს ხელს და მარგინალიზაციის ხარისხს კიდევ უფრო 

ზრდის. ამდენად, დაცული დასაქმების პროგრამა უარყოფითად არის 

შეფასებული, როგორც ეფექტურობის, ისე არასასურვლი სოციალური შედეგების 

გამო (Rimmerman, 2013).   

 
ბოლოს უნდა აღვნიშნოთ სამუშაო ადგილის ადაპტაციის სტრატეგია, რომელიც 

შშმ პირისათვის სამუშაო ადგილზე ხელსაყრელი პირობების შექმნას 

გულისხმობს. მაგალითად, იმისათვის, რომ აპლიკაციის პროცესში შშმ პირს 

სხვებთან თანაბარი შესაძლებლობები მიეცეს, დამსაქმებელმა 

სმენადაქვეითებული აპლიკანტისათვის გააუბრებაზე თარჯიმანი უნდა 

უზრუნველყოს. დასაქმების შემთხვევაში კი უნდა მოხდეს გარემოს ადაპტირება, 

რათა შშმ პირს შეეძლოს მისთვის კომფორტულ პირობებში მუშაობა. აღსანიშნავია, 

რომ თავად შშმ პირების მხრიდან  ყველაზე ხშირი მოთხოვნა მოქნილი სამუშაო 
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საათებია, რასაც სამუშაო ადგილის ადაპტირების სტრატეგია ასევე 

ითვალისწინებს (Rimmerman, 2013).   

 

 
სახელმწიფო ჩარევის ლოგიკა 
 
როგორც უკვე განვიხილეთ, კომპენსაციაზე ორიენტირებული პოლიტიკა 

შეიძლება განხორციელდეს როგორც კონტრიბუციებზე დაფუძნებული დაზღვევა 

და ასევე როგორც კატეგორიული ტიპის შემწეობა. დაზღვევის შემთხვევაში 

სახელმწიფო ჩარევის ძირითადი არგუმენტები იგივეა რაც უმუშევრობის კერძო 

დაზღვევის შემთხვევაში (იხ. თავის დასაქმების პოლიტიკა). უმუშევრობის კერძო 

დაზღვევისათვის შშმ პირი უკვე განხორციელებულ რისკს წარმოადგენს იმის 

გათვალისწინებით, რომ მათი დასაქმების შანსები ძალიან მცირეა. შესაბამისად, 

სადაზღვევო პრემია შშმ პირებისთვის გაცილებით მაღალი იქნება ვიდრე არა შშმ 

პირებისათვის. აქედან გამომდინარე, კერძო დაზღვევა სოციო-ეკონომიკურად 

დაუცველი შშმ პირისთვის ფაქტიურად არახელმისაწვდომია.  

 
კერძო დაზღვევის არაეფექტურობის გამო შშმ პირთა საჭიროება სოციალური 

დახმარების გზით უნდა მოგვარდეს. სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, შეუძლია უარი 

თქვას შშმ პირების დახმარებაზე. თუმცა ამ ფაქტს, არათუ თანასწორობის 

არგუმენტიდან გამომდინარე, ეფექტიანობის კუთხითაც ვერ ექნება გამართლება. 

დახმარების გარეშე დარჩენილი შშმ პირები მძიმე ტვირთად დააწვებიან მათი 

ოჯახის წევრებს. საერთო ჯამში კი ეს სოციალურ ფონს დაამძიმებს. აქედან 

გამომდინარე, სახელმწიფო ჩარევა გაცილებით ეფექტიანია, ვიდრე ჩაურევლობა 

(Barr, 2004). 

  
სოციალური სამართლიანობის კუთხით თუ ვიმსჯელებთ, ლიბერტარიანელები 

ემხრობიან კერძო ქველმოქმედებას პრობლემის მოსაგვარებლად, როდესაც 

საჭიროება არადაზღვევადი რისკიდან მომდინარეობს. თუმცა “უბილეთო 

მგზავრის” პრობლემიდან გამომდინარე კერძო ქველმოქმედებით დაფინანსება ვერ 

იქნება საკმარისი. ისეთი ავტორებიც კი, როგორებიც არიან ფრიდმანი და ჰაიეკი, 

თანხმდებიან, რომ ასეთ შემთხვევაში შეიძლება შემწეობა საჯარო ფონდებიდან 

გაიცეს. თუმცა, მათი აზრით, ამ დროსაც მნიშვნელოვანია ეს მოხდეს მხოლოდ 

მათთვის, ვისაც მუშაობა არ შეუძლია (Barr, 2004).  

 

 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიმართ არსებული 
პოლიტიკა საქართველოში 
 
ამჟამად საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მიმართ 

გატარებული პოლიტიკა ძირითადად კომპენსაციაზეა ორიენტირებული, თუმცა 

შეინიშნება გარკვეული ძვრები ინტეგრაციის მიმართულებითაც. 

 

კომპენსაციაზე ორიენტირებული პოლიტიკის ძირითადი ინსტრუმენტი ფულადი 

შემწეობაა (კატეგორიული ტიპის), რომელიც ე.წ. “სოციალური პაკეტის” 

ფარგლებში ენიშნებათ შშმ პირებს. სოციალური პაკეტი განკუთვნილია მკვეთრად 
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და ზომიერად გამოხატული შეზღუდულობების მქონე პირებისათვის 

(სოციალური მომსახურების სააგენტო, 2014).  

 

აღნიშნულის გარდა, სახელმწიფო ახორციელებს რიგ პროგრამებს სხვადასხვა 

სახის შეზღუდულობის მქონე პირების მიმართ. მაგალითად: დამხმარე 

საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამა, ფსიქიკური დარღვევების მქონე 

პირთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა; ყრუთა კომუნიკაციის ხელშეწყობა და ა.შ. 

(სოციალური მომსახურების სააგენტო, 2014).  

 

აღსანიშნავია, რომ 2014 წლის 20 იანვარს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 

დაამტკიცა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა თანაბარი 

შესაძლებლობების უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო 

გეგმა. აღნიშნული სამოქმედო გეგმა მოიცავს ინტერვენციის ფართო სპექტრს: შშმ 

პირთა დისკრიმინაციის აკრძალვა (ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა უკვე 

შემუშავებული და მიღებულია); საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება შშმ 

პირებთან დაკავშირებულ საკითხებზე; საზოგადოებრივი დანიშნულების 

ობიექტებისა და მომსახურების ხელმისაწვდომობა; ინდივიდუალური 

მობილურობა; განათლება (მათ შორის სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროებების მქონე პირთა პროფესიული სწავლების უზრუნველყოფა); 

ჯანმრთელობის დაცვა; სოციალური დაცვა (რომელიც გულისხმობს “სოციალური 

პაკეტის” გაუმჯობესებას) და პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

მონაწილეობა. 

 

რაც შეეხება შშმ პირთა დასაქმების საკითხს, სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებულია  სამუშაოს მაძიებელი შშმ პირების მონაცემთა ბაზის შექმნა, 

ინფორმაციული ბაზის შექმნა იმ საწარმოების შესახებ, სადაც შესაძლებელია შშმ 

პირთა დასაქმება, დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო და კერძო ცენტრების 

(სააგენტოების) თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება შშმ პირების 

კონსულტირებისა და დასაქმების სპეციფიკის საკითხებში სპეციალური 

ტრენინგების ორგანიზების გზით, შშმ სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული 

ორიენტაციისა და საკონსულტაციო სისტემის ჩამოყალიბება და და შშმ სამუშაოს 

მაძიებელთა პროფესიული სწავლების მომზადება-გადამზადების სახელმწიფო 

პროგრამის შემუშავება/განხორციელება, ასევე შშმ პირების თვითდასაქმების 

ხელშეწყობა. მოცემულ თავში მიმოხილული საერთაშორისო გამოცდილების 

გათვალისწინებით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ აღნიშნული სამოქმედო გეგმა 

ითვალისწინებს შშმ პირთა შრომის ბაზარზე ინტეგრაციაზე მიმართული 

პოლიტიკის გარკვეულ ელემენტებს, თუმცა შემოიფარგლება მათი ყველაზე 

“მსუბუქი”ფორმებით.  
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შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფის 2014-2016 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმა 
 
 
 
 
თავი 9. სიღარიბე და უთანასწორობა სოციალური პოლიტიკაში 
 

 სიღარიბე და უთანასწორობა ორი ყველაზე მწვავე პრობლემაა, რომელთა 

აღმოფხვრა/შემცირება სოციალური პოლიტიკის ერთ-ერთ უმთავრეს 

მიზანს წარმოადგენს. მოცემულ თავში შევეცდებით გავაანალიზოთ, თუ 

კონკრეტულად რას ნიშნავს აღნიშნული ფენომენები, როგორ ხსნიან მათ 

სხვადასხვა იდეოლოგიის მიმდევრები და როგორ ხდება მათი გაზომვა. 

ბოლოს განვიხილავთ თუ რა მდგომარეობაა საქართველოში ამ მხრივ. 

 

1. სიღარიბის განმარტება და გაზომვის მეთოდოლოგია 

 

სიღარიბე დღევანდელ მსოფლიოში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა და 

სოციალური პოლიტიკის ძირითად გამოწვევად რჩება როგორც 

განვითარებად, ისე განვითარებულ ქვეყნებში. არსებობს სიღარიბის ბევრი 

სხვადასხვა განმარტება და შესაბამისად, გაზომვის მეთოდოლოგია. 

მოცემული თავი შეეცდება მიმოიხილოს ყველა ძირითადი მიდგომა 

აღნიშნული საკითხისადმი.  

 

1.1. აბსოლუტური სიღარიბე 

 

აბსოლუტური სიღარიბის გაგება ეფუძნება 

იდეას, რომ არსებობს პროდუქტებისა და 

სერვისების ბაზისური ოდენობა, რაც ადამინს  

ფიზიკური არსებობის/ჯანმრთელობის 

შესანარჩუნებლად სჭირდება. მსგავსი მიდგომა 

პირველად სიბომ რაუნთრიმ გამოიყენა იორკის 

მოსახლეობის ცნობილ კვლევაში. ღარიბების 

იდენტიფიცირებისათვის რაუნთრიმ (1902) 

გადაწყვიტა განესაზღვრა ე.წ. ბაზისური 

სამომხმარებლო კალათა, რომელიც მოიცავდა 

ყველა იმ აუცილებელ პროდუქტს/სერვისს, რაც  

არსებობის შენარჩუნებისათვის იყო საჭირო. ეს 

კალათა მოიცავდა იაფ საკვებ პროდუქტებს, 

       აბსოლუტური სიღარიბე 

ადგენს სიღარიბის 

გარკვეულ ზღვარს, 

რომლის მიღმა მყოფი 

ადამიანი ითვლება 

ღარიბად. ზღვრის 

დადგენის სხვადასხვა 

მეთოდი არსებობს.  

უმეტეს შემთხვევაში ის 

საარსებო მინიმუმის 

გაანგარიშებას 

გულისხმობს, რომელიც 

აუცილებელია ადამიანის 

ფიზიკური არსებობის 

შენარჩუნებისათვის. 
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ბინის ქირას, ტანისამოსის ხარჯს და ა.შ. ამ მინიმალური სამომხმარებლო 

კალათის ფასი შემდეგ გამოიყენებოდა როგორც ზღვარი, რომლის მიღმაც 

ოჯახი ჩაითვლებოდა ღარიბად.  

 

სიღარიბის აბსოლუტურ დეფინიციას ბევრი ნაკლი გააჩნია (Alcock, 1997; 

Townsend, 1979; Atkinson, 1975). პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ 

მეცნიერები ვერ თანხმდებიან მინიმალური სამომხმარებლო კალათის 

შემადგენლობაზე. მაგალითად, ადამიანთა მინიმალური კვებითი 

მოთხოვნილების უნივერსალური მოდელი მხედველობაში ვერ იღებს 

სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფისა თუ პროფესიის მქონე ადამიანებს, ასევე 

ქალებსა და კაცებს შორის არსებულ განსხვავებებს საკვებ 

მოთხოვნილებებში. უნივერსალურად განსაზღვრული სიღარიბის ზღვარი 

უმეტეს შემთხვევაში არაადექვატურად დაბალია და ღარიბი მოსახლეობის 

იმედგაცრუებას იწვევს, რომელთაც გაცილებით უკეთ იციან რა არის 

სიღარიბე, ვიდრე არაღარიბმა მკვლევარებმა. ამავდროულად, ხშირია 

სიღარიბის სუბიექტური გამოცდილების უგულებელყოფა. მაგალითად, 

მსგავსი მეთოდოლოგია არ ითვალისწინებს იმას, რომ ღარიბებმა შეიძლება 

ფული დახარჯონ ისეთ პროდუქტებზე, რაც მეცნიერთა აზრით არ 

ითვლება არსებობისათვის აუცილებლად, ანუ არ არის მინიმალური 

კალათის შემადგენელი.  

 

ამასთანავე, სიღარიბის აბსოლუტურმა გაგებამ განვითარებულ, 

ინდუსტრიულ ქვეყნებში, სადაც თვითგადარჩენისათვის საჭირო 

ბაზისური მოთხოვნილებები მოსახლეობის აბსოლუტური 

უმეტესობისათვის დაკმაყოფილებულია, შეიძლება გამოწვიოს სიღარიბის 

არსებობის უგულებელყოფა და ამ საკითხის მიმართ საზოგადოების 

ინტერესის კლება. მაგალითად, ბევრი მეცნიერი აკრიტიკებს მსოფლიო 

ბანკის მიერ გამოყენებულ დღეში 1.25 აშშ დოლარის ზღვარს, რომლის 

გამოყენება შედარებით მდიდარ, განვითარებულ ქვეყნებში სიღარიბის 

დონეს ხელოვნურად წევს დაბლა  (Hoelscher, 2008, Woodward, 2008).  

 

მიუხედავად ნაკლოვანებებისა, სიღარიბის 

აბსოლუტური განმარტება მაინც 

გამოსადეგია, განსაკუთრებით 

განვითარებად ქვეყნებში. ამასთანავე, არ 

არის სავალდებულო, რომ მინიმალური 

სამომხმარებლო კალათა ძალიან 

შეზღუდული იყოს. მაგალითად, სტიტმა 

და გრანტმა ამ კალათაში ისეთი ხარჯებიც 

კი შეიყვანეს, როგორიცაა კინოში და 

საცურაო აუზზე ვიზიტი (Alcock, 1997).  

 

 

 

სიღარიბის ფარდობითი გაგების 

შემთხვევაში სიღარიბის ზღვარი                    

განისაზღვრება კონკრეტულ 

საზოგადოებაში ცხოვრების 

დონის მიხედვით. ეს 

უკანასკნელი უმეტეს 

შემთხვევაში მედიანური 

შემოსავლის გარკვეული 

პროცენტით განისაზღვრება. 

აბსოლუტურისგან 

განსხვავებით, ფარდობითი 

სიღარიბის ზღვარი ცვალებადია 

იმის მიხედვით, თუ როგორ 

ვითარდება ქვეყნის ეკონომიკა 

და შესაბამისად მოსახლეობის 

შემოსავლები 
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1.2. ფარდობითი (რელატიური) სიღარიბე  

  

სიღარიბის ფარდობითი გაგების ჩამოყალიბება გამოჩენილი ბრიტანელი 

მეცნიერის პიტერ ტაუნსენდის სახელთან ასოცირდება, თუმცა ამ მიდგომის 

საფუძვლები კლასიკოსი ეკონომისტების, ადამ სმიტისა და კარლ მარქსის 

შრომებში შეიძლება მოვიძიოთ (Alcock 1997). ტაუნსენდის (1979) აზრით, 

ადამიანებს საჭიროებები უჩნდებათ იქიდან გამომდინარე, თუ რა ტიპის 

საზოგადოებაში ცხოვრობენ ისინი. საზოგადოებისგან არსებობს 

მოლოდინები ადამიანის დასაქმებასა თუ განათლებასთან მიმართებით, 

რაც, თავის მხრივ, უქმნის ამ ადამიანს საჭიროებას დააკმაყოფილოს ეს 

მოლოდინები. ამდენად ინდივიდი/ოჯახი შეიძლება ჩაითვალოს ღარიბად, 

თუკი რესურსების სიმცირე მათ ხელს უშლის: „იკვებონ ისე, მონაწილეობა 

მიიღონ ისეთ აქტივობებში და იცხოვრონ ისეთ პირობებში, რომლებიც 

ნორმალურად/მისაღებად ითვლება და წახალისებულია იმ საზოგადოების 

მიერ რომელშიც ისინი ცხოვრობენ” (Townsend, 1979, p.50). 

 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, საზოგადოებაში არსებული ცხოვრების 

ზოგადი სტილი და ამ სტილის შენარჩუნებისთვის საჭირო რესურსები 

შეგვიძლია გამოვიყენოთ იმ ზღვრად, რომლის მიღმაც ინდივიდებს 

ჩავთვლით ღარიბებად. იმისათვის რომ გათვალისწინებული ყოფილიყო 

ადამიანების განსხვავებული ცხოვრების სტილი, ტაუნსენდმა 

მიზანშეწონილად ჩათვალა რომ მკვლევარები მხოლოდ ფულადი 

შემოსავლების გაზომვით არ შემოფარგლულიყვნენ, არამედ ოჯახის 

რესურსების განსაზღვრის დროს გაეთვალისწინებინათ ისეთი 

ფაქტორებიც, როგორიცაა უძრავი ქონება, პროფესიული ბენეფიტები, 

საჯარო სოციალური სერვისები და სხვა სახის შემოსავლები. სიღარიბის 

ასეთი სახის განსაზღვრების ოპერაციონალიზაციის მიზნით ტაუნსენდმა 

შეიმუშავა მატერიალური დეპრივაციის ინდექსი. ეს ინდექსი შედგებოდა 

ისეთი ინდიკატორებისაგან, როგორიცაა მაცივრის ქონა ან ოჯახის 

შესაძლებლობა გადაუხადოს ბავშვს დაბადების დღე. შემდეგ მან შეადარა 

შერჩევითი ერთობლიობის წევრთა განაწილება მათი ფულადი 

შემოსავლებისა და მის მიერ შემუშავებული მატერიალური დეპრივაციის 

ინდექსის მიხედვით. კვლევამ დაადასტურა ტაუნსენდის მოლოდინი, რომ 

ფულადი შემოსავლის კლების პროცესში გარკვეული ზღვრის ქვემოთ 

მატერიალური დეპრივაციის ინდექსი შემოსავლის კლებასთან შედარებით 

არაპროპორციულად გაიზრდებოდა. ტაუნსენდის აზრით, სწორედ ეს 

წერტილი/ზღვარი წარმოადგენს სიღარიბის ზღვარს.  

 

მიუხედავად იმისა, რომ სიღარიბის ფარდობითი განმარტება უფრო ფართო 

გაგებისაა და აბსოლუტური განსაზღვრების გარკვეულ პრობლემებს ჭრის, 

მასაც საკუთარი ნაკლი გააჩნია. მაგალითად, მაინც საჭიროა ექსპერტების 

ჩართულობა იმის დასადგენად, თუ რომელი ინდიკატორები უნდა 

გამოიყენონ დეპრივაციის ინდექსის შესამუშავებლად. ამოსავალი 

წერტილი ღარიბების არაღარიბებისგან გამიჯვნაა, რითიც ეს 
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მახასიათებელი გარკვეულწილად სოციალური უთანასწორობის 

მაჩვენებელსაც ფარავს. უფრო მნიშვნელოვანი კი ალბათ ის არის, რომ 

სიღარიბის ფარდობითი განმარტება ვერ ითვალისწინებს საზოგადოების 

ცხოვრების სტანდარტის ზოგად გაუმჯობესებას ან გაუარესებას (Sen, 1983).  

ასე მაგალითად, რესურსების ფარდობითი განაწილება (მდიდრებსა და 

ღარიბებს შორის) შეიძლება უცვლელი დარჩეს როგორც ეკონომიკური 

რეცესიის, ისე ზრდის პერიოდში. ამდენად სიღარიბის ფარდობითი 

მაჩვენებელი უცვლელი დარჩება მაშინაც კი, როდესაც ღარიბების 

მდგომარეობა უმჯობესდება ეკონომიკური ზრდის გამო, ან უარესდება 

რეცესიის პერიოდში.  

 

1.3. სიღარიბე, როგორც შესაძლებლობების ნაკლებობა 

 

ცნობილმა ინდოელმა ეკონომისტმა, ამარტია სენმა (1993, 1983) 

შემოგვთავაზა განსაკუთრებით საინტერესო მოსაზრება სიღარიბის 

გასაანალიზებლად. იმის ნაცვლად, რომ კეთილდღეობა გაზომოს ფულადი 

შემოსავლითა და საცხოვრებელი პირობებით, სენი კეთილდღეობას 

შესაძლებლობების კონტექსტში განიხილავს. პიროვნების კეთილდღეობა 

განისაზღვრება, როგორც მისი შესაძლებლობა გააკეთოს მისთვის რაიმე 

მნიშვნელოვანი, ან გახდეს რაიმე ღირებული სტატუსის მატარებელი. 

რესურსების მნიშვნელობა არ არის უგულებელყოფილი, მაგრამ იგი 

განიხილება როგორც საშუალება ადამიანის ღირებული 

ფუნქციონირებისათვის და არა როგორც თავისთავადი ღირებულება. სენმა 

ჩამოაყალიბა ბაზისური შესაძლებლობების კონცეფცია, რომელთა ფლობა 

აუცილებელია, რათა ადამიანმა თავი აარიდოს სიღარიბეს.  თუმცა, მას არ 

მოუცია ამ ბაზისური შესაძლებლობების ამომწურავი ჩამონათვალი.  

 

სენის კონცეფციის მთავარი პრობლემა “შესაძლებლობის” განსაზღვრის 

პრობლემაა, რომელიც მჭიდრო კავშირშია როულსის “სოციალური 

სამართლიანობის” იდეასთან. სენის მიხედვით, სამართლიანი იქნება 

ინდივიდის ისეთი მდგომარეობა, რომელიც მისაღებია არსებული 

სოციალური წესრიგის ფარგლებში; ვისაც არ შეუძლია მსგავსი 

სტანდარდის მიღწევა, ისინი სოციალური უსამართლობის მსხვერპლნი და 

ამდენად, ღარიბები არიან. ამ შემთხვევაში საქმე სოციალური 

სამართლიანობის ინდივიდუალურ გაგებასთან გვაქვს, რაც მსჯელობას 

სუბიექტურს და ბუნდოვანს ხდის. მეთოდოლოგიური კუთხით კი საკმაოდ 

რთულია შესაძლებლობების ისეთი სიის შედგენა, რომელზეც 

უნივერსალურად შეთანხმდებიან მეცნიერები. მეორეს მხრივ, რადგან 

შესაძლებლობა პოტენციას გამოხატავს და არა უკვე დამდგარ შედეგს, მისი 

გაზომვა რთულია. ასევე რთულია სიღარიბის ზღვრის, ანუ თითოეული 

შესაძლებლობის იმ დონის დადგენა, რომლის მიღმაც ინდივიდი 

ჩაითვლება ღარიბად.  
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1.4. პოლიტიკური განსაზღვრება (policy definition) და შემოსავლის 

არაპირდაპირი მაჩვენებლები (income proxy measures) 

 

სიღარიბის აბსოლუტური და ფარდობითი განმარტებები იდეალური 

ტიპებია. პრაქტიკაში კი მათ შორის განსხვავება არც ისე დიდია. არსებობს 

ამ ორი მიდგომის რაფინირების და შედეგად ერთი “ობიექტური” 

განსაზღვრების მიღების მცდელობები. ერთ-ერთი ასეთი მცდელობა 

სიღარიბის განსაზღვრების სახელმწიფოს მიერ გარანტირებულ 

მინიმუმთან დაკავშირების მცდელობა იყო - სიღარიბის ე.წ. 

“პოლიტიკურის განსაზღვრება” (Ringen, 1985). ამ შემთხვევაში სიღარიბის 

ზღვარს წარმოადგენს ქვეყანაში არსებული მინიმალური შემოსავალი, 

რომლის ქვემოთაც სახელმწიფო სოციალურ დახმარებას გასცემს. 

აღნიშნულ მიდგომას, რა თქმა უნდა, ბევრი ნაკლი აქვს. პირველ რიგში, არ 

არსებობს რაიმე კონკრეტული მიზეზი თუ რატომ იქნება სახელმწიფოს 

მიერ დადგენილი  შემოსავლის მინიმალური დონე უფრო “ობიექტური”, 

ვიდრე აკადემიკოსების მიერ განსაზღვრული. ამასთანავე, სახელმწიფოს 

მიერ სოციალური დახმარების ზღვრის გაზრდის შემთხვევაში იზრდება 

დახმარების მიმღებთა რიცხვი (ანუ იზრდება სიღარიბის ოფიციალური 

მაჩვენებელი) და პირიქით, თუკი სახელმწიფო ზღვარს ამცირებს, მაშინ 

ნაკლები ხალხი იღებს დახმარებას (ანუ სიღარიბის დონე სტატისტიკურად 

მცირდება). ეს თავისთავად არ ნიშნავს იმას, რომ სიღარიბის მაჩვენებელი 

რეალურად შემცირდება ან გაიზრდება, არამედ უბრალოდ შეიცვლება 

შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა პოლიტიკოსთა გადაწვეტილებიდან 

გამომდინარე.  

 

ფარდობითი და აბსოლუტური სიღარიბის ელემენტების ერთობლიობა ჩანს 

ასევე შემოსავლების არაპირდაპირი მაჩვენებლების მიდგომაში, რომელიც 

ამერიკელმა მკვლევარმა, მოლი ორშანსკიმ (Alcock, 1997) შეიმუშავა. მან 

შეისწავლა სხვადასხვა შემოსავლის მქონე ოჯახების ხარჯვის 

თავისებურებები და შენიშნა, რომ შემოსავლის ზრდის გარკვეულ ეტაპზე 

არა აუცილებელ პროდუქტებზე დანახარჯი მკვეთრად იზრდებოდა, რაც 

მისი აზრით მიუთითებდა საჭიროებების არჩევანით ჩანაცვლებას. 

შესაბამისად სიღარიბის ზღვრად მან შემოსავლის სწორედ ეს დონე 

ჩათვალა. თუმცა, აღნიშნულ მიდგომაში ნაკლად რჩება ის, რომ 

საჭიროებების განსაზღვრა მაინც სუბიექტურად, ექსპერტების მიერ ხდება 

(Flik and Van Praag, 1991).  

  

1.5. სიღარიბის თანამონაწილეობითი განსაზღვრება 

 

სიღარიბის განმარტებისა და გაზომვის თვალსაზრით კიდევ ერთი 

საინტერესო მიდგომა თანამონაწილეობითი მეთოდოლოგიაა, რომელიც 

ცდილობს ექსპერტების ტენდენციურობის დაძლევას (რაც აბსოლუტურ და 

ფარდობით განსაზღვრებებში გვხვდება).  ამისათვის აღნიშნული 

მეთოდოლოგია  “მინიმალური აუცილებლობების”, ღარიბების  
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იდენტიფიცირების და სოციალური დახმარების ოპტიმალური დონის 

განსაზღვრის პროცესში ჩვეულებრივ მოქალაქეებს რთავს. 

 

არსებობს ამ მიდგომის ოპერაციონალიზაციის რამდენიმე ხერხი. 

მაგალითად, კაპტეინმა და კოლეგებმა რესპონდენტებს სთხოვეს  

დაესახელებინათ ის მინიმალური შემოსავალი, რაც მათი ტიპისა და ზომის 

ოჯახისათვის არსებობის შესანარჩუნებლად იყო აუცილებელი, ხოლო 

დელეეკის კვლევაში რესპონდეტენტებს პირდაპირ უნდა ეპასუხათ, იყო 

თუ არა მათი შემოსავალი საკმარისი თავის გასატანად (Flik and Van Praag, 

1991).  

 

აღნიშნული მეთოდოლოგიის მთავარი ნაკლი სიღარიბის სუბიექტური 

შეფასებაა. როგორც ნოვაკი (1995) აღნიშნავს, თანამონაწილეობითი 

მეთოდოლოგია განსაზღვრავს სიღარიბის საზოგადოებრივ აღქმას და არა 

თავად სიღარიბეს. რობერტ უოლკერის (1987) აზრით, როდესაც 

რესპონდენტს ეკითხები თუ რამდენია მისთვის საჭირო აუცილებელი 

მინიმუმი, დიდი ალბათობით მას ამაზე ნაფიქრი არა აქვს და მყისიერი 

პასუხის აუცილებლობის შემთხვევაში მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია 

არასანდოა.  

 

1.6. სიღარიბის საერთაშორისო საზომები 

 

ზემოთ განხილული მიდგომების გარდა არსებობს სიღარიბის 

განსაზღვრებები და მისი გაზომვის მეთოდოლოგიები, რომელსაც ფართოდ 

იყენებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის მსოფლიო ბანკი, 

გაერო და ევროკავშირი. შეიძლება აკადემიური თვალსაზრით ეს 

მეთოდოლოგიები არც ისე რაფინირებულია, მაგრამ სამაგიეროდ მათი 

საშუალებით შესაძლებელი ხდება ქვეყნებს შორის მდგომარეობის 

შედარება და სიღარიბის გლობალური მასშტაბის განსაზღვრა.   

 

მსოფლიო ბანკი (1990, გვ.28) განსაზღვრავს სიღარიბეს როგორც 

“უუნარობას მიაღწო ცხოვრების მინიმალურ სტანდარტს”. ცხოვრების 

სტანდარტი იზომება მოხმარების დონით და შედგება ორი ელემენტისაგან: 

1. მინიმალური კვებისა და სხვა ბაზისური აუცილებლობების შესაძენად 

საჭირო თანხა; 2.  საზოგადოების ყოველდღიურ ცხოვრებაში 

მონაწილეობის მისაღებად საჭირო რესურსები, რომელიც განსხვავდება 

ქვეყნებს შორის. თუმცა “სუბიექტურობიდან” გამომდინარე მინიმალური 

საცხოვრებელი სტანდარტის მეორე კომპონენტის - ოპერაციონალიზაცია 

რეალურად არ მომხდარა (Gordon, 2002, გვ.63). ამდენად, მიუხედავად 

განსაზღვრებისა, მოცემული საზომი თავისი შინაარსით აბსოლუტური 

რჩება. 

 

ძალიან საინტერესოა, თუ როგორ შეიმუშავა მსოფლიო ბანკმა სიღარიბის 

აღნიშნული ზღვარი, რომელიც დღეში ერთ ადამიანზე 1.25 აშშ დოლარს 
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შეადგენს. 1980-იანებში 33 ქვეყნიდან შეირჩა სიღარიბის ზღვრის 10 

ყველაზე დაბალი მაჩვენებლის მედიანური მაჩვენებელი. თავდაპირველად 

ეს ზღვარი იყო დღეში 1 დოლარი ერთ ადამიანზე განვითარებად ქვეყნებში, 

2 დოლარი ლათინური ამერიკის ქვეყნებში და 4 დოლარი გარდამავალი 

ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში. თუმცა აქ საუბარია არა ნომინალურ, არამედ 

პირობით დოლარზე, რომლის ღირებულება 1985 წელს მისი 

მსყიდველობითი უნარის პარიტეტით განისაზღვრა. სხვაგვარად რომ 

ვთქვათ, ის შეესაბამება ადგილობრივი ვალუტის იმ რაოდენობას, 

რომლითაც იმდენივე პროდუქციის შეძენა იქნებოდა შესაძლებელი, 

რამდენსაც იყიდდა 1 დოლარი აშშ-ში 1985 წელს (Woodward, 2008).  

 

აღნიშნულ მეთოდი ძალზე პრობლემატურია. დავიწყოთ იმით, რომ იგი 

ეფუძნება ცხოვრების სტანდარტს, რომლის გასაზომად არც მხოლოდ 

შემოსავლის და არც დანახარჯების ანალიზი საკმარისი არ არის. ამდენად 

განსაზღვრებასა და რეალურ მეთოდოლოგიას შორის სხვაობა დიდია. 

სიღარიბის ზღვარი დადგინდა რამდენიმე ქვეყნის სიღარიბის ზღვრის 

მედიანური მაჩვენებლის მიხედვით, მაშინ როდესაც ამ ქვეყნებში 

აღნიშნული ზღვრის დასადგენად კვლევები განსხვავებული 

მეთოდოლოგიით ჩატარდა (რამდენიმე ქვეყანაში ოფიციალური კვლევა 

არც კი ჩატარებულა და  სიღარიბის ზღვრის მაჩვენებელი დამოუკიდებელი 

ექსპერტების მონაცემებით დადგინდა).  

 

საერთო ჯამში თუ ვიტყვით, მსოფლიო ბანკი სიღარიბის აბსოლუტურ 

გაგებას იყენებს. თუმცა სხვა, აბსოლუტური მეთოდოლოგიებისაგან 

განსხვავებით, რომელთაც კონკრეტული მეცნიერული მსჯელობები უდევს 

საფუძვლად, ეს უკანასკნელი ნაკლებად არის დაფუძნებული რაიმე 

რაციონალურ გათვლაზე.  

 

მსოფლიო ბანკისაგან განსხვავებით ევროკავშირი სიღარიბეს ფარდობით 

ჭრილში განიხილავს. ევროპის საბჭოს 1975 წლის 22 ივლისის 

გადაწყვეტილებით ღარიბები განისაზღვრა როგორც: ინდივიდები ან 

ოჯახები, რომელთა რესურსები იმდენად მცირეა, რომ ისინი ვერ ახერხებენ 

თავიანთი საზოგადოებისათვის მინიმალურად მისაღებ დონეზე ცხოვრებას 

(EEC, 1981 გვ. 8). რესურსები განისაზღვრა, როგორც ფულადი შემოსავალი 

და საჯარო თუ კერძო წყაროებიდან მიღებული პროდუქტები და 

სერვისები. ამის მიუხედავად, ევროკავშირის ქვეყნებში პრაქტიკაში 

გამოიყენება შემოსავლის ფარდობითი ზომები  (მედიანური/საშუალო 

შემოსავლის პროცენტულობა და ა.შ.) (Gordon et al, 2000; UNICEF 2000). 

 

სიღარიბის უფრო სრულყოფილი განსაზღვრება შეიმუშავა გაერომ, 

რომელიც აერთიანებს სიღარიბის აბსოლუტურ და უფრო ზოგად 

განმარტებას. თუმცა რეალობაში, რადგანაც ამ განმარტებების 

ოპერაციონალიზაცია არ მომხდარა, გაეროც მსოფლიო ბანკის 

მეთოდოლოგიას იყენებს. მოგვიანებით, გაეროს განვითარების პროგრამამ 



 116 

და მიწათმოქმედების განვითარების საერთაშორისო ფონდმა ამ ნაკლის 

აღმოსაფხვრელად  სხვადასხვა ინდექსები, მაგალითად ადამინური 

განვითარების ინდექსი  (HDI) შეიმუშავეს, თუმცა ეს ინდექსები უშუალოდ 

სიღარიბის განსაზღვრებისათვის ნაკლებად გამოსადეგია (Gordon, 2002).  

 

2. სიღარიბის თეორიები  

 

ნებისმიერი სოციალური ფენომენის გასაგებად საჭიროა ვიცოდეთ მისი 

გამომწვევი მიზეზები. იმის აღიარება, რომ სიღარიბე ძალიან დიდი 

პრობლემაა თავისთავად სვამს საკითხს იმის შესახებ, თუ რა იწვევს მას. ამ 

კითხვაზე პასუხი მნიშვნელოვანია როგორც სამეცნიერო, ისე პოლიტიკის 

ფორმულირების თვალსაზრისით. თუმცა, როგორც სპიკერი (Spicker, 2007) 

აღნიშნავს ამ კონკრეტული პრობლემის გასაღები მაინცდამაინც მის 

მიზეზში არ უნდა ვეძებოთ. სიღარიბის ფენომენის გაგება დიდწილად არის 

დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორია ადამიანთა ცალკეული ჯგუფების ან 

ზოგადად საზოგადოებების იდეოლოგიური შეხედულებები. 

 

ზოგადად შეგვიძლია სიღარიბის თეორიები სამ ჯგუფად დავყოთ: 

პირველი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ინდივიდუალურ 

მახასიათებლებს (მათ შორის გენეტიკურსაც). ამ თეორიის მომხრეთა 

აზრით, ინდივიდის წარმატებას ან წარუმატებლობას (სიღარიბეს) სწორედ 

ინდივიდუალური მახასიათებლები,  განაპირობებს. მეორე მიდგომა 

სიღარიბეს ღარიბთა სპეციფიური კულტურული მახასიათებლებით, 

მაგალითად ოჯახების არასტაბილურობით და არასათანადო სამუშაო 

დისციპლინით ხსნის.  მესამე მიდგომა აქცენტს აკეთებს სტრუქტურული 

ფაქტორების მნიშვნელობაზე, კერძოდ კი იმაზე, რომ თანამედროვე 

სტრატიფიცირებულ საზოგადოებაში ადამიანებს წარმატების მიღწევის 

მკვეთრად არათანაბარი შანსები აქვთ.  აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ამ 

თეორიებს და ზემოთ განხილულ სიღარიბის გაზომვის განსხვავებულ 

მეთოდოლოგიებს შორის პირდაპირი კონცეპტუალური კავშირი არ 

არსებობს. ამა თუ იმ მიდგომის გაზიარება მეტწილად იდეოლოგიური 

შეხედულებებით არის განპირობებული. მაგალითად, მემარჯვენე სკოლა 

პირველ ორ მიდგომას იზიარებს და სიღარიბის მთავარ მიზეზად 

ინდივიდის სიზარმაცეს და ცხოვრების არასწორ სტილს მიიჩნევს, ხოლო 

მემარცხენე ფრთა მესამე მიდგომას იზიარებს, ხაზს უსვამს რა 

კაპიტალისტური საზოგადოების სტრუქტურულ ნაკლოვანებებს. 

 

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენს მიერ განხილული ძირითადი მიდგომები 

არ არის აუცილებლად ურთიერთგამომრიცხავი, არამედ ისინი უფრო 

ავსებენ ერთმანეთს. მართებული იქნება თუ ვიტყვით, რომ ისინი 

სხვადასხვა დონეზე განიხილავენ პრობლემას. სტრუქტურული 

ფაქტორები, როგორიცაა სოციალური სტრატიფიკაცია, შრომის ბაზრის 

მახასიათებლები და ა.შ. ახდენს მაკრო გარემოს ფორმირებას, მათ შორის 

რესურსებისადმი განსხვავებულ ხელმისაწვდომობას. ეს უკანასკნელი 
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საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფებს არასახარბიელო პირობებში აყენებს, 

რასაც, ხშირ შემთხვევაში, ისინი სიღარიბემდე მიჰყავს. თუმცა ინდივიდს 

ხშირად შეუძლია გარემოს ზეგავლენა საკუთარი ქმედებებითა და 

არჩევანით შეცვალოს, რაზეც, თავის მხრივ, კულტურულ ფაქტორებს 

მნიშვნელოვანი ზეგავლენა აქვს. საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ 

სიღარიბე ინდივიდუალური, კულტურული და სტრუქტურული 

ფაქტორებით გამოწვეული კომპლექსური ფენომენია.  

 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის გახლავთ, რომ მოცემული 

თეორიების უმეტესობა დასავლეთის განვითარებულ საზოგადოებებზე 

არის მორგებული, მაშინ როდესაც სიღარიბე განვითარებად ქვეყნებში 

თვისებრივად განსხვავებულია. პირველ რიგში, სიღარიბე განვითარებად 

ქვეყნებში რომელიმე კონკრეტული ჯგუფის მახასიათებელი კი არ არის, 

არამედ ზოგადად ქვეყნის მახასიათებელია. ეს თავის მხრივ 

სტრუქტურული ფაქტორების დიდ როლზე მიუთითებს. ამ ქვეყნების 

უმეტესობა საერთაშორისო პოლიტიკურ ეკონომიკაში არათანაბარი დონის 

მოთამაშეები არიან სხვა, ეკონომიკურად ძლიერ, ქვეყნებთან შედარებით. ამ 

ქვეყნებში სუსტადაა განვითარებული დემოკრატიული ინსტიტუტები, 

მაღალია კორუფცია და საჯარო რესურსების მიტაცება/ფლანგვა, რაც 

ქვეყნის განვითარებას უშლის ხელს და მილიონობით ადამიანს 

სიღარიბისთვის წირავს.   

 

3. უთანასწორობა 

სიღარიბე და უთანასწორობა დაკავშირებული, მაგრამ განსხვავებული 

ცნებებია, შესაბამისად საჭიროა მათი გამიჯვნა. მაშინ როდესაც 

(აბსოლუტური) სიღარიბის მაჩვენებელი გვიჩვენებს თუ რამდენი ადამიანი 

ცხოვრობს კონკრეტული ზღვრის მიღმა, უთანასწორობა გამოხატავს 

განსხვავებებს სხვადასხვა საშემოსავლო ჯგუფს შორის.  

 

განსხვავება სიღარიბესა და უთანასწორობას შორის კარგად არის 

ილუსტრირებული ცხრილით #, რომელიც აჩვენებს ღარიბებისა და 

მდიდრების საშუალო წლიურ შემოსავალს ორ საზოგადოებაში. პირველ 

საზოგადოებაში ღარიბების საშუალო წლიური შემოსავალი 6000 ლარია, 

რაც მდიდრების საშუალო შემოსავლის ერთი მესამედია. მეორე 

საზოგადოებაში (რომელიც ყოველმხრივ პირველის იდენტურია გარდა 

შემოსავლებისა) ღარიბების საშუალო შემოსავალი 9000 ლარია, რაც 

მდიდრების შემოსავლის ერთ მეოთხედს წარმოადგენს. მეორე 

საზოგადოებაში ღარიბებს ცხოვრების უფრო მაღალი დონე აქვთ, ვიდრე 

პირველში (აბსოლუტური სიღარიბე ნაკლებია), მაგრამ ისინი გაცილებით 

ჩამორჩებიან შემოსავლის დონითა და ცხოვრების ხარისხით მდიდრებს, 

ანუ უთანასწორობა უფრო მეტია (Barr, 2004).  
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ცხრილი ##: სიღარიბე და უთანასწორობა ორ სხვადასხვა საზოგადოებაში 

საშუალო შემოსავალი საზოგადოება 1 საზოგადოება 2 

ღარიბების საშუალო შემოსავალი 

(მოსახლეობის 2/3) 

6 000 

(მდიდრების 

შემოსავლის 1/3) 

9 000 

(მდიდრების 

შემოსავლის ¼) 

მდიდრების საშუალო შემოსავალი 

(მოსახლეობის 1/3) 

18 000 36 000 

მდიდრებისა და ღარიბების 

საერთო საშუალო შემოსავალი 

10 000 10 000 

წყარო: ადაპტირებული ბარის მიხედვით (2004) 

 

საინტერესოა ვიკითხოთ თუ რომელ საზოგადოებაში ურჩევნია ცხოვრება 

ღარიბ ადამიანს? თუკი ის საკუთარი შემოსავლის გაზრდაზეა 

ორიენტირებული, მისი რაციონალური არჩევანი იქნება მეორე 

საზოგადოება, მაგრამ თუკი მისი სარგებელი იზრდება საკუთარ 

შემოსავალთან ერთად და მცირდება მდიდარი ჯგუფის შემოსავლის 

ზრდასთან ერთად, მაშინ მისი რაციონალური არჩევანი პირველი 

საზოგადოება იქნება (Barr, 2004).    

 

ამდენად, განსხვავება სიღარიბესა და უთანასწორობას შორის ძალიან 

მნიშვნელოვანია და ორივეს ერთდროულად შემცირება ხშირად 

შეუძლებელია. მემარჯვენეები მიიჩნევენ, რომ სიღარიბის შემცირება 

შესაძლებელია მდიდრებისათვის გადასახადების შემცირებით, რაც 

ეკონომიკურ ზრდას შეუწყობს ხელს და გარკვეულწილად ეს ღარიბების 

მდგომარეობაზეც აისახება. ანუ ამ შემთხვევაში პოლიტიკის მთავარ 

გამოწვევად მოიაზრება აბსოლუტური სიღარიბე და არა უთანასწორობა 

(Barr, 2004). 

 

ალტერნატიული, მემარცხენე, პოლიტიკა გადასახადების ზრდაზეა 

ორიენტირებული რადგან მიიჩნევს რომ მთავარი პრობლემა არა 

აბსოლუტური სიღარიბე, არამედ უთანასწორობაა. მაგრამ თუკი წინა 

პარაგრაფში მოცემულობა სინამდვილეს შეესაბამება, მაშინ გაზრდილმა 

გადასახადებმა შეიძლება ეკონომიკაზე უარყოფითი გავლენა იქონიოს, რამაც 

შეიძლება აბსოლუტური სიღარიბე პირიქით გაზარდოს. რა თქმა უნდა, არ 

არის სავალდებულო დავასკვნათ, რომ უთანასწორობასთან ბრძოლა 

აუცილებლად გაზრდის აბსოლუტურ სიღარიბეს, მაგრამ პოლიტიკის 

შემქმნელებმა ეს რისკი აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ.  

 

უთანასწორობის გაზომვა  

უთანასწორობა შეიძლება გაიზიმოს როგორც ინდივიდებს, ისე ოჯახებს 

შორის და ზოგადად საზოგადოებაში. ეს უკანასკნელი გულისხმობს ისეთ 

კითხვებზე პასუხის გაცემას როგორიცაა: რამდენად უთანასწოროა ესა თუ ის 

საზოგადოება და როგორ შეიძლება იგი შევადაროთ სხვა ქვეყნებს ამ 

პარამეტრის მიხედვით. უთანასწორობაზე საუბრისას ვგულისხმობთ რომ 
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საუბარია “შემოსავლების” (და არა, ვთქვათ, შესაძლებლობების) 

უთანასწორობაზე. როგორც წესი, გაზომვის ერთეულად აღებულია 

ინდივიდი. 

 

საზოგადოებაში არსებული უთანასწორობის გაზომვის ერთ-ერთი ყველაზე 

გავრცელებული მეთოდი ლორენცის მრუდია. გრაფიკზე # ვერტიკალური 

ხაზი საზოგადოების მთლიან შემოსავალს გამოხატავს, ხოლო 

ჰორიზონტალური - მოსახლეობას. ლორენცის მრუდი ნაჩვენებია OaB 

ხაზით. ამ ხაზზე თითოეული წერტილი უჩვენებს მთლიანი შემოსავლის რა 

ნაწილს ფლობს მოსახლეობის გარკვეული პროცენტი. ასე მაგალითად, a 

წერტილი გამოხატავს იმას, რომ მოსახლეობის ქვედა 40% მთლიანი 

შემოსავლის 17% იღებს. ლორენცის მრუდი დაემთხვევა OB დიაგონალს 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შემოსავლების განაწილება საზოგადოებაში 

სრულიად თანაბარია (ასეთ შემთხვევაში მოსახლეობის 50% მიიღებს 

შემოსავლების 50%).  

 

გრაფიკი #: ლორენცის მრუდი 

 

 
ლორენცის მრუდზე დაფუძნებულია ჯინის კოეფიციენტი, რომელიც 

უთანასწორობის საზომ საერთაშორისო ინსტრუმენტად ითვლება. 

დიაგრამის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ჯინის კოეფიციენტი წარმოადგენს 

დაშტრიხული ნაწილის შეფარდებას OaB სამკუთხედთან. თუ შემოსავლები 

სრულიად თანაბრად არის განაწილებული, ჯინის კოეფიციენტი ნულის 

ტოლია, ხოლო თუკი მთელ შემოსავალს მხოლოდ ერთ ადამიანი ფლობს, 

მაშინ კოეფიციენტი  1-ის ტოლი იქნება. შესაბამისად, 0 ნიშნავს 

შემოსავლების აბსოლუტურად თანაბარ, ხოლო 1 აბსოლუტურად 

არათანაბარ განაწილებას.  
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ჯინის კოეფიციენტის კრიტიკა ძირითადად იმაში მდომარეობს, რომ იგი 

ეფუძნება ოჯახებისა და ინდივიდების ამჟამინდელ ფულად შემოსავლებს 

და არ ითვალისწინებს არაფულად შემოსავალს. ამასთანავე მონაცემები 

ფულადი შემოსავლის შესახებ ყოველთვის არ არის აკურატული, სრული და 

თანმიმდევრული ქვეყნებს შორის, ან თუნდაც ერთი ქვეყნის ფარგლებში.  

 

 

4. სიღარიბე და უთანასწორობა საქართველოში 

 

საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით საქართველოში 

სიღარიბის მაჩვენებელი 2011 წელს 9.2%-დან 2013 წელს 9.7%-მდე გაიზარდა 

(საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტი, 2013). აღნიშნული 

მაჩვენებელი რეალურად წარმოადგენს სოციალური მომსახურების 

სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ ინდივიდთა რაოდენობას, 

რომლებიც საარსებო შემწეობას იღებენ. შესაბამისად, ღარიბთა 

იდენტიფიცირების ეს მეთოდი თავისი არსით სიღარიბის პოლიტიკურ 

განსაზღვრებას წარმოადგენს. ხოლო თავად საარსებო შემწეობა (მიზნობრივი 

სოციალური დახმარება) საქართველოში სიღარიბის 

შემცირების/შერბილების ერთ-ერთი უმთავრესი ინსტრუმენტია.  

 

საქმის არსში უფრო დეტალურად გარკვევისათვის მნიშვნელოვანია 

განვიხილოთ თუ როგორ ატარებს შეფასებას სოციალური მომსახურების 

სააგენტო. აღსანიშნავია, რომ შეფასება ხდება არა ინდივიდის, არამედ 

ოჯახის სოციო-ეკონომიკური მახასიათებლების საფუძველზე. სააგენტო 

ოჯახში მიავლენს სოციალურ აგენტს ოჯახის მომართვის საფუძველზე. 

სოციალური აგენტი ოჯახის წევრების გამოკითხვის შედეგად ავსებს მათი 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველ ფორმას. მოგროვილი 

მონაცემები შემდეგ ელექტრონულ ბაზაში შეჰყავთ და შესაბამისი 

კომპიუტერული პროგრამა ოჯახის პირობით სარეიტინგო ქულას 

განსაზღვრავს. ფულადი დახმარება ენიშნებათ იმ ოჯახებს, რომელთა 

სარეიტინგო ქულა 57000-ს არ აღემატება. ფულადი შემწეობის ოდენობა 

ერთსულიანი ოჯახის შემთხვევაში 60 ლარია, ხოლო ორ და მეტსულიან 

ოჯახებში უხუცეს წევრზე 60 ლარი, ყოველ მომდევნო პირზე კი - 48 ლარი. 

შემწეობის გაცემა იწყება ქულის ძალაში შესვლიდან მეორე თვეს. 

აღსანიშნავია, რომ შემწეობა დახმარების მაძიებელი ოჯახების მხოლოდ 

მცირე ნაწილს ენიშნება. შესაბამისად, გაეროს ბავშვთა ფონდის 2011 წლის 

მონაცემების მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობის ყველაზე ღარიბი 

დეცილის (10%) მხოლოდ 54% იღებს საარსებო შემწეობას. ეს 

გაუმჯობესებული მონაცემია 2009 წელთან შედარებით, თუმცა თავისთავად 

საგანგაშო, რადგან ყველაზე ღარიბთა თითქმის ნახევარი დახმარების გარეშე 

რჩება. (იხ. სურათი 1) (გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2009, 2012).  

 

სურათი 1: მიზნობრივი სოციალური დახმარების (საარსებო შემწეობის) 

მიმღები მოსახლეობის წილი სამომხმარებლო დეცილის მიხედვით 
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წყარო: გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2012 

 

აღნიშნული მონაცემების გამო სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ 

გამოყენებული სარეიტინგო ქულის დაანგარიშების მეთოდოლოგია 

მუდმივი კრიტიკის საგანია, რის გამოც ამჟამად მიმდინარეობს ამ 

მეთოდოლოგიის დახვეწა.  

 

თავად გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში სიღარიბის დონის 

დასადგენად განსხვავებულ, უფრო რეალურ ზღვრებს იყენებს.  ფოდნის 

მიერ  2010 წელს ჩატარებულ კვლევაში გამოყენებული იქნა სამი 

განსხვავებული ზღვარი: ეროვნულ სიღარიბის ზღვარი - 89.7 ლარი ერთ 

სულზე ერთ თვეში (მედიანური მოხმარების 60%), ზოგადი სიღარიბის 

ზღვარი - 122.2 ლარი ერთ სულზე ერთ თვეში (დღეში 2.5 აშშ. დოლარის 

ექვივალენტი) და ექსტრემალური სიღარიბის ზღვარი - 61.1ლარი ერთ 

სულზე ერთ თვეში (დღეში 1.25 აშშ. დოლარის ექვივალენტი).  მაშინ 

როდესაც ეროვნული (ფარდობითი) ზღვრის მიხედვით მოსახლეობის 25.7% 

იყო სიღარიბის ზღვარს მიღმა, ზოგადი სიღარიბის მაჩევენებელმა 44.8%, 

ხოლო ექსტრემალურმა კი 9.9%-ს შეადგენდა (გაეროს ბავშვთა ფონდი, 2010). 

 

რაც შეეხება უთანასწორობას, საქართველოში ჯინის კოეფიციენტი 2006 

წლიდან მოყოლებული სტაბილურად მაღალია. 2013 წელს ოფიციალური 

მონაცემებით მან 0.40 შეადგინა (საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტი, 

2013), რაც პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელია.  
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  სოციალური კეთილდღეობის ძირითადი თეორიები და იდეოლოგიები 

  

სოციალური კეთილდღეობის სისტემის გაანალიზებისათვის  აუცილებელია 

გავეცნოთ კეთილდღეობის რამდენიმე სხვადასხვა იდეოლოგიას. ეს განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანი ხდება ახლა, როდესაც ლიბერალურსა და კონსერვატულ იდეოლოგიებს 

შორის გამმიჯნავი ხაზის გავლება სულ უფრო და უფრო რთულდება.  

დინიტო (2005) თვლის, რომ ლიბერალებს სურთ მთავრობამ დისტრიბუციული 

სამართლისთვის გაიღოს მეტი ძალისხმევა, კონსერვატორები კი თვლიან, რომ უკვე 

საკმაოდ ბევრი გაკეთდა იმისათვის, რომ გამქრალიყო ინდივიდუალური ინიციატივა, 

წარმოქმნილიყო მეტი სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები.  

მისი აზრით, წმინდად იდეოლოგიური თვალსაზრისით, შეიძლება რთულია 

განსაზღვრო რომელ იდეოლოგიას მიეკუთხვნება ძალა, რომელიც დასაქმების და ბავშვზე 

ზრუნვის მეტ მომსახურებებზე, თუმცა ამავე დროს საუბრობს დაუსაქმებელთა სამუშაო 

ბაზარზე ... და დახმარების ხანგრძლივობის შემცირებაზე, ან მაგალითად დახმარების 

მიმღებ ბავშვიან ოჯახებში შვილების რაოდენობის ზრდის კონტოლზე დახმარების 

მიღების ხელმისაწვდომობის შემცირების გზით და ა.შ. ამ პოლიტიკას არც მკაფიოდ 

ლიბერალური და არც მკაფიოდ კონსერვატურლი ელფერი დაკრავს, ეს გარკვეული 

ნაზავია, სწორედ ის, რაც დენიტოს აზრით (2005:26) ქმნის აშშ-ში „ახალ 

დემოკრატებს/ცენტრისტებს“, ან „თანამგრძნობ კონსერვატორებს“; მისი აზრით, ასევე არ 

არის მარტივი განსაზღვრო იმ ხელისუფლების იდეოლოგია, რომელიც სიღარიბის 

დაძლევაზე მუშაობას აანონსებს და ამავე დროს საუბრობს რელიგიურსა და სათემო ან 

სახეომწიფო სოციალუ მომსახურებებს შორის განსხვავების სირთულეზე.  

მოდით განვიხილოთ  რადიკალ მემარჯვენეთა, კონსერვატორთა,სოციალ-

დემოკრატთა და მარქსისტთა მიდგომები. ეს გარკვეულწილად შეგვიქმნის წარმოდგენას 

თუ რა ძირითად პრინციპს ეფუძნება კეთილდღეობის სხვადასხვა მოდელი.   

რადიკალ მემარჯვენეთა აზრით, სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს სოციალური 

კეთილდღეობის მართვაში, რადგან ეს ასუსტებს საზოგადოების მორალს. მათი კრიტიკის 
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მთავარი მიზეზი ის არის, რომ სახელმწიფო კეთილდღეობის სისტემა არღვევს საბაზრო 

ეკონომიკის პრინციპებს წარმატების წახალისების შემცირებით და წარუმატებლობის 

ტვირთის შემსუბუქებით. იგი ადამიანებს კაპიტალის ინვესტირებისა და მუყაითად 

მუშაობის მოტივაციას უქრობს მაღალი გადასახადების გამო, რადგან თუ ბევრს 

იმუშავებენ ბევრითაც დაიბეგრებიან, ხოლო თუ არ იმუშავებენ მსუყე სოციალურ 

დახმარებას მაინც მიიღებენ სახელმწიფოდან. მათი აზრით, რაც უფრო ფართოვდება 

საჯარო სექტორი, მით უფრო მცირდება კერძო, რადგან მათ ერთმევათ რესურსები, 

რომლის საშუალებითაც უნდა აყვავდნენ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ბევრი არა-

მწარმოებელი სარგებლობს დოვლათით, ცოტა მწარმოებლის შრომის ხარჯზე. ეს კი 

მორალურ საფრთხეს წარმოადგენს. ამავდროულად ის არა მხოლოდ სოციო-

ეკონომიკურად მოწყვლადთა სახელმწიფოზე დამოკიდებულების ხარისხს ზრდის, 

არამედ ამავე დროს ასუსტებს სოციო-ეკონომიკურად დაწინაურებულთა 

ანგარიშვალდებულებას საერთო საზოგადოებრივი  კეთილდღეობისადმი, ქმნის რა 

შთაბეჭდილებას რომ გადასახადების გადახდით ასრულებენ ამ ვალდებულებას. 

გამოდის, რომ ორივე გამცემიცა და მიმღებიც სახელმწიფოზე დამოკიდებული ხდება 

(ფიცპატრიკი, 2001, 2011).   

რადიკალ მემარჯვენეები თვლიან, რომ სახელმწიფოს არ უნდა ჰქონდეს 

მონოპოლია კეთილდღეობის მიწოდებაზე. რადგან სახელმწიფო სექტორის 

წარმომადგენლებს აქვთ ყველა ”ხმა”, კონკრეტული ინტერეს ჯგუფები ცდილობენ 

დაეპატრონონ მწირ რესრუსებს და განახორციელონ საკუთარი ამოცანები. მაშინ როდესაც 

კლიენტებს არა აქვთ კეთილდღეობის ბაზრიდან ნებაყოფლობითი ”გამოსვლის” 

საშუალება და სხვა მომსახურებების შესყიდვის არჩევანი (ფიცპატრიკი, 2011:127). ამავე 

დროს, თუ მონოპოლია ბაზარზე მუდმივი რისკის წინაშეა, ხისტი სახელმწიფო 

მონოპოლია არ არის მგრძნობიარე ბაზრის პრინციპებისა და მომხმარებლის არჩევანის 

მიმართ, რასაც მივყავართ ფართოდ გავრცელებულ უყაირათობამდე. საჯარო არჩევნების 

თეორეტიკოსები ფიქრობენ, რომ პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ დიდი ინტერესი საჯარო 

სექტორის გაფართოებისა და სოციალურ დანახარჯის გაზრდისა, რადგან სჭირდებათ 

ელექტორატის ხმები. არადა ფუნქციურად გადატვირთულ მთავრობას არ შესწევს უნარი 
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გაუმკლავდეს კეთილდღეობის მიწოდების ფუნქციასაც, და თან ეფექტიანად. ამას 

ემატება ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო კეთილდღეობა ამცირებს 

სხვაობას შემოსავლებსა და დოვლათს შორის, ის ამავე დროს ზრდის უმწეოთა 

სახელმწიფოზე დამოკიდებულების ხარისხს.  

მოდით ახლა კონსერვატორების იდეოლოგია განვიხილოთ, როგორც ამას 

ფიცპატრიკი წარმოგვიდგენს (2001, 2011). მისი აზრით, აქ მთავარი კითხვაა რა უნდა 

დავაკონსერვოთ? აქვე მნიშვნელოვანია გავმიჯნოთ ფილოსოფიური და სოციალური 

კონსერვატიზმი.  

ფილოსოფიური კონსერვატიზმი ედმუნდ ბურკესაგან იდებს სათავეს. კონსერვატორთა 

აზრით, ახლის კეთება ძველ გამოცდილებაზე დაკვირვებით უნდა დავიწყოთ, რადგან 

ისტორია და კულტურა მრავალი თაობის მიერ გამოყენებულ ცოდნას ემყარება. ამიტომაც 

ამით  უნდა ვიხელმძღვანელოთ. მათი აზრით, ყველა სახის ლიბერალიზმი, მარქსიზმი 

და სოციალიზმი ემყარება საზოგადოების ყოფიერების  გააზრებას არსებული  

გამოცდილებისაგან განყენებულად. ისინი ფიქრობენ, რომ სოციალური ცვლილება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაშია წარმატებული თუ ის არსებული სოციალური 

მდგომარეობიდან გამომდინარეობს; გარედან თავს მოხვეულ რევოლუციებსა და 

ტრანსფორმაციებს კი დიქტატურასა და/ან ანარქიამდე მივყავართ. კონსერვატიზმი არის 

ჩარჩოებისა და შეზღუდვების ფილოსოფია.  კონსერვატორთა აზრით, უთანასწორობა 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა აღმოიფხვრას, თუ ის არსებულ სტაბილურობასა და 

სოციალურ წესრიგს  შორის წონასწორობას არ დაარღვევს.   

სოციალ-კონსერვატორები მკვეთრად გამოხატული ნაციონალისტური იდეებით 

ხასიათდებიან. ის 1930-40-იან წლების გამოცდილებიდან იშვა. სოციალ-კონსერვატორთა  

აზრით, დამკვიდრებული ტრადიციები და მემკვიდრეობით გადმოცემული 

ფასეულობებია ძირითადი გზამკვლევი სახელმწიფო მართვაში. სოციალ-კონსერვატიზმი 

თავისუფალი საბაზრო ლიბერალიზმისა და ცენტრალიზებული სოციალიზმის იდეას 

იზიარებს. ისინი მიესალმებიან სახელმწიფო კეთილდღეობის სისტემას. ისინი ხშირად 

სოციალ დემოკრატთა პოლიტიკის მომხრენიც კი არიან, ანიჭებენ რა უპირატესობას 

შერეულ ეკონომიკას. სახელმწიფო განათლების ქომაგნი, ვისთვისაც ოჯახის ფასულობა 
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უმნიშვნელოვანესია, შესაბამისად ოჯახების მხარდაჭერა აღზარდონ ბავშვები. 

თავისუფალი ბაზრის დესტრუქციულ და სოციალური წესრიგის დესტაბილიზოტორულ 

როლზეც საუბრობენ ხშირად.     

სოციალური კეთილდღეობის იდეოლოგიაზე საუბრისას არ შეიძლება 

დეტალურად არ განვიხილოთ სოციალ-დემოკრატიული მოდელი, რომელიც ორი 

თეორიის ნაზავია: სოციალური ლიბერალიზმისა და დემოკრატიული სოციალიზმისა. 

სოციალური ლიბერალიზმის თეორიის მიხედვით, ადამიანის თავისუფალ არჩევანს 

ენიჭება უმთავრესი მნიშვნელობა, თუმცა ინდივიდუალური ავტონომია სოციალურ 

ვაკუუმში არ წარმოიშობა და საბაზრო ეკონომიკა მართლაც თავისუფლების 

აუცილებელი ატრიბუტია, მაგრამ არა ერთადერთი. მათი აზრით, სახელმწიფოს 

უმთავრესი ფუნქცია დასაქმების მაღალი მაჩვენებლის შექმნა და ეროვნული დოვლათის 

თანაბარი დისტრიბუციაა.   

სოციალ-ლიბერალიზმი აღიარებს ძლიერ ურთიერთკავშირს პოლიტიკურსა და 

ეკონომიკურ თანასწორობას შორის. სოციალ-კონსერვატორები მხარს უჭერენ 

კეთილდღეობის მომსახურებას სოციალური არეულობის არიდების მიზნით, მაშინ როცა 

სოციალ-ლიბერალები მხარს უჭერენ მას ლიბერალ დემოკრატიული საზოგადოების 

გაძლიერების მიზნით. ეს კი იმაზე მიუთითებს, რომ თუ პირველი არსებული 

სოციალური უთანასწორობის აღმოფხვრას ესმსახურება, უკანასკნელი სოციალური 

თანასწორობის სასურველი დონეების მიღწევას ისახავს მიზნად. სოციალური 

ლიბერალების აზრით, თანასწორობა ნიშნავს შესაძლებლობათა თანასწორობას და არა 

შედეგთა თანასწორობას.  შესაბამისად, ისინი, სოციალ კონსერვატორებზე მეტად, 

აქცენტირებენ უკიდურეს სიმდიდრესა და სიღარებს შორის კავშირზე. ამიტომაც, ისინი 

კოლექციური წარმოების მხარდამჭერებად გვევლინებიან, რაც ინდივიდუალური 

თავისუფლების ზრდის საშუალებად მიაჩნიათ. თუმცა აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 

სოციალ-ლიბერალები, მემარცენეებზე ნაკლებად ზრუნავენ კაპიტალიზმისა და კლასთა 

შორის  უსამართლობაზე, ისვე როგორც თავისთავად უსამათლობაზე.  მაგალითად 

როულსი, 20-ე საუკუნის ამერიკელი ფილოსოფოსი, ლიბერალიზმის ქომაგი არც 

კაპიტალიზმსა და არც უთანასწორობას არ მიიჩნევს თავისთავად უსამართლოდ. მისი 
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აზრით, ყურადსაღებია კაპიტალიზმის ფორმა და უსამართლობის ტიპი და რამდენად 

შეესაბამებიან ისინი სამართლიანობის პრინციპებს. სოციალ-ლიბერალებს კეთიდღეობა 

მერიტოკრატულ საზოგადოების ატრიბუტად მიაჩნიათ, სადაც განსხვავებულად 

ჯილდოვდება  განსხვავებული ძალისხმევა. საჭიროების პარალელურად, ისინი 

დამსახურებას აღიარებენ, სოციალურ უფლებებს კი საბაზრო ეკონომიკის წიაღში 

აღმოცენებულ უფლებებად ხედავენ.  მათთვის სახელმწიფოს ცენტრალური როლი აქვს 

კეთილდღეობის წარმოებაში, თუმცა მის პლურალისტურ წარმოებას ახალისებენ.  

მაშინ, როდესაც სოციალ-კონსერვატიზმი და სოციალ-ლიბერალიზმი თავისუფალ 

საბაზრო ეკონომიკასა და სახელმწიფო კოლექტივიზმს შორის მერყეობს, დემოკრატიული 

სოციალიზმი მერყეობს კაპიტალიზმსა და კომუნიზმს შორის. დემოკრატ-სოციალისტები 

თავიანთ მემარჯვენე კოლეგებს თუ იმაში ეთანხმებიან, რომ ლიბერალური დემოკრატიის 

კონსტიტუციური და ელექტორული პროცედურები უნდა იყოს დაცული, თავიანთ 

მემარცხენე კოლეგებს იმაშიც ეთანხმებიან, რომ საზოგადოების ტრანსფორმაცია 

შესაძლებელი და სასურველიცაა. ასე რომ დემოკრატიული სოციალიზმი, ალტერნატიულ 

ხედვას გულისხმობს როგორც საბაზრო კაპიტალიზმისა, რომელიც ჩაფლავდა 

სოციალური სამართლის გააზრებაში, ასევე კომუნიზმისა, რომელმაც თავისი დაგეგმილი 

ეკონომიკით ვერც დემოკრატიას და ვერც სამოქალაქო თავისუფლებას ვერ მიაღწია. 

დემოკრატ-სოციალისტები სიღარიბეს კაპიტალიზმის მუდმივთანმხლებ მოვლენად 

მიიჩნევენ, რადგან საბაზრო ეკონომიკა, რომელიც მოგებასა და კერძო საკუთრებაზეა 

დამყარებული მოითხოვს დაბალშემოსავლიან მუშახელს. კროსლენდი, რომელიც 

დემოკრატიული სოციალიზმის ცნობილი წარმომადგენელია, სოციალიზმს წარმოაჩენს 

ხუთი მახასიათებლით: ის კაპიტალიზმის შედეგად წარმოქნილი უთანასწორობასა და 

მასშტაბს აკრიტიკებს; ის ხაზს უსვამს სოციალურ სამართლიანობასა და სოციალური 

კეთილდღეობას, რაც უნივერსალური საჭიროებების, განსაკუთრებით კი და 

სოციალურად მოწყვლადთა საჭიროებების დაკმაყოფილებას; ის კლასობრივ დაყოფასა 

და საკუთრების მფობელთა მიერ არამფლობელთა ექსპლოატაციას აპროტესტებს; ის 

თანამშრომლობას ანიჭებს უპირატესობას და არა კონკურენციას; ის კაპიტალიზმს 

დაუსაქმებლობის გამო ადამიანური რესურსების ფუჭად ხარჯვასა და 
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ჭარბპროდუქტიულობის გამო მატერიალური რესურსების არაეფექტიანად გამოყენებაში 

ადანაშაულებს. 

ახალი სოციალ დემოკრატია კი „მესამე გზაა“ დემოკრატიულ სოციალიზმსა და 

რადიკალურ მემარჯვენეობას შორის.  

მოდით, ახლა განვიხილოთ მარქსისტული იდეოლოგია. მარქსისზმი კლასთა 

შორის ეკონომიკურ უერთიეთობებზე ფოკუსირდება. მათი აზრით სახემწიფოს 

რეპრესიულკი აპარატი კაპიტალიზმის შენარჩყუნებას ემსახურება, მისი იდეოლოგიური 

აპარატი კი ამას (კაპიტალიზმის შეანრჩუნებას) ცდილობს სწორედ მოწყვლადთა 

საშუალებით, რომლებსაც სინამდვილეში ყველაზე მეტად უნდა სურდეთ მისი ნგრევა. 

სწორედ ეს უკანასკნელი აძლევს კაპიტალიზმს საშუალებას გამოჩნდეს უფრო ჰუმანური 

ვიდრე ის რეალურად არის.  

მარქსისტთა შეხედულება   სოციალური კეთილდღეობის იდეოლოგიაზე 

კაპიტალისტურ სამყაროში კი შემდეგნაიარდ ყალიბდება: მათი აზრით, კაპიტალიზმი 

ძალიან დინამიკური ეკონომიკური სისტემაა; ეს დინამიკურობა კი წარმოიქმნება 

მწარმოებელთა მუდმივი წადილით ინვესტირება გააკეთონ პროდუქციაში, ახალ 

ტექნოლოგიებში, შექმნან ახალი დოვლათი, გაყიდონ სულ უფრო მეტი საქონელი. 

მარქსისტული იდელოგიის მომხრეები პრობლემას იმაში ხედავენ, რომ მაშინ როცა 

თითოეული კომპანია დაკავებულია თავისი წარმოების დაგეგმარებით, თავად სისტემა 

დაუგეგმავი რჩება. სახელმწიფო კაპიტალის საშუალებით იღებს ფინანსებს, რომლის 

საშუალებითაც მან უნდა მოახერხოს ეკონომიკური მდგომარეობის ზრდა და 

აკუმულირება. ამავე ფინანსებს იყენებს სახელმწიფო სოციალური კეთილდღეობის 

პროგრამების მიწოდებისათვის, რომლის საშუალებითაც სანაცვლოდ იღებს თავის 

მოქალაქეთა ლოიალობასა და მადლიერებას. კეთილდღეობა ორგანიზებული 

კაპიტალიზმის განუყოფელი ნაწილია. მართალია ეს კაპიტალიზმს „აკუმულირების 

კრიზისის“ წინაშე აყენებს (რაც სოციალური ხაჯებითა და მაღალი გადასახადებითაა 

გამოწვეული),  მაგრამ ამის გარეშე კაპიტალიზმი ვერასოდეს ვერ მიაღწევდა ლეგიტიმურ 

სტატუსს, რომელიც მას ასე სჭირდება (ლავარეტინ და პრატინ, 2006).  
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მარქსისტთა აზრით, სწორედ კეთილდღეობის სისტემა შედუდაბებულია 

რეპრესიულ აპარატტან და ამის მაგალითად ფიცპატრიკს სოციალუი მუშაობა მოჰყავს, 

რომელიც მხოლოდ ღარიბებზე ორიენტირებულ პროფესიად იქცა (ფიცპატრიკი, 2001, 

2011). მისი აზრით, სწორედ სირარიბეა დისციპლინირების ეფექტიანი საშუალება და 

განათლებისა სისტემისა და მხარდამჭერი პროცესიის წარმომადგენები, ხშირად 

გაუთვითცნობიერებლად - საუკეთესო განზრახვით, ხელს უწყობენ „კომოდიფიკაციას“ 

ე.ი. ეკონომიკურ სისტემის მუშაობას, სადაც ყველაფერი საბაზრო ფასის მიხედვითაა 

განსაზღვრული (ფიცპატრიკი, 2011:139).   

მარქსისტთა შეხედულებით, მხოლოდ კაპიტალიზმის დაძლევითაა შესაძლებელი 

საზოგადოების ორგანიზება დისტრიბუციის სოციალისტური პრინციპების ირგვლივ, 

სადაც თითოეული ადამიანი მოსურნეა წვლილი შეიტანოს საკუთარი 

შესაძლებლობისამებრ და ყველას საჭიროება დაკმაყოფილებულია. ამის მიღწევა კი 

შესაძლებელია მხოლოდ თუ კაპიტალისტური სისტემა ვერ გაუმკლავდება მთავარ 

შეუსაბამობას: განუზომელ სიმდიდრესა და ამ სიმდიდრის დაგროვებისათვის საჭირო 

უთანასწორობის შენარჩუნებას შორის  (კარენსი, 2003 პიცპატრიკთან, 2011). ჰაბერმასისა 

და ოფის აზრით, კაპიტალი სახელმწიფოს ფინანსებით უზრუნველყოფს,  სახელმწიფო 

კეთილდღეობის სისტემის საშუალებით მოქალაქეთა მასობრივ ლოიალობას აღწევს 

სანაცვლოდ, ამიტომაც გამოდის, რომ კეთილდღეობის სისტემა ორგანიზებული 

კაპიტალიზმის განუყოფელი ნაწილია. მართალია კეთილდღეობის სისტემით ის რისკავს 

„აკუმულირების კრიზისით“, მაგრამ მის გარეშე ლეგიტიმაციის პრობლემა ექნებოდა. 

ამიტომ, კაპიტალიზმი რამდენადაც შეუთავსებელია კეთილდღეობის სისტემასთან, 

იმდენაც არსებობისათვისაა განწირული მის გარეშე (ოფი, 1984:153 ფიცპატრიკთან, 

2001:135).   

მარქსისტული  შეხედულებით,  სამუშაო  ძალის  რეპროდუქცია

 განსაკუთრებით სასარგებლოა კაპიტალისათვის. ბავშვები იზრდებიან მინიმალური 

დანახარჯით ქალის აუნაზღაურებელი შრომის – დიასახლისობის ხარჯზე. ამიტომ, მათ 

ირიბი კაშირი აქვთ კაპიტალთან, მაგრამ უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებენ რაც 

მამაკაცი მუშახელის ექსპლუატაციის საშუალებას იძლევა. ნორმან გინსბურგი 
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კეთილდღეობის სისტემას ასე ახასიათებს: „სახელმწიფო ძალაუფლება გამოიყენება 

სამუშაო ძალის რეპროდუქციის მოდიფიცირებისთვის  და დაუსაქმებელი მოსახლეობის 

შესანარჩუნებლად კაპიტალისტურ საზოგადოებაში“ (გინსბურგი, 1990 ლავარეტთან და 

პრატთან, 2006). 

მარქსისტები ფემინისტური იდეოლოგიის გამზიარებლებიც არიან, მათი აზრით, 

ქალის ფუნქცია სამუშაო ძალის რეპროდუქციითა და ინდუსტრიის სარეზერვო ფონდში 

ყოფნით შემოიფარგლება მხოლოდ. სოციალური უსაფრთხოების სისტემამ არა მარტო 

ასახა არამედ გააძლიერა ქალის დაქვემდებარებული პოზიცია როგორც უხელფასო შინა 

მოსამსახურისა  ოჯახში და ხელფასზე მომსახურისა ოჯახს გარეთ. მას არც 

გადაწყვეტილების მიმღების  და/ ან ძალაუფლებისა და აღიარების  მომტანი პოზიცია აქვს 

და არც დასაქმების ბაზარზე და საზოგადოებაში აქვს რაიმე როლი. 

რადგან განვიხილეთ ძირითადი იდეოლოგიური შეხედულებები, დროა 

კეთილდღეობის რამდენიმე თეორეტისკოსსაც გავეცნოთ, რომელთა შეხედულებებიც 

დაგვეხმარება   კეთილდღეობის სისტემების რაგვარობის გააზრებაში და შეგვამზადებს 

ჩვენი კურსის ფარგლებში მომდევნო დისკუსიებისათვის. 

19-ე საუკუნის კეთილდღეობის ინგლისელი ეკონომისტის პიგოუს აზრით 

(ფიცპატრიკი, 2001), ინდივიდუალური კეთილდღეობა დაკავშირებულია საბაზრო 

არჩევანზე და სოციალური კეთილდღეობა მატულობს ან კლებულობს ნაციონალური 

კეთილდღეობის კლებასა და მატებასთან ერთად და იზომება ისეთი ეკონომიკური 

ინდიკატორით, როგორიცაა მთლიანი შიდა პროდუქტი. მისი აზრით, კეთილდღეობა 

სურვილის საკითხია, და სურვილი კი მონეტარული ერთეულით იზომება, რაც ნიშნავს 

იმას, რომ რაც უფრო მეტს იხდის ადამიანი რაღაცაში, მით უფრო სურს მას ის. მისი 

მოპოვების შემთხვევაში კი უფრო მაღალია მისი კეთილდღეობის მაჩვენელი.  

ამავე საუკუნის იტალიელი ფილოსოფოსის, ეკონომისტისა და სოციოლოგის 

პარეტოს აზრით კი საზოგადოება, რომელსაც ძალუძს გააუმჯობესოს თავისი ერთი 

წევრის სოციალური პირობებიც კი, აუმჯობესებს თავის კეთილდღეობის სისტემას თუ 

ამის შედეგად არავის მდგომარეობა არ უარესდება (ფიცპატრიკი, 2001). მისი აზრით, თუ 

ცვლილება ერთი ადამიანის მდგომარეობას მაინც აუარესებს, ესეთი ცვლილება 
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უსამართლოა, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად არათანაბარია საზოგადოება, და 

რამდენად მდიდარი გახდება სოციალურად დაუცველი ადამიანი, რომლის სოციალური 

პირობების გაუმჯობესებასაც სხვისი სოციალური პირობების გაუარესება მოჰყვება.  

19-ე საუკუნის ინგლისელი სოციალური რეფორმისტისა და უტილიტარიზმის 

ქომაგის ბენთემისათვის სოციალური კეთილდღეობა არის სოციალური სარგებლისა და 

ბედნიერების უდიდესი რიცხვისათვის გადანაწილება. მისი აზრით, ბუნებამ კაცობრიობა 

ორი ბატონის მმართველობაში მოაქცია: სიამოვნების და ტკივილის. მხოლოდ მათზეა 

დამოკიდებული რას გავაკეთებთ, რას ვამბობთ, ან ვფიქრობთ. მისი აზრით, ინდივიდის 

სწრაფვა საკუთარი ბედნიერებისაკენ არ არის აუცილებლად „სწორი“ ქმედება, რადგან 

ხშირად ინდივიდუალური ძალისხმევა საზოგადოებისათვის უფრო მეტი ტკივილისა და 

ნაკლები სიამოვნების მომტანი შეიძლება იყოს (ფიცპატრიკი, 2002). ამიტომ, 

საზოგადოება ისეთ სამართლებრივ სივრცეში უნდა მოვაქციოთ, რომ სიამოვნების 

ოპტიმალური შენარჩუნება და ტკივილის მინიმუმამდე დაყვანის შესაძლებლობა 

შეიქმნას საზოგადოების წარმომადგენელთა უმრავლესობისათვის.  

უტილიტარიზმის მთავარი ამოსავალი სარგებლიანობაა – იმ კმაყოფილებისა და 

ბედნიერების ზომა, რომელსაც ადამიანი განიცდის გარკვეულ სიტუაციაში. მათი აზრით, 

მთავრობის მთავარი მიზანია საზოგადოების ყველა წევრის სარგებლიანობათა ჯამის 

მაქსიმალიზაცია. შემოსავლების გადანაწილების უტილიტარისტული მიდგომა ეფუძნება 

დაშვებას კლებადი ზღვრული სარგებლიანობის შესახებ.  მათი აზრით, შემოსავლის ერთი 

დამატებითი ფულადი ერთეულით გაზრდა ღარიბს უფრო მეტ დამატებით სარგებელს 

აძლევს,  ვიდრე მდიდარს. გამოდის რომ, როდესაც პიროვნების შემოსავალი იზრდება, 

დამატებითი ფულადი ერთეულიდან მიღებული დამატებითი კეთილდღეობა მცირდება. 

ეს გულისხმობს იმას, რომ მთავრობა უნდა ცდილობდეს შემოსავლების უფრო თანასწორ 

გადანაწილებას. თუმცა ისინი უარყოფენ შემოსავლების სრულ გათანასწორებას, რადგან 

აღიარებენ ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ პრინციპს, რომ ადამიანები რეაგირებენ 

სტიმულებზე. გამოდის, რომ უტილიტარისტული მთავრობა შეეცდება გააწონასწოროს 

თანასწორობის გაზრდით მიღებული სარგებლიანობა და სტიმულების დამახინჯების 

შედეგად მიღებული დანაკარგი (მენკიუ, 2000). 
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მე -20 საუკუნის ამერიკელი პოლიტიკური ფილოსოფოსის, როულსის აზრით კი, 

საზოგადოება, სადაც რესურსები სამართლიანად ნაწილდება კეთილდღეობის უფრო 

მაღალი მაჩვენებლით ხასიათდება. სამართლიანი გადანაწილება კი, მიუსაფართა 

სარგებელს გულისხმობს. სოციალური კეთილდღეობა, ამიტომაც უსამართლო 

უთანასწორობის აღკვეთას მოითხოვს და არა თავისთავად უთანასწორობისა. 

თანასწორობა კი არის, როგორც ფილოსოფიური ცნება, ასევე პოლიტიკური პრინციპი. 

მისი აზრით, თუ ჩვენი მიზანი ღარიბთა მდგომარეობის გაუმჯობესებაა, მაშინ კერძო 

მესაკუთრეობამ და თავისუფალმა ბაზარმა უნდა შექმნას დოვლათი და უზრუნველყოს 

მისი ეფექტიანი გადანაწილება. დამატებით კი, მისივე აზრით, ამ დოვლათის 

სამართლიანი გადანაწილების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია რედისტრიბუციული 

საგადასახადო სისტემის, ეგალიტარული კეთილდღეობის სისტემის, გარკვეულწილად 

სოციალიზირებული საკუთრების მფლობელობის არსებობა, და ლიმიტირებული 

საბაზრო რეგულირება. როულსი მოიაზრება, როგორც სახელმწიფო კეთილდღეობის 

კაპიტალიზმის მხარდამჭერი (ფიცპატრიკი, 2001).   

ამერიკელი პოლიტიკური ფილოსოფოსი, ლიბერტარიანელი რობერ ნოზიკის 

აზრით კი, თუ შემოსავლის განაწილების განმსაზღვრელი პროცესი სამართლიანია, 

შედეგად მიღებული განაწილებაც სამართლიანია, როგორი უთანასწოროც არ უნდა იყოს. 

ლიბერტარიანელთა აზრით, შესაძლებლობათა თანასწორობა უფრო მნიშვნელოვანია, 

ვიდრე შემოსავალთა თანასწორობა. მათი აზრით, მთავრობამ უნდა გააძლიეროს 

ინდივიდთა უფლებები, რათა ყველას ჰქონდეს თავისი უნარის გამოვლენისა და 

წარმატების მიღწევის ერთნაირი შესაძლებლობა. თამაშის ასეთი წესების შემოღების 

შემდეგ მთავრობას აღარ აქვს იმის მიზეზი, რომ შეცვალოს შემოსავლის საბოლოო 

განაწილება. მათი აზრით, დაუშვებელია, რომ მთავრობამ წაართვას ერთს და მისცეს 

მეორეს, თუნდაც იმ მიზნით, რომ შემოსავლების უფრო სამართლიან გადანაწილებას 

მიაღწიოს (მენკიუ, 2000).   

იდეოლოგიურ ბაზისზე დიდწილადაა დამოკიდებული როგორი იქნება ქვეყნის 

სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკა, რადგან გადაწყვეტილების მიმღები პირები 

სწორედ ამაზე დაყრდნობით ქმნიან კეთილდღეობის არქიტექტურა.
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                                  სოციალური კეთილდღეობის მოდელები  

  

როგორ განვსაზღვროთ კეთილდღეობის სისტემა? შევთანხმდეთ, რომ 

ის არის სოციო-ეკონომიკური სისტემა, რომელიც ემსახურება 

კეთილდღეობის პრინციპებს სოციალური ცვლილებების 

განსახორციელებლად. იმის მიხედვით, თუ რა სოციალური პოლიტიკის 

კურსს ატარებს სახელმწიფო განისაზღვრება სოციალური კეთილდღეობის 

ხარისხი ქვეყანაში. თუმცა, იდეოლოგიური პრობლემა სახელმწიფოს, 

ბაზარსა და ოჯახებს შორის სოციალური კეთილდღეობის როლისა და ამ 

როლთა გადანაწილების შესახებ კვლავ გადაუჭრელია. არსებობს სხვადასხვა 

ტიპის სოციალური კეთილდღეობის მოდელი, რომელთაგან ჩვენ მხოლოდ 

რამდენიმეს გავიხილავთ მათ თავდაპირველ ვერსიაში:   

ბევერიჯის (იგივე ანგლო-საქსური, რესიდუალური ანუ 

ლიბერალური) მოდელი, რომლის მიხედვით, სოციალური დახმარება 

უკიდურესად უმწეოებს უნდა გაეწიოთ. დიდი ინგლისელი ეკონომისტისა 

და სოციალური რეფორმატორის უილიამ ჰენრი ბევერიჯის აზრით, 

ბენეფიტის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საარსებო მინიმუმს. საარსებო 

მინიმუმის საზომად კი მან როუნტრის უკიდურესი სიღარიბის ზღვარი 

აიღო. ამ პრინციპზე დაყრდნობით აგებული სისტემის 

ფუნქციონირებისათვის გათვლილი ღირებულების შესანარჩუნებლად 

როუნტრი იძულებული იყო კომპრომისზე წასულიყო ადამიანის დასაქმების 

საჭიროებაზე უარის თქმით. თავად ბევერიჯის ერთ-ერთი ჩანაწერი 

ცხადყოფს მის მიერ იმის დაშვებას, რომ დაგეგმილი დანახარჯი არ 

იქნებოდა საკმარისი პრობლემის მოგვარებისათვის,  მაგრამ მას სურდა “თუ 

სოციალური პოლიტიკა მოითხოვს ბენეფიტებისა და კონტრიბუციების 

საარსებო მინიმუმზე ზევით გაზრდას არ დაზიანებულიყო სქემის 

სტრუტურა” (გლენნერსტერი, ჰილლი, პიაჩჰაუდი, ვები, 2004). ბევერიჯის 

მოდელის მიხედვით, არავის არ უნდა ჰქონოდა სამედიცინო და განათლების 



ღირებულების ტვირთი. ეს კი მოსახლეობის უმეტესობას სიღარიბიდან 

ამოიყვანდა. შესაბამისად, მხოლოდ მცირე ოდენობა ისარგებლებდა  

დახმარების ეროვნული უსაფრთხოების ქსელით. უნივერსალური საოჯახო 

დახმარება კი უნდა დაწესებულიყო ბავშვის აღზრდისათვის მისი აღზრდის 

ხარჯის შესაბამისად (გლენნერსტერი, ჰილსი, ვები 2004).  

ბევერიჯის მოდელმა დიდი სახეცვლილება განიცადა ისტორიის 

მანძილზე, რადგან თავდაპირველი ჩანაფიქრი დაგეგმილისამებრ ვერ 

ამუშავდა. მოდელის უპირველესი ნაკლი ის იყო, რომ გათანაბრებული 

სადაზღვევო ბენეფიტები დასახმარებელთა განსხვავებული ეკონომიკური 

მდგომარეობისადმი არ იყო სენსიტიური, რაც გამოწვეული იყო დიდწილად 

საცხოვრებელი რენტის ნაირგვარობით ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში. 

რენტის ღირებულების კალკულაციაში გაუთვალისწინებლობა მოითხოვდა 

ეროვნული დახმარების საბჭოს მიერ დაწესებული მიზნობრივი 

დახმარებების ტესტირებით იდენტიფიცირებას. ამჟამად რენტის საფასური 

გათვალისწინებულია საბინაო ბენეფიტში, თუმცა ოჯახების სიღარიბის 

მიზნობრივი დახმარების პროგრამაში ჩართვის საფასურად. ეს საკითხი 

დღემდე გადაუჭრელია.  

მოდელმა არც პენსიონრებისთვის იმუშავა ჯეროვნად. 

უნივერსალური, თანაბარი საპენსიო ბენეფიტები არა-ღარიბთა მოცვას 

გულისხმობდა, რაც სცილდებოდა ხაზინის შესაძლებლობებს. ბევერიჯის 

სურვილი, რომ ეს ბენეფიტები საგადასახადო ფონდიდად არ გახარჯულიყო, 

და დახმარებები გაცემულიყო თანაბარი კონტრიბუციული სადაზღვევო 

სქემიდან, ღირებულების შემცირებას ისახავდა მიზნად. ეს კი ღარიბთა 

ზურგზე გადაივლიდა. ხაზინას სურდა, რომ ბენეფიტები გადასახადების 

გადამხდელთა ტვირი არ ყოფილიყო, ხოლო დაბალშემოსავლიანთა 

ინტრესები კი პროფესიულ კავშირებს დაეიცათ.   

სქემა დაქორწინებულ ქალებს დამოკიდებული პირის სტატუსს 

ანიჭებდა, ხოლო დაუქორწინებელ ქალბატონებს კონტრიბუტორის იგივე 

სტატუსს ანიჭებდა, რაც მამაკაცს ჰქონდა. ქორწინება სოციალური 



დაზღვევის კონტრაქტს წარმოადგენდა ბევერიჯის მოდელის მიხედვით. 

ქალისა და ბავშვების საჭიროებები მეუღლის ვალდებულება იყო.   

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე ვალდებულებას 

სახელმწიფო მხოლოდ იმ შემთხვევაში კისრულობდა თუ მათ ეს დაზიანება 

ომის ან საწარმოო ტრავმის შედეგად მიიღეს. ეს საკითხი მოდელმა 

მომდევნო ათწლეულებში გამოასწორა შშმპ-თვის შემოსავლების მიხედვით 

და საგადასახადო სქემებიდან გადასახადების გაცემის საშუალებით.  

ბისმარკის (იგივე ცენტრალურ ევროპული, ანუ კონსერვატული, ანუ 

მიღწევებზე ორიენტირებული) მოდელის მიხედვით, სოციალური 

დახმარება მხოლოდ შრომის ბაზარზე მყოფთ გაეწევათ.   

ბისმარკის მოდელის მახასიათებლებში უპირველეს ყოვლისა 

აღსანიშნავია პრინციპი ბენეფიტების გაცემისა – ბენეფიტებს გამომუშავება 

და დამსახურება სჭირდება. ბისმარკის მოდელი ოჯახზე ორიენტირებული 

მოდელია, და დახმარებაც შემომტანზეა მიბმული. ამ მოდელის მიხედვით, 

მამაკაცი გამოიმუშავებს დასაქმების ბაზარზე და დახმარებების ოდენობაც 

ამაზეა დამოკიდებული, ხოლო ქალისათვის დახმარება ხელმისაწვდომია 

ქორწინებისა და ოჯახის შუამავლობით. გამოდის, რომ ბენეფიტებისა და 

მომსახურებების ხელმისაწვდომობისათვის ორი ბაზარია აქტიური – 

დასაქმებისა და ქორწინების. სოციალური დაცვა შესრულების ხარისხზეა 

დამოკიდებული და სოციალური უსაფრთხოების სისტემის ორგანიზებით 

ხორციელდება, ხოლო მათთვის, ვინც “დაბალ საშემსრულებლო 

კულტურას” ამჟღავნებენ საგადასახადო სისტემიდან ორგანიზებული მწირი 

უსაფრთხოების ქსელის სქემებია ხელმისაწვდომი (ესპინ-ანდერენი, 2002).  

დახმარების ოდენობა დამოკიდებულია ფინანსურ კონტრიბუციასა და შე- 

მოსავალზე. ამ მოდელის მიხედვით, ფულადი ბენეფიტის ფუნქცია 

მამაკაცთა ხელფასის ჩანაცვლებაა – კომპენსირება დასაქმების ბაზარზე 

გამომუშავების ლეგიტიმურად დაკარგვის შემთხვევაში. ხელფასის 

ჩამნაცვლებელი ფუნქციის გამო კეთილდღეობის ეს მოდელი უპირატესობას 



შემოსავლების უსაფრთხოებასა და სტატუსის დიფერენცირების 

შენარჩუნებას ანიჭებს.  

ბისმარკის მოდელის მკვეთრი მახასიათებელია ფოკუსირება არა 

ინდივიდებზე თავიანთი პერსონალური მახასიათებლებისა და 

შესაძლებლობების მიხედვით, არამედ მათი ოჯახური და სოციალური 

სტატუსის მიხედვით. ამ მოდელის მიხედვით, უპირატესობა, 

მაღალანაზღაურებად, სრულ განაკვეთზე მომუშავე მამაკაცსა და ნახევარ 

განაკვეთზე მომუშავე ან საერთოდ უმუშევარ ოჯახის დედას ენიჭება. 

მოდელი უპირატესობას გარკვეული სოციალური ჯგუფისა და საქმიანობის 

მქონეებს ანიჭებს. ქალი პასიურ საზოგადოებრივ როლშია დანახული, მისი 

კონტრიბუცია მეტად დაფასებულია ოჯახში ვიდრე კარიერაში. არადა, 

ქალთა მაღალი დასაქმების მაჩვენებელი საჭიროა არა მხოლოდ 

მოსახლეობის სიბერესთან ბრძოლისათვის, არამედ ოჯახებში სიღარიბის 

რისკების შემცირებისათვისაც. ეს გამოუყენებელი სამუშაო პოტენცია კი 

მობილიზების შემთხვევაში მომავალი კეთილდღეობის სისტემის 

ფინანსირების უზრუნველყოფის საშუალებაა.   

სუბსიდირებული (იგივე სამხრეთ ევროპული, იგივე კათოლიკური), მოდელი 

სოციალური პრობლემების გადაჭრის ოჯახზე ორიენტირებული მოდელია.  

სუბსიდირებული მოდელი სამხრეთ ევროპული ქვეყნების 

კულტურულსა და რელიგიურ მახასიათებლებზე გაღივდა. მის ფუნდამენტს 

ამ საზოგადოებაში არსებული ოჯახური და გენდერული ტრადიციები 

განაპირობებენ. ამ მოდელისთვის დამახასიათებელი ნიშან-თვისებებიდან 

აღსანიშნავია კეთილდღეობის მომსახურებების უნივერსალიზაცია 

(ჯანდაცვა, განათლება), რაც სოციალურ აქტორთა (პროფესიული 

კავშირების, მემარცხენე პარტიების, და მოსახლეობის ზოგადად) დაკვეთაც. 

შემოსავლების შენარჩუნების პოლიტიკა (შშმპ-თა და პენსიონერთა, 

ავადმყოფობისა და დაუსაქმებლობის ბენეფიტები) ოკუპაციური ხასიათისაა 

და ორიენტირებულია დასაქმებულებსა და მათზე დამოკიდებულ პირებზე. 

კეთილდღეობის მომსახურებების მიწოდება საჯარო სექტორის 



ადმინისტრირებით ხორციელდება სახელმწიფო შემოსავლებიდან. თუმცა 

სხვადასხვა ქვეყანა სოციალური პოლიტიკის სხვადასხვა სფეროში 

რედისტრიბუციის განსხვავებული პრინციპებით ხელმძღვანელობს. ამ 

მოდელისათვის ასევე ხანდაზმულთა კეთილდღეობა უფრო 

მნიშვნელოვანია, ვიდრე სამუშაო ასაკის მოსახლეობისა. პენსიებზე ამ 

ქვეყნებში სოციალური დანახარჯის უდიდესი წილი მოდის, გაცილებით 

მეტი ვიდრე უმუშევრობის ბენეფიტებზე, საოჯახო დახმარებებზე, 

საგადასახადო შეღავათებზე, მინიმუმ ხელფასზე. ამ სისტემის სახელმწიფო 

სოციალური და ზრუნვის მომსახურებები ყველაზე დაბალ განვითარებულ 

დონეზეა სხვა მოდელებთან შედარებით, როგორც დანახარჯის, ასევე 

ხელმისაწვდომი მომსახურებების თვალსაზრისით.  

ამ მოდელის განმასხვავებელი ნიშანი სამხრეთ ევროპული 

ქვეყნებისთვის დამახასიათებელი “ფემილიალიზმია”, რაც იმას 

გულისხმობს, რომ ოჯახი უფრო მეტად, ვიდრე სახელმწიფო ან ბაზარი, 

ეწევა კეთილდღეობის წარმოებას. გაფართოებული ნათესაური ქსელი 

ინაწილებს ზრუნვისა და ეკონომიკურ პასუხისმგებლობას და რესურსებს. 

ოჯახი კისრულობს სესხისა და დასაქმების ვალდებულებას თავისი 

წევრებისათვის ურთიერთობების კაპიტალის გამოყენებით.  

ისმის კითხვა “ფემილიალიზმი” სამხრეთ ევროპული ქვეყნების კეთილ- 

დღეობის სისტემის პოლიტიკური არჩევანია თუ ის ავსებს კეთილდღეობის 

სისტემაში არსებულ დეფიციტს? თუ უკანასკნელია მიზეზი, მაშინ გამოდის, 

რომ “ფემილიალიზმი” ამ მოდელისათვის გარემოებით გამოწვეული 

აუცილებლობაა, სანამ იგი არ იზრუნებს არსებული დეფიციტის ამოვსებაზე. 

ზოგიერთი მეცნიერი “ფემილიალიზმს” კულტურულ ტრადიციებსა და 

კათოლიციზმს უკავშირებს; ზოგიერთი კი ოჯახების თავდადებას 

შეუნარჩუნონ თავიანთ შვილებს ცხოვრების სტანდარტი უმუშევრობის 

დროს, ან ხანდაზმულ დიასახლისთა მოვალეობის გრძნობას მოხუცების ან 

შშმ ოჯახის წევრებისადმი.  



ზოგიერთი თეორეტიკოსის აზრით, სუბსიდირებული მოდელი არ 

მოიაზრება კეთილდღეობის ცალკე მდგომ მოდელად, რადგან არ გააჩნია 

სხვა მოდელებისაგან მკვეთრად განმასხვავებელი მახასიათებლები. ის 

მცირედ განსხვავდება კეთილდღეობის ბისმარკის (კონსერვატიული) 

მოდელისაგან. მათი აზრით, ეს მოდელი ნაკლებ განვითარებულ 

კონსერვატულ მოდელს წააგავს. ზოგიერთნი კი მას კონსერვატიულისა და 

სოციალ-დემოკრატიული (სკანდინავიური) მოდელების ნაზავად მიიჩნევს.  

სხვანი კი მას ყველაზე პრიმიტიულ მოდელად მიიჩნევენ, რომელიც 

კეთილდღეობის ინსტიტუციონალიზიის მცდელობაა მხოლოდ, რომელიც 

სოციალური დახმარებებით შემოიფარგლება (ესპინ-ანდერსენი, 2002).   

სკანდინავიური (იგივე ნორდიკული, სოციალურ დემოკრატიული, 

ანუ ინსტიტუციური) მოდელი, რომელიც გულისხმობს საზოგადოების 

ყველა წევრის დახმარებას, განურჩევლად მათი დასაქმებისა და სოციალური 

სტატუსისა. სკანდინავიური მოდელის მიხედვით, ბენეფიტები ეძლევა 

ყველა ინდივიდს და არა მხოლოდ ოჯახს. მაგალითად, თუ ქალი 

გაშორებულია მეუღლესთან, მისთვის ხელმისაწვდომია ინდივიდუალური 

ბენეფიტი. ერთადერთი გამონაკლისია ავადმყოფობისა და 

დაუსაქმებლობის ბენეფიტი. ეს დამოკიდებულია უკანასკნელ 

დამქირავებელზე და/ან პროფესიული კავშირის წევრობაზე. ბენეფიტები 

გაიცემა სახელმწიფო ბიუჯეტში აკუმულირებული გადასახადებისაგან. 

რადგანაც სკანდინავიური მოდელი ყველაზე მსუყე ბენეფიტებით 

ხასიათდება, შესაბამისად გადასახადებიც ძალიან მაღალია. თუმცა მაღალი 

გადასახადები არ იწვევს სახალხო მღელვარებას, რადგან მოსახლეობა თავს 

სოციალურად დაცულად გრძნობს განურჩევლად სოციალური კლასისა და 

ეკონომიკური მდგომარეობისა. კეთილდღეობის მიწოდებაზე სახელმწიფოა 

უმეტესწილად პასუხიმგებელი, მხოლოდ მცირე ნაწილშია ჩართული 

ოჯახი, ეკლესია ან არასამთავრობო სექტორი (გათსისი, 2002).   

სკანდინავიური მოდელის კიდევ ერთი მახასიათებელია 

მოსახლეობისათვის სხვადასხვა მომსახურების მიწოდება ნაცვლად 



მხოლოდ ფულადი დახმარებებისა. სოციალურ სფეროში ბენეფიტების 

ორგანიზებაცა და ფინანსირებაც (იქნება ეს ტრანსფერები თუ მომსახურება) 

ერთიდაიგივე უნიფიცირებული სისტემიდან წარმოებს.  

სკანდინავიური მოდელის უპირველეს ამოცანას მეორე მსოფლიო 

ომის შემდეგ მოქალაქეთა დასაქმება წარმოადგენდა. თუმცა მიუხედავად 

სკანდინავიის ქვეყნებში დასაქმების ბაზარზე ტრადიციულად 

დაფიქსირებული მაღალი მაჩვენებლისა, რაც ალბათ ნაწილობრივ ქალთა და 

მამაკაცთა თითქმის თანაბარი აქტიურობით აიხსნება დასაქმების ბაზარზე, 

ეს გაჭირდა 70-იან წლებიდან დანიაშიც, ნორვეგიაშიც და შვედეშიც.   

ამ მოდელის სხვა მოდელებისაგან ყველაზე მეტად განმასხვავებელი მახა- 

სიათებელი ის არის, რომ ის იმართება კონტროლირებადი კაპიტალისტური 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, სადაც შემოსავლების უთანასწორობა, 

კეთილდღეობისა და ძალაუფლების დისტრიბუცია იზღუდება. ეს კი 

სკანდინავიის ქვეყნებში არსებული საპარლამენტო დემოკრატიის შედეგია, 

სადაც პოლიტიკური სისტემის გარდა წარმოდგენილია დამქირავებელიცა 

და დაქირავებულიც. მოდელი სოციალურ დემოკრატიულ მოდელად 

იწოდება ხშირად, რაც ართუ ისე მართებულია, რადგან იგი არ წარმოადგენს 

სოციალურ დემოკრატიული იდეოლოგიის სრულ განსახიერებას. ის უფრო 

ეროვნული პოლიტიკური შეთანხმებაა სოციალური სისტემის 

ორგანიზებისა და დაფინასების თაობაზე. განურჩევლად იმისა, თუ რომელი 

პარტიაა ქვეყნის სათავეში ამ საკითხის ირგვლივ საერთო ფასეულობები და 

პრინციპები დომინირებდნენ განსხვავებულ შეხედულებებზე. ამიტომაც, 

საერთო ინტერესები არ დაზარალებულა და შეთანხმებაც უფრო ადვილი 

მისაღწევი აღმოჩნდა ვიდრე სხვა ევროპულ ქვეყნებში.   

მიუხედავად ამ კომპრომისებისა შეხედულებებსა და პრინციპებს 

შორის, გლობალიზაციის ეპოქამ მაინც დააყენა მოდელი იმის გარკვევის 

აუცილებლობის წინაშე თუ რამდენად არის შესაძლებელი ამ კომპრომისების 

შენარჩუნება 21-ე საუკუნეში იმ სახით, რა სახითაც ის წინა საუკუნეში 

ფუნქციონირებდა. ამჟამინდელი ეკონომიკური სიტუაციისადმი ამ 



მოდელის ადაპტაციის აუცილებლობის საკითხი წამოიჭრა. სკანდინავიის 

ყველა ქვეყანაში სუპლიმენტარული კეთილდღეობის სისტემა განვითარდა 

ბოლო წლებში, რომელიც ბენეფიტების გაცემის დიფერენცირებით 

ხასიათდება. ამ სისტემის მიხედვით, უფრო მსუყე ბენეფიტები ეძლევათ 

შრომის ბაზარზე დასაქმებულთ, რაც სკანდინავიური მოდელის 

თანასწორობის პრინციპისაგან აშკარა გამიჯვნაა. ამ ცვლილებამ 

გააუმჯობესა დასაქმებულთა დეკრეტული, ავადმყოფობისა და საპენსიო 

ბენეფიტები დამქირავებელსა და დაქირავებულს შორის სამუშაო ბაზრის 

პირობების რეგულირების თაობაზე კოლექტიური შეთანხმების შედეგად.   

კეთილდღეობის იდეოლოგიის მსაგვსად, არც კეთილდღეობის 

მოდელებია “წმინდა” სახით წარმოდგენილი დღევანელ მსოფლიოში, 

რადგან სოციალური პრობლემებიცა და მათი მოგვარების სურვილი და 

შესაძლებლობები დროსთან ერთად იცვლება. იცვლება თავად 

კეთილდღეობის გაგებაც და მისდამი დამოკიდებულებაც. ფიცპატრიკი 

(2001) გვთავაზობს, კეთილდღეობის შემდეგი ექვსი პერსპექტივიდან 

განხილევას: ბედნიერება, უსაფრთხოება, უპირატესობები, საჭიროება, 

დაფასება, შედარებითობა. იდეალურ სამყაროში სოციალური 

კეთილდღეობის სისტემა მოქალაქეთა ექვსივე მახასიათებლით 

დაკმაყოფილებას შეეცდებოდა, მაგრამ ზემოთ წარმოდგენილი 

კეთილდღობის მოდელებიდან რომელი ან/და რამდენად ქმნის მოქალაქის 

კეთილდღეობის ყველა ან უმრავლესი პერსპექტივით უზრუნველყოფის 

გარანტიას ძნელი სათქმელია.  



municipaluri socialuri programebi: saukeTeso
praqtika

მომზადებულია ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის „ძლიერი
სამოქალაქო საზოგადოება ეფექტიანი მმართველობისათვის“ ფარგლებში 

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის კონსულტანტების 
მაგული შაღაშვილისა და ნელი აკობიას მიერ. 

წინამდებარე  დოკუმენტი  წარმოგიდგენთ  იმ  ქვეყნების  სოციალური
პოლიტიკის  ფორმირებისა  და  განხორციელების  გამოცდილებას,  რომელთა
მუნიციპალური  პროგრამები  საუკეთესო  პრაქტიკის  დემონსტრირებაა.
თითოეულის  გამოცდილების ანალიზისას იკვეთება საერთო მახასიათებლები,
რაც  მათ სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკას ეფექტიანს ხდის. მათ შორის
ყურადსაღებია  სოციალური  პროგრამების  ფორმირებისა  და
განხორციელებისთვის  ცენტრალურ  და  ადგილობრივ  მთავრობას  შორის
პასუხისმგებლობის  გადანაწილება,  მომსახურების  მიწოდებაში  ჩართული
პროფესიონალების კომპეტენცია, სექტორთშორის თანამშრომლობის მოდელები
და თავად მომსახურების მიმღებთა მონაწილეობის სქემები. ამასთან, შევეცადეთ,
წარმოგვედგინა სხვადასხვა სოციო-ეკონომიკური განვითარების მქონე ქვეყნების
მაგალითები,  რათა  მოგვცემოდა  საშუალება,  რეალისტურად  გაგვეაზრებინა
მოკლე, შუალედურ და გრძელვადიან პერიოდში  მუნიციპალური მომსახურების
განვითარების პოტენციალი საქართველოში. 

შესავალი

თითოეული ქვეყნის სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკა და სოციალური
დაცვის სისტემა განსხვავებულია და ემყარება გარკვეულ სოციალურ პრინციპებს
და  მსოფლმხედველობას,  სახელმწიფოს  პოლიტიკურ  ხედვას  რესურსების
გადანაწილების  შესახებ  და  ქვეყნის  რესურსებს  და  შესაძლებლობებს;  თუმცა
წარმატებული ქვეყნების გამოცდილების ანალიზისას იკვეთება შემდეგი საერთო
ინდიკატორები, რაც  სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკას ეფექტიანს ხდის:

 სოციალური კეთილდღეობის სისტემის ძლიერი და კარგად გამოკვეთილი
სტრუქტურა,  რომელშიც  კარგად  არის  განსაზღვრული  ცენტრალური  და
ადგილობრივი  მთავრობის  როლი  და  თითოეული  სტრუქტურის
პასუხისმგებლობა;
 სოციალური  მომსახურებების  და  ბენეფიტების  მრავალფეროვნება,  რაც
საშუალებას  იძლევა  რომ  სისტემა  იყოს  ინდივიდუალურ  საჭიროებებზე
მორგებული;
 ოჯახურ გარემოზე დაფუძნებული სოციალური ბენეფიტების სისტემა; 
 ინსტიტუციური ზრუნვის, როგორც უკიდურესი ფორმის გამოყენება;
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 სოციალური  კეთილდღეობის  სისტემის  დეცენტრალიზებული
მმართველობა,  რაც  ადგილობრივ  თვითმმართველობას  ანიჭებს  მეტ
დამოუკიდებლობას  გადაწყვეტილების  მიღების,  სოციალური  პროგრამების
დაგეგმვის და საჭიროებებზე უფრო მყისიერი რეაგირების კუთხით;
 სისტემაში  ჩართული  პროფესიონალების  მომზადების  და  უწყვეტი
განათლების უზრუნველყოფა;
 მომსახურებების  სტანდარტებისა  და  მათი  მონიტორინგის  მექანიზმის
არსებობა;
 მოქალაქეთა მონაწილეობა პროგრამების შემუშავებისას;
 ძლიერი სოციალური მუშაობა;
 პრევენციული პროგრამების არსებობა;
 სახელმწიფოს  მჭიდრო  თანამშრომლობა  არასამთავრობო  სექტორთან
მომსახურების მიწოდების კუთხით.

წარმოდგენილი  ქვეყნების  სოციალური  კეთილდღეობის  პოლიტიკა  და
სისტემა სწორედ ზემოთ აღნიშნულ ინდიკატორებს ეყრდნობა. 

ფინეთი

ფინეთი  ითვლება  ერთ-ერთ ყველაზე  წარმატებულ  სახელმწიფოდ
მოქალაქეთა სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკის მიმართულებით. ფინური
სოციალური  დაცვის  სისტემა  აგებულია  სკანდინავიური  კეთილდღეობის
მოდელის  პრინციპების  საფუძველზე.  სკანდინავიური  «კეთილდღეობის
სახელმწიფოს» ძირითადი მახასიათებლებია:

 უნივერსალობის პრინციპი (ყველა ადამიანს აქვს წვდომის უფლება საბაზო
დონის  სოციალურ  დაცვაზე,  საცხოვრებელი  ადგილის,  პროფესიის  ან
ეკონომიკური მდგომარების მიუხედავად);
 დასაქმებული პირებისთვის შემოსავალზე დამოკიდებული ბენეფიტები;
 ძლიერი საჯარო სექტორი;
 საგადასახადო ფონდებზე და შემოწირულობებზე დაფუძნებული სისტემა; 
 თანასწორი მოპყრობა.

სოციალური დაცვის სისტემის სტრუქტურა

ფინეთის  სოციალური  დაცვის  პოლიტიკის  აღსრულება  ხდება  შემდეგი
სისტემების მიერ:

 სოციალური  საკითხების  და  ჯანდაცვის  სამინისტრო განსაზღვრავს
სოციალურ  და  ჯანდაცვის  პოლიტიკას,  ამზადებს  ძირითად  რეფორმებს,
ხელმძღვანელობს  და  კოორდინაციას  უწევს  მათ  დანერგვას.  სოციალურ
საკითხთა და ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ ხდება აგრეთვე კანონმდებლობის
შემუშავება/ცვლილება,  რომელიც  არეგულირებს  სოციალური  დახმარებისა  და
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროებს და დაფინანსებას; 
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 სოციალური  კეთილდღეობის  დახელოვნების  ცენტრები  -  ფინეთში
ფუნქციონირებს  კანონით  გათვალისწინებული  9  ცენტრი,  თითოეულ  მათგანს
მუდმივი  სახელმწიფო  დაფინანსება  აქვს.  ცენტრები  წარმოადგენენ
კონსორციუმებს,  რომლებშიც  ჩართულია  შესაბამისი  ტერიტორიული
მუნიციპალური  მთავრობა,  უნივერსიტეტები  და  სოციალური  დაცვის
ორგანიზაციები.  ისინი  რეგიონის  მასშტაბით  აზიარებენ   სოციალური
კეთილდღეობის გამოცდილებას. 
 სახელმწიფო  რეგიონული  ოფისები  - სახელმწიფო  რეგიონული
ოფისების სოციალურ და ჯანდაცვის დეპარტამენტებს ევალებათ სოციალური და
ჯანდაცვის სფეროების რეგიონული ხელმძღვანელობა და მონიტორინგი, ისინი
განიხილავენ  ადგილობრივ  სოციალურ  მომსახურებასთან  დაკავშირებულ
საჩივრებს.  გარდა  ამისა,  სახელმწიფო  რეგიონული  ოფისები  ორგანიზებას
უწევენ  სოციალური  დაცვის  პერსონალის  ტრენინგებს  და  მონაწილეობენ
მუნიციპალური მომსახურებების განვითარების პროექტებში. 
 მუნიციპალიტეტები  - სოციალური   დაცვის  მომსახურებების
განხორციელების  პასუხისმგებლობა  დელეგირებულია  მუნიციპალიტეტებზე.  ეს
ორგანოები  რეალურად  აგებენ პასუხს სოციალური დაცვის უზრუნველყოფაზე
და სოციალური დახმარების უფლების მინიჭებაზე. ფინეთში, მუნიციპალიტეტები
დამოუკიდებელ ადმინისტრაციულ  ერთეულებს  წარმოადგენენ,  გადასახადების
შეკრების  უფლებით.  ადგილობრივ  საკითხებზე,  მათ  შორის   სოციალური
მომსახურების  საკითხებზე,  გადაწყვეტილებებს  იღებენ  დემოკრატიული  გზით
არჩეული  მუნიციპალური  საბჭოები.  მუნიციპალიტეტები  ვალდებულნი  არიან,
უზრუნველყონ  სოციალური  სერვისების  მიწოდება  მათი  მოსახლეობის
საჭიროებების  გათვალისწინებით.  მიუხედავად  იმისა,  რომ  ეს  კანონით
გათვალისწინებული მოთხოვნაა,  კანონი  არ  განსაზღვრავს  არც  მომსახურების
მოცულობასა და შინაარსს და არც მომსახურების  მიწოდების წესს.  ამგვარად,
მუნიციპალურ  მთავრობებს  ფართო დისკრეციული  უფლება  ენიჭებათ  თვითონ
განსაზღვრონ  სერვისების  მიწოდების  წესი.  თუმცა,  გარკვეულწილად
შემუშავებულია  დეტალური  დებულებები  მომსახურების  გაწევის
ვალდებულებასთან  დაკავშირებით;  მაგალითად,  ბავშვთა  დღის  ცენტრები  და
მომსახურებები,  რომლებზეც  ვრცელდება  »შშმ  პირების  მომსახურებისა  და
დახმარების აქტით» გათვალისწინებული სპეციალური დებულების მოთხოვნები.
ეს  მომსახურებები  მიჩნეულია  ადამიანების  უფლებად.  ფინეთში  სკოლამდელი
ასაკის ყველა ბავშვს სრული უფლება აქვს მიიღოს მუნიციპალური მთავრობის
მიერ  ორგანიზებული  დღის  ცენტრის  მომსახურება.  მძიმე  შშმ   პირებს  აქვთ
უფლება,  მიიღონ  ტრანსპორტირებისა  და  თარჯიმნის  მომსახურება,
დამოუკიდებლად ცხოვრების მხარდაჭერის სერვისი, საცხოვრებლის ადაპტაციის
მომსახურება.  მუნიციპალიტეტები  დამოუკიდებლად    უზრუნველყოფენ
სერვისების უმეტესობის მიწოდებას. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტებს შეუძლიათ
მომსახურების გაწევა სხვა მუნიციპალიტეტებთან ერთად ან მომსახურების შეძენა
სხვა  მუნიციპალიტეტებისაგან,  არასამთავრობო  ორგანიზაციებისგან  ან  კერძო
მომსახურების  მიმწოდებლებისგან.  მუნიციპალიტეტებს  ასევე  შეუძლიათ
მომსახურების ვაუჩერების გაცემა. 
 კერძო მომსახურების მიმწოდებლები -  მუნიციპალური ხელისუფლების
სტატუსი,  როგორც  სოციალური  და  ჯანდაცვის  სერვისების  მიმწოდებლის,
ცვლილებას  განიცდის.  კერძო  მომსახურების  მიმწოდებლების  ,  ანუ
არასამთავრობო  ორგანიზაციებისა  და  კერძო  კომპანიების  მომსახურების
გამოყენების  მასშტაბები  სულ  უფრო  იზრდება.  ფინეთში  არსებობს
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არასამთავრობო  ორგანიზაციებისა  და  საეკლესიო  მრევლის  მხრიდან
სოციალური  დაცვის  საქმიანობაში  მონაწილეობის  დიდი  ხნის  ტრადიცია.
რამდენიმე  ორგანიზაცია  არა მარტო მომსახურებას  უწევს,  არამედ  აქტიურად
იცავს  თავისი  წევრების  ინტერესებს,  ასევე  მოხალისეობრივ  საწყისებზე  უწევს
დახმარებას და საექსპერტო მხარდაჭერას. 
 მუნიციპალური  სოციალური  სერვისების  ომბუდსმენი -  ყველა
მუნიციპალიტეტს  უნდა  ჰყავდეს  სოციალური  სერვისების  ომბუდსმენი.
ომბუდსმენი  იცავს  სოციალური  კეთილდღეობის  კლიენტების  უფლებებს,
მაგალითად,  მათი  უფლებების  შესახებ  ინფორმაციის  გავრცელების  გზით,
კლიენტებისთვის  რჩევების  მიცემით  ზემოთ  აღნიშნული  კანონით
სარგებლობასთან  დაკავშირებით,  სოციალური  კეთილდღეობის  სამსახურის
შესაბამისი ხელმძღვანელის ან მუნიციპალიტეტის პასუხიმგებელი პირის სახელზე
საჩივრის შედგენაში დახმარების გზით. მუნიციპალური სოციალური სამსახურების
ომბუდსმენი მონიტორინგს უწევს  მუნიციპალიტეტში კლიენტების სტატუსისა  და
უფლებების  მდგომარეობას  და  წელიწადში  ერთხელ  წარუდგენს  შესაბამის
ანგარიშს  მუნიციპალურ  აღმასრულებელ  საბჭოს.  ერთ  ადამიანს  შეუძლია
რამდენიმე  მუნიციპალიტეტისთვის  იმოქმედოს,  როგორც  მუნიციპალური
სოციალური სერვისების ომბუდსმენმა. ომბუდსმენი მონიტორინგს უწევს როგორც
საჯარო, ისე კერძო სოციალური დახმარების მომსახურებას. 

კანონი ავალდებულებს მუნიციპალურ ხელისუფლებას, იზრუნოს სოციალური
დახმარების  სამსახურების  პერსონალის  უწყვეტ  პროფესიულ  განვითარებაზე.
პერსონალის  ტრენინგი  არის  განათლების  სამინისტროს  პასუხისმგებლობა,
ხოლო  სოციალური  საკითხების  და  ჯანდაცვის  სამინისტრო  ახორციელებს
სახელმწიფო  დონეზე  სოციალური  დახმარების  სისტემის  სრულყოფას  და
პერსონალის მართვას. 

სოციალური დაცვის სერვისები და ბენეფიტები/შეღავათები

ფინეთში საჯარო სერვისებზე მაღალი მოთხოვნა არსებობს. მუნიციპალური
სოციალური  დაცვის  მიზანს  წარმოადგენს  მოსახლეობის  ყველა  სექტორის
საჭიროებების  დაკმაყოფილება  ფართო  სპექტრის  მაღალხარისხიანი
მომსახურებით.  მომსახურება  ორგანიზებულია  როგორც  სპეციფიკური  სამიზნე
ჯგუფებისთვის, ისე უნივერსალური სახით.  

სოციალური  დაცვა  ასევე  გულისხმობს  პრევენციულ  ასპექტებს  და
სოციალურ  მუშაობასაც.   სოციალური მუშაობა მიზნად ისახავს მუნიციპალური
სოციალური  დახმარების  ზოგად  მართვას  და  ხელმისაწვდომია  მოსახლეობის
ყველა ჯგუფისთვის. 

პრევენციული  სოციალური  დაცვა -  პრევენციული  სოციალური
კეთილდღეობის  უმთავრეს  ფაქტორს  წარმოადგენს  თანამშრომლობა,  ერთი
მხრივ,   სოციალურ  და  ჯანდაცვის  სექტორებს  შორის  და  მეორე  მხრივ,
ხელისუფლების  სხვა  ორგანოებთან,  რომლებიც  პასუხისმგებელნი  არიან
სკოლებზე,  საცხოვრისებზე,  დასაქმებაზე,  კულტურაზე,  დასვენებაზე,
მშენებლობაზე,  ტრანსპორტსა  და  სხვა  მომსახურებაზე.  ასევე  მნიშვნელოვანია
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მომსახურების მიმწოდებლებს შეეძლოთ პრობლემის იდენტიფიცირება და რაც
შეიძლება ადრეულ ეტაპზე ჩარევა.

სოციალური მუშაობა -  სოციალური მუშაობა სოციალური და ჯანდაცვის
მომსახურების  ნაწილს  წარმოადგენს.  სოციალური  მუშაობა  ხელს  უწყობს  და
იცავს  მოქალაქეებისა  და  თემების  სოციალურ  კეთილდღეობასა  და
უსაფრთხოებას. სოციალური მუშაობის მიზანია ცალკეული ინდივიდის, ოჯახებისა
და  თემების  დამოუკიდებელი  ფუნქციონირების  მხარდაჭერა.  მუშაობისას
განსაკუთრებული  ყურადღება  ექცევა  ბავშვებს,  მოზარდებს  და  მათ  ოჯახებს,
ალკოჰოლის  ან  ნარკოტიკული  ნივთიერებების  მომხმარებელ  ან  ფსიქიკური
ჯანმრთელობის  პრობლემების  მქონე  პირებს,  ხანდაზმულ  ადამიანებს  და  შშმ
პირებს.  სოციალური  მუშაკის  მომსახურება  ხელმისაწვდომია  როგორც
სოციალური  დაცვის  სისტემაში,  ასევე  ამბულატორიულ  მომსახურებაში  და
ინსტიტუციური  ზრუნვის  ფარგლებში,  რომელიც  წარმოადგენს  პირველადი
ჯანდაცვისა  და  სპეციალიზებული  სამედიცინო  მომსახურების  შემადგენელ
ნაწილს.  როგორც  წესი,  სოციალურ  მუშაკთან  დაკავშირება  შესაძლებელია
მუნიციპალური  სოციალური  მომსახურების  ოფისში  ან  მუნიციპალიტეტის
სიდიდიდან  გამომდინარე,  სოციალური  დაცვის  რეგიონალურ  ოფისში,
სოციალური უზრუნველყოფის სპეციალურ ოფისში, ან თუნდაც სკოლაში.  

სოციალური მუშაობის პროცესში, კონკრეტული შემთხვევის შესწავლის დროს,
სოციალური მუშაკები რჩევებს და რეკომენდაციებს აძლევენ კლიენტებს, მათთან
ერთად  განიხილავენ  არსებულ  პრობლემებს  და  ოფიციალური  ქსელების
ფარგლებში  ორგანიზებას  უწევენ  დახმარების  სხვადასხვა  ღონისძიებას,  რათა
ხელი შეუწყონ ინდივიდისა და ოჯახის  უსაფრთხოებას  და პრობლემებისთვის
თავის  გართმევას.  ინდივიდებთან კონკრეტულ შემთხვევებზე  მუშაობის გარდა,
სოციალური  მუშაობა  სულ  უფრო  ხშირად  თემის  დონეზე  ტარდება.  თემებში
მუშაობის  მიზანია  სოციალური  პრობლემების  წარმოქმნის  პრევენცია,
ინდივიდების  საზოგადოებრივ  ცხოვრებაში  და  თემის  განვითარების  საქმეში
ჩართულობის პოტენციალის გაზრდა. მუშაობის პროცესში სოციალური მუშაკები
და სოციალური კეთილდღეობის სხვა პროფესიონალები ეხმარებიან ინდივიდებს
და ჯგუფებს საკუთარი წვლილი შეიტანონ თემის კეთილდღეობაში და შექმნან
ქსელები  თემის  სხვა  წევრებთან,  სხვადასხვა  ადმინისტრაციული  სექტორების
თანამდებობის  პირებთან,  არასამთავრობო  ორგანიზაციებსა  და  სხვა
ორგანოებთან. 

მუნიციპალურ სოციალურ მუშაობას, ერთი მხრივ, აკისრია მუნიციპალიტეტის
საერთო  სოციალური  კეთილდღეობის  პასუხისმგებლობა  და  მეორე  მხრივ,
სოციალურად  ყველაზე  დაუცველი  ადამიანებისა  და  ოჯახების  დახმარება.
კლიენტებთან  ურთიერთობის  შედეგად შეძენილი გამოცდილებისა  და  ცოდნის
საფუძველზე   კონსტრუირებულისოციალური  მუშაობა  ხელს  უწყობს
მუნიციპალური  დაგეგმვისა  და  გადაწყვეტილების  მიღების  პროცესში  იმ
ფაქტორების  გათვალისწინებას,  რომლებიც  გავლენას  ახდენენ  მოსახლეობის
სოციალურ კეთილდღეობაზე. 

საგანგებო/გადაუდებელი  სოციალური  მომსახურება  -  საგანგებო
სოციალური  მომსახურების  მიზანია,  უზრუნველყოს  სოციალური  მომსახურების
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მყისიერი  ხელმისაწვდომობა  ისეთ  სიტუაციაში,  როდესაც   სწრაფი  ქმედებაა
საჭირო.  ასეთ სიტუაციებად შეიძლება ჩაითვალოს ზრუნვის გარეშე დარჩენილი
ბავშვი, პრობლემური ქცევის მქონე მოზარდი, ხანდაზმული ადამიანი, რომლის
ჯანმრთელობის  მდგომარეობა  სწრაფად  უარესდება  ან  მავნე  ნივთიერებების
მოხმარებით  გამოწვეული  მძიმე  მდგომარეობა,  რომელიც  სასწრაფო ჩარევას
საჭიროებს. მუნიციპალური ორგანოები შეთანხმებულად მოქმედებენ სოციალური
მომსახურებების  დაუყოვნებლივი  ხელმისაწვდომობის  ორგანიზების  კუთხით
როგორც სამუშაო საათებში, ისე არასამუშაო საათებში - ღამით, საღამოს და უქმე
დღეებში.  სხვადასხვა  სახის  საშიში  და  საფრთხის  შემცვლელი სიტუაციები  და
უბედური  შემთხვევები  ასევე  მოითხოვენ  სოციალური  მომსახურების  სწრაფ
რეაგირებას.   მუნიციპალურ  სოციალურ  სამსახურებს  განსაზღვრული  აქვთ
სამოქმედო  გეგმები  როგორც  გაუთვალისწინებელ  გარემოებაში,  ისე  ჩვეულ
გარემოებაში  წარმოქმნილი  საგანგებო  შემთხვევის  დროს  მოქმედებებთან
დაკავშირებით. 

სოციალური  შემწეობა  -  სოციალური  შემწეობა  არის  ფინანსური
დახმარება  სოციალური  კეთილდღეობის  ფარგლებში,  რომელიც  გაიცემა  იმ
შემთხვევაში, როცა ინდივიდის ან ოჯახის შემოსავალი ან ქონება საკმარისი არ
არის  ყოველდღიური  ცხოვრების  ხარჯების  დასაფარად.  პიროვნება
უფლებამოსილია, მიიღოს სოციალური შემწეობა იმ შემთხვევაში, როცა მის მიერ
გამომუშავებული ხელფასი ან შემოსავლის სხვა წყაროები ვერ უზრუნველყოფენ
არსებობისთვის საკმარის ფინანსურ შესაძლებლობას. მუნიციპალური მთავრობა
სოციალურ  შემწეობას  გასცემს  განცხადების  საფუძველზე,  როგორც  წესი,
ერთჯერადად და ერთი თვის განმავლობაში.  სოციალური შემწეობის ოდენობა
განისაზღვრება იმ სხვაობის საფუძველზე, რომლითაც კლიენტის მიერ გაწეული
ხარჯები  აღემატება  მის  შემოსავალსა  და  აქტივებს.  სოციალური  დახმარების
დამატებითი  კომპონენტი  მიზნად  ისახავს  სპეციალური  ხარჯების  დაფარვას,
რომლებიც მოიცავენ ბავშვთა დღის ცენტრის გადასახადებს, საბინაო ხარჯებს,
რაც  არ  ითვლება  ძირითად  ხარჯებად  (მაგ.,  საცხოვრისის  ლიკვიდაციასთან
დაკავშირებული  ხარჯები)  და  სხვა  ხარჯები,  რომლებიც  დაკავშირებულია
პიროვნების  ან  ოჯახის  განსაკუთრებულ  საჭიროებებთან  და  გარემოებებთან.
გარდა  ამისა,  მუნიციპალურ  მთავრობას  შეუძლია  მოქალაქეს  გამოუყოს
პრევენციული  სოციალური  დახმარება.  მისი  გაცემა  მთლიანად   არის
დამოკიდებული  მუნიციპალური  ხელისუფლების  გადაწყვეტილებაზე.  მისი
მიზანია,  ხელი  შეუწყოს  პიროვნების  ან  ოჯახის  შემდგომ  უსაფრთხოებას  და
სირთულეებთან განმკლავებას, ასევე სოციალური იზოლაციისა  და სოციალურ
დახმარებაზე დამოკიდებულების აღმოფხვრას. 

ბავშვებისა და ბავშვიანი ოჯახებისთვის განკუთვნილი ბენეფიტები და
მომსახურებები  -  ფინეთის  საოჯახო  პოლიტიკის  მიზანია  ბავშვების
აღზრდისთვის  უსაფრთხო გარემოს შექმნა   და  მშობლების  მატერიალური და
ფსიქოლოგიური  მზაობის  უზრუნველყოფა.   საზოგადოებას  სხვადასხვა  გზით
თავისი წვლილი შეაქვს ოჯახების მიერ ბავშვების აღზრდაზე გაწეული ხარჯების
შემსუბუქებაში,  მათ  შორის  ფინანსური  მხარდაჭერით  და  ბავშვთა  მოვლის
სერვისების  ორგანიზებით.  პროცენტულად დახმარებების  ყველაზე დიდი წილი
მოდის  ბავშვებისთვის  განკუთვნილ  შემწეობასა  და  სკოლამდელ
დაწესებულებებზე - დღის ცენტრებზე. 
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ბავშვთა  მოვლის  მომსახურებების  ორგანიზების  მხარდაჭერა  -
ფინეთში  სკოლამდელი  ასაკის  ყველა  ბავშვს  უფლება  აქვს,  ისარგებლოს
მუნიციპალიტეტის  მიერ  ორგანიზებული  დღის  ცენტრით  და  ბინაზე  მოვლის
მომსახურებით,  როგორც  მომვლელის  სახლში,  ისე  საოჯახო  დღის  ცენტრში.
ასევე,  ბევრი  მუნიციპალიტეტი  უზრუნველყოფს  ბავშვთა  სათამაშო  მოედნებზე
აქტივობების  ზედამხედველის  მომსახურებას  და  «ღია  დღის  ცენტრებს»,
რომლებიც  ღიაა  ყველა  მსურველისთვის.  გარდა  ამისა,  მუნიციპალური
მთავრობები  უზრუნველყოფენ  ბავშვის  მოვლის  24-საათიან  მომსახურებას  იმ
ბავშვებისთვის,  რომელთა მშობლებიც ცვლებში მუშაობენ.  მუნიციპალიტეტების
მიერ დაწესებული დღის ცენტრის მომსახურების გადასახადის გამოთვლა ხდება
ალგორითმის  საფუძველზე,  რომელიც  დამოკიდებულია  ოჯახის  წევრების
რაოდენობასა  და  შემოსავალზე.  დაბალ  შემოსავლიანი  ოჯახები  მთლიანად
თავისუფლდებიან ამ გადასახადისგან. 

ბავშვის  მოვლის  შემწეობა  გამოიყოფა  იმ  შემთხვევაში,  როცა  ფინეთში
მცხოვრები 18 წლამდე ასაკის ბავშვი ვერ იღებს სათანადო ზრუნვას ვერც ერთი
მშობლისგან.  ბავშვს  აქვს  უფლება,  მიიღოს  მოვლის  შემწეობა  თუ  სხვაგან
მცხოვრები  მშობელი  არ  ასრულებს  მოვლის  საფასურის  გადახდის  ნაკისრ
ვალდებულებას.  მას  შემდეგ,  რაც  საფასურის  გადაუხდელობის  საფუძველზე
ბავშვს  ენიშნება  მოვლის  შემწეობა,  მუნიციპალიტეტი  იწყებს  პასუხიმგებელი
მშობლისგან დავალიანების ამოღების პროცესს.

ბავშვის  მოვლასთან  დაკავშირებული  რეკომენდაციები  და  საოჯახო
საკითხებზე  კონსულტაციები  -  მუნიციპალიტეტებს  ევალებათ,  უზრუნველყონ
ოჯახის წევრებისთვის ბავშვის  აღზრდასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების
გაცემა  და  საოჯახო  კონსულტაციების  ჩატარება,  რაც  მოიცავს  საექსპერტო
დახმარებას  ბავშვის  აღზრდასთან  დაკავშირებულ  და  ზოგადად  საოჯახო
საკითხებზე,  ფსიქოლოგიურ  და  სამედიცინო გამოკვლევებს  და  მკურნალობას
ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. ამ მომსახურების მიზანია ბავშვის
აღზრდისთვის  უსაფრთხო  გარემოს  შექმნა  და  ოჯახის  ფსიქო-სოციალური
კეთილდღეობის ხელშეწყობა. 

პრევენციული  ზომები  -  სახელმწიფო  და  საზოგადოება  სთავაზობს
მომსახურებას და ფინანსურ დახმარებას ბავშვიან ოჯახებს აღზრდის პროცესში.
პრენატალური  კლინიკები,  საბავშვო  კლინიკები,  დღის  ცენტრები,  ბავშვთა
ფსიქო-სოციალური  და სამედიცინო მომსახურება სკოლებში და ახალგაზრდული
პროგრამები - ემსახურებიან ბავშვების და მოზარდების აღზრდას და ოჯახების
კეთილდღეობას,  რაც  შესაძლებლობას  იძლევა,  თავიდან  იყოს  აცილებული
სოციალური  დაცვის  სისტემაში  მათი  ჩართვის  აუცილებლობა.  როგორც  წესი,
ოჯახში  რამე  პრობლემის  არსებობის  შემთხვევაში  შეტყობინება  ეგზავნება
პრევენციის ფუნქციებით აღჭურვილ პერსონალს. 

მუნიციპალური  სოციალური  სამსახურები  უზრუნველყოფენ  შესაბამის
დახმარებას თუ ცხადად იკვეთება, რომ ბავშვის ან მოზარდის ოჯახური გარემო
ზიანის მომტანია მისი ჯანმრთელობისა და განვითარებისთვის. ასეთი დახმარება
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მორგებულია  ბავშვისა  და  ოჯახის  საჭიროებასა  და  გარემოებებზე.  ბავშვი
შეიძლება   ხანმოკლე  ვადით   არაოფიციალურად  გადაიყვანონ   მინდობით
აღზრდაში  ან  სააღმზრდელო დაწესებულებაში,  თუ  მიიჩნევა,  რომ  ხანმოკლე
დაშორებას   მდგომარეობის  გამოსწორება  შეუძლია.  შესაძლებელია  მთელი
ოჯახის სარეაბილიტაციოდ გაგზავნა, თუ, მაგალითად, ოჯახში მოიხმარენ მავნე
ნივთიერებებს.  თუ  ვლინდება  ფინანსური  სირთულეები  ან  საცხოვრისთან
დაკავშირებული  პრობლემები,  მუნიციპალიტეტი  ვალდებულია,  უზრუნველყოს
ოჯახი  სათანადო  ფინანსური  დახმარებით  და  გამოასწოროს  საცხოვრისთან
დაკავშირებული  სირთულეები.  ოჯახის  მხარდაჭერა  შესაძლებელია,  აგრეთვე,
საოჯახო საქმეებში დახმარებით, დღის ცენტრისა და  თერაპიული მომსახურების
მიწოდებით, ბავშვისთვის სკოლაში დახმარების გაწევით და პროფესიული უნარ-
ჩვევების შეძენის მიზნით ან/და სახლის დაქირავებაში დახმარებით. 

ინსტიტუციური ზრუნვა და მინდობით აღზრდა - ინსტიტუციური ზრუნვა
და  მინდობით  აღზრდა  ის  პროცედურებია,  რომელთაც   მხოლოდ  იმ
შემთხვევებში  მიმართავენ,  როცა  ოჯახურ  გარემოებებს  ან  თვითონ  ბავშვის
ქცევას შეუძლია, ზიანი მიაყენოს ან საფრთხე შეუქმნას ბავშვის ჯანმრთელობას
ან განვითარებას და როცა შეუძლებელია მხარდამჭერი სერვისების გამოყენება
ოჯახში ან ისინი არასაკმარისად მიიჩნევა. ასევე დასაბუთებული უნდა იყოს, რომ
მინდობით  აღზრდა  ბავშვისთვის  საუკეთესო  გამოსავალს  წარმოადგენს.
მინდობით  აღზრდაში  ბავშვი  იმყოფება  18  წლის  ასაკამდე.  თუმცა,
მუნიციპალური  სოციალური  დახმარების  საბჭოს  ევალება  სხვადასხვა  სახის
მხარდაჭერის გაწევა ახალგაზრდისთვის, ვიდრე ის 21 წლის ასაკს არ მიაღწევს. 

მომსახურებები  ხანდაზმული  ადამიანებისათვის  -  ფინეთის
ხანდაზმულთა  შესახებ  პოლიტიკის  მიზანია  მათი  ფუნქციური  უნარებისა  და
დამოუკიდებლობის  შენარჩუნების  ხელშეწყობა,  რათა  რაც  შეიძლება  ბევრმა
ხანდაზმულმა  ადამიანმა  განაგრძოს  საკუთარ  სახლში  და  ჩვეულ  გარემოში
ცხოვრება.  სახლში  მცხოვრები  ხანდაზმულების  დახმარება  შეუძლიათ
სოციალური  და  ჯანდაცვის  სამსახურებში  დასაქმებულ  პროფესიონალებს.
საკუთარ სახლში ცხოვრების გაუმჯობესებას ასევე ხელს უწყობს ბარიერებისგან
თავისუფალი გარემოს შექმნა, დამხმარე ინვენტარი და ახალი ტექნოლოგიები.
სოციალური  დახმარების  დამოუკიდებლად  ცხოვრების  მხარდაჭერის
სერვისი/ბინაზე  მოვლა  და  ინსტიტუციონალური  ზრუნვა  ხელმისაწვდომია  იმ
მოხუცთათვის, ვისაც აღარ შეუძლია, გაართვას თავი სახლში დამოუკიდებლად
ცხოვრებას.  ხანდაზმულთა  შესახებ  პოლიტიკა  დანერგილია  როგორც
ცენტრალურ,  ისე  ადგილობრივ  დონეზე.  პოლიტიკა  მიზნად  ისახავს  ყველა
მუნიციპალიტეტის  ხანდაზმულთა  შესახებ  პოლიტიკის  სტრატეგიით
უზრუნველყოფას,  რომელშიც  გაწერილია  მომსახურებების  განვითარების
სახელმძღვანელო  პრინციპები,  მუნიციპალური  მომსახურებების  საქმიანობის
ჩარჩოები,  რესურსები.  ხანდაზმულთა  სოციალური  ქსელები  სრულყოფილი
ცხოვრების  მნიშვნელოვან  კომპონენტებს  წარმოადგენენ.  მუნიციპალურ
მთავრობას  შეუძლია  ითანამშრომლოს  მესამე  სექტორის  ორგანიზაციებთან,
რათა  ხელი  შეუწყოს  ხანდაზმულთა  კეთილდღეობას  და  ჩართულობას.
მუნიციპალური  მთავრობა  ორგანიზებას  უწევს  ხანდაზმულთათვის  სოციალური
მომსახურების გაწევას ინდივიდუალური საჭიროებების შეფასების საფუძველზე. 
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ბინაზე მოვლა - ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ბინაზე ექთნის მომსახურება
და  საოჯახო  საქმეებში  დახმარება  ადმინისტრაციულად  ბინაზე  მოვლის
მომსახურებაში  არის  გაერთიანებული.  ბინაზე  მოვლა  წარმოადგენს
მომსახურებას,  რომელიც  ეხმარება  კლიენტს,  რომელსაც  ავადმყოფობის  ან
შეზღუდული ფუნქციური შესაძლებლობების გამო დახმარება სჭირდება სახლში
ყოველდღიური ცხოვრების ამოცანებისთვის თავის გასართმევად.  ბინაზე ექთნის
მომსახურება  -  ეს  არის  კლიენტის  სახლში სამედიცინო მომსახურების  გაწევა.
ბინაზე  მოვლისა  და  ბინაზე  ექთნის  მომსახურის  პერსონალი   სოციალური
მომსახურების  და  ჯანდაცვის   პროფესიონალები  არიან.  ბინაზე  მოვლის
სამსახური  ეხმარება  ხანდაზმულ  ადამიანებს,  თავი  გაართვან  ყოველდღიური
ფუნქციების  შესრულებას,  მათ  შორისაა  საკვების  მიტანა,  სატრანსპორტო
მომსახურება,  ჩაცმაში დახმარება და დასუფთავების სამსახური.  მეორე მიზანს
წარმოადგენს ხანდაზმულთა სოციალური ჩართულობის პოტენციალის გაზრდა. 

საცხოვრებელი  გარემოს  ადაპტირება -  ბინაზე  მოვლის  გარდა
სოციალური  დახმარების  მიზანია  ხანდაზმული  ადამიანის  საცხოვრებელი
პირობების გაუმჯობესება, რათა თავიდან იყოს აცილებული მისთვის სხვა სახის
მომსახურების  გაწევა.  დამხმარე  ზომები  მოიცავენ  სახლის  ადაპტირებას,  რაც
უმეტესად  ითვალისწინებს  საპირფარეშოს  და  სააბაზანოს  გადაკეთებას,
ზღურბლის  მოხსნას,  კარებების  გაფართოებას,  პანდუსების  დამონტაჟებას.
სახლის  ადაპტირებისთვის  აუცილებელი  ფინანსური  დახმარება  შეიძლება
გამოიყოს »შშმ  პირთა მომსახურებისა და დახმარების აქტის» საფუძველზე ან
საბინაო  უზრუნველყოფის  სამსახურების  მიერ.  ბინაზე  მოვლის  მომსახურება
გამიზნულია  იმ  ხანდაზმულთათვის,  ვისაც  აღარ  შეუძლია  საკუთარ  სახლში
დამოუკიდებლად ცხოვრება.

მომსახურებები  დღის  აქტივობებისთვის  -  მოცემული  მომსახურების
მიზანია  ხანდაზმული  ადამიანების  სტიმულირება,  ფიზიკური  ვარჯიში  და
სოციალური  ინტერაქციის  უზრუნველყოფა.  გარდა  დღის  სერვისებისა,
რომლებსაც  უზრუნველყოფენ  მუნიციპალური  მთავრობები,  სხვადასხვა
არასამთავრობო  ორგანიზაცია  და  საეკლესიო  მრევლი  ორგანიზებას  უწევს
ღონისძიებებს,  რომლებიც  მიზნად  ისახავენ  ხანდაზმული  ადამიანების
დასვენებისა და ინტერესების მიხედვით სახალისო ღონისძიებების ორგანიზებას.

ინსტიტუციური  ზრუნვა-  ინსტიტუციური  ზრუნვა  შეიძლება  იყოს
მოკლევადიანი,  გრძელვადიანი  ან  ნაწილობრივი.  მოკლევადიან  და
ნაწილობრივ ინსტიტუციურ ზრუნვას შეუძლია, დახმარება გაუწიოს და გარკვეული
შვება მისცეს არაფორმალურ მომვლელს, თავი გაართვას ინტენსიური მოვლის
სირთულეებს.  გრძელვადიანი  ინსტიტუციური  მზრუნველობა  განკუთვნილია  იმ
პირებისთვის,  ვისთვისაც შეუძლებელი გახდა საჭირო მოვლის უზრუნველყოფა
სახლის  პირობებში  ან  ბინაზე  მოვლის  მომსახურება.  გრძელვადიანი
ინსტიტუციური დახმარება მოიცავს არა მარტო სამედიცინო დახმარებას, არამედ
სრულ 24-საათიან ზრუნვას, მათ შორის კვებას, მედიკამენტებს, ჰიგიენის საგნებს,
ტანსაცმელს  და  სხვა  მომსახურებას,  რომელიც  ხელს  უწყობს  სოციალურ
კეთილდღეობას. 
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მომსახურებები  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  (შშმ)
პირებისთვის  -  მუნიციპალურ  მთავრობებს  აკისრიათ  ძირითადი
პასუხისმგებლობა,  უზრუნველყონ  შშმ  პირებისთვის  მომსახურებებისა  და
დამხმარე  საშუალებების  მიწოდება.  კერძო  მომსახურების  მიმწოდებლები  და
არასამთავრობო  ორგანიზაციები  დამატებით  ავსებენ  მთელ  რიგ  საჯარო
სერვისებს. მომსახურების გაწევის გარდა, მუნიციპალურ ორგანოებს ევალებათ,
აღმოფხვრან და თავიდან აიცილონ ბარიერები, რომლებიც ხელს უშლიან შშმ
პირების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში თანაბარი პირობებით ჩართულობას.

შშმ  პირისთვის  საჭირო  სერვისებისა  და  მხარდაჭერის  ღონისძიებების
განსაზღვრის მიზნით, მუნიციპალური სამსახურები შშმ პირის,  მისი მეურვის ან
უახლოესი ნათესავის ჩართულობით შეიმუშავებენ მომსახურების ინდივიდუალურ
გეგმას.  პერიოდულად ხდება გეგმის გადასინჯვა  და ინიშნება  პასუხისმგებელი
პირი,  რომელიც  კოორდინაციას  გაუწევს  საჭირო  სერვისების  მიწოდებას  და
შესაბამისი ხელმძღვანელი პირების შეხვედრებზე გამოძახებას. მძიმე შშმ პირებს
უფლება აქვთ, მიიღონ შემდეგი მომსახურებები - ტრანსპორტით გადაადგილება,
თარჯიმნის  მომსახურება,  ბინაზე  მოვლა,  სახლის  ადაპტირება.  მუნიციპალური
ხელისუფლება  ასევე  უზრუნველყოფს  სხვადასხვა  მომსახურებას  და
მხარდაჭერას,  როგორებიცაა:  კონსულტაციები  რეაბილიტაციის  საკითხებზე,
დამხმარე  საშუალებებით  უზრუნველყოფა,  აგრეთვე  არაფორმალური  მოვლის
ხელშეწყობა  ან  პირადი  ასისტენტის  აყვანის  ხარჯების  ნაწილობრივი
ანაზღაურება.  სმენის და მეტყველების მძიმე შეზღუდვების მქონე პირებს უფლება
აქვთ, უფასოდ მიიღონ თარჯიმნის მომსახურება. ამ სერვისების მიწოდება ხდება
ჟესტების  ენის  გამოყენებით  ან  ისეთი  კომუნიკაციის  საშუალებით,  რომელიც
ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებას გულისხმობს. მუნიციპალური სამსახურები
მძიმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს უზრუნველყოფენ სამსახურში
ან  სასწავლებელში  ტრანსპორტირებით,  ყოველდღიური  ტრანზაქციების
შესრულებაში დახმარებით და სოციალურ აქტივობებში ჩართულობით. 

სატრანსპორტო  მომსახურების  უზრუნველყოფა  ხდება  იმ  შემთხვევაში,
როდესაც  მძიმე  შშმ  პირს  განსაკუთრებულად  უჭირს  გადაადგილება  და
შეზღუდული შესაძლებლობებიდან გამომდინარე არ შეუძლია საზოგადოებრივი
ტრანსპორტით სარგებლობა.  სახლში ცხოვრების გაადვილება  შესაძლებელია
სახლის  ადაპტირების  გზით.  მუნიციპალური  ორგანოები  ახდენენ  მძიმე  შშმ
პირების  სახლის  ადაპტირების  ხარჯების  და  სახლისთვის  საჭირო
ტექნოლოგიების და დამხმარე საშუალებების შეძენის ხარჯების კომპენსირებას.
სახლის  ადაპტირების  ყველაზე  გავრცელებულ  ფორმებში  შედის  სააბაზანო
ოთახისა და სამზარეულოს გადაკეთება, ზღუდეების მოხსნა, პანდუსის მოწყობა
და ლიფტის მონტაჟი.  ბინაზე მოვლის მომსახურებით სარგებლობენ მძიმე შშმ
პირები,  ვისაც  შეზღუდული  შესაძლებლობებისა  ან  დაავადების  გამო
რეგულარული დახმარება სჭირდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. პერსონალური
ასისტენტის  სისტემა  შეიქმნა  შშმ  პირების  ყოველდღიური  ცხოვრების
მაქსიმალურად  გაადვილების  მიზნით.  მუნიციპალურ  ორგანოს  შეუძლია,
მოახდინოს პერსონალური ასისტენტის დაქირავების ხარჯების კომპენსირება. 
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სოციალური  მუშაობა  და  რეაბილიტაცია  მავნე  ნივთიერებების
მომხმარებლებისთვის - ფინეთის ალკოჰოლისა და ნარკოტიკების მოხმარების
წინააღმდეგ მოქმედი პოლიტიკა მიზნად ისახავს მავნე ნივთიერებების ბოროტად
გამოყენების  აღმოფხვრას  და  მათი  ზემოქმედების  ნეგატიური  სოციალური და
სამედიცინო  შედეგების  შემცირებას,  აგრეთვე,  მომხმარებლებისა  და  მათი
ოჯახებისა  ან  ახლობლების  ფუნქციური  პოტენციალისა  და  უსაფრთხოების
გაუმჯობესებას.  მავნე  ნივთიერებების  მომხმარებლებთან  სოციალური  მუშაობა
მოიცავს  არა  მარტო მომხმარებლების  რეაბილიტაციას,  არამედ  მათი  ოჯახის
წევრებთან და ახლობლებთან აქტიურ მუშაობას. ხელმისაწვდომი მომსახურება
მოიცავს  სოციალური  და  ჯანდაცვის  მომსახურებას,  სპეციალურ  მომსახურებას
ნარკომომხმარებლებისთვის,  სპეციალიზებულ  სამედიცინო  მომსახურებას.
არაინსტიტუციური  მომსახურების  მიღება  კლიენტებს  საკუთარი  ინიციატივით
შეუძლიათ,  მაგრამ,  როგორც  წესი,  ინსტიტუციური  მომსახურების  მისაღებად
საჭიროა  სპეციალური  მიმართვა.  მომსახურების  მიწოდება  ძირითადად
არაინსტიტუციური  ფორმით  ხდება  და  აგრეთვე  ფარავს  შემოსავლებისა  და
საბინაო საკითხებს. რეალურად მომსახურება შეიძლება მოიცავდეს სოციალურ
დახმარებას,  დეტოქსიკაციას,  ჯგუფურ  თერაპიას,  ოჯახურ  თერაპიას  და
რეაბილიტაციას.  ზრუნვა  და  რეაბილიტაცია  მოითხოვს  ნებაყოფლობით
მონაწილეობას. ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების რისკის ან ძალადობრივი
ქცევის  შემთხვევაში,  მავნე  ნივთიერებების  მომხმარებელი  შეიძლება
დაექვემდებაროს იძულებით მკურნალობას,  თუმცა პრაქტიკაში ასეთი იძულება
იშვიათად  ხდება.  „A კლინიკები“ და ახალგაზრდული ფილიალებიA  კლინიკები“  და  ახალგაზრდული  ფილიალები
წარმოადგენენ  ამბულატორიულ  ერთეულებს  მავნე  ნივთიერებების
მომხმარებლებთან  სოციალური  მუშაობის  მომსახურების  მისაწოდებლად.
თითქმის  ყველა  ქალაქში  მოქმედებს  „A კლინიკები“ და ახალგაზრდული ფილიალებიA  კლინიკა“  ან  მისი  ფილიალები.
ზოგიერთ  მსხვილ  ქალაქში  ფუნქციონირებენ  ახალგაზრდული  ფილიალები,
რომელთა  სპეციალიზაციას  წარმოადგენს  მავნე  ნივთიერებების  მომხმარებელ
ახალგაზრდებთან  მუშაობა  და  ფილიალები,  რომლებიც  ნარკოტიკების
მომხმარებლებთან  მუშაობენ.  ინსტიტუციური  მკურნალობა  ტარდება
დეტოქსიკაციის კლინიკებში, სარეაბილიტაციო დაწესებულებებსა და ცალკეულ
ჯანდაცვის  დაწესებულებებში.  დეტოქსიკაციის  მიზანია  მავნე  ნივთიერებების
მოხმარების ციკლის გაწყვეტა და ამ პერიოდში წარმოშობილი  სიმპტომებისა და
სხვა პრობლემების შემსუბუქება და მკურნალობა. გრძელვადიანი ინსტიტუციური
რეაბილიტაციის გავლა შეიძლება საჭირო გახდეს იმ  პირებისთვის,  ვისთვისაც
ამბულატორიული მომსახურება არ არის საკმარისი ან არაადეკვატურია. 

ესტონეთი

ესტონეთის  სოციალური  დაცვის  სისტემის  ამოცანაა,  მხარი  დაუჭიროს
ცაკეულ ინდივიდებს  და  ოჯახებს  სირთულეების  პრევენციის,  აღმოფხვრის  და
ცხოვრების  შემსუბუქების  საქმეში.  აგრეთვე,  დაეხმაროს  განსაკუთრებული
სოციალური საჭიროებების მქონე პირებს სოციალური დაცვის, განვითარების და
საზოგადოებაში  ინტეგრაციის  ხელშეწყობის  მიმართულებით.  ესტონეთის
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სოციალური  დაცვის  სისტემა  საკმაოდ  საინტერესოა  იმ  კუთხით,  თუ  როგორ
ხდება ცენტრალური და ადგილობრივი მთავრობის ფუნქციების განაწილება, ისე
რომ  დახმარების  საჭიროების  მქონე  მოქალაქემ  მიიღოს  ხარისხიანი
მომსახურება. აგრეთვე, მნიშვნელოვანია მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი
და პროფესიონალთა კვალიფიკაციის მიმართ დაწესებული მოთხოვნები. 

ესტონეთში სოციალური დაცვის სისტემა ეფუძნება შემდეგ ამოცანებს: 

 სოციალური  დაცვის  მომსახურებების  ხელმისაწვდომობისა  და  ხარისხის
გაუმჯობესება;
 ადამიანების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება და სიღარიბის შემცირება;
 სპეციალური  საჭიროების  მქონე  ან  რისკის  ჯგუფში  მყოფი  ადამიანების
დასაქმების  გაუმჯობესება  (შშმ  პირები,  გრძელვადიანად  უმუშევარი  პირები,
ახალგაზრდები, ხანდაზმულები).

სახელმწიფო  ვალდებულია,  უზრუნველყოს  სოციალური  უფლებების
სათანადო დაცვა და იმ ადამიანების ან  ოჯახების დახმარება, რომელთაც არ
გააჩნიათ  სირთულეების  დაძლევისთვის  საკმარისი  პოტენციალი.  ესტონეთში
სოციალური  დაცვის  სისტემა  რეგულირდება  სოციალური  უზრუნველყოფის
შესახებ  კანონით. კანონის  თანახმად,  სოციალური  მომსახურება,  სოციალური
დახმარება  და  სხვა  სახის  დახმარება  მიეწოდებათ  შემდეგ  პირებს:ესტონეთში
მუდმივად მცხოვრებ პირებს;

 ესტონეთში ცხოვრების ნებართვის ან უფლების მქონე უცხოელებს;

 ესტონეთში მცხოვრებ საერთაშორისო დაცვის ქვეშ მყოფ პირებს.

აღსანიშნავია,  რომ  ესტონეთში  მცხოვრებ  ყველა  ადამიანს  უფლება  აქვს,
მიიღოს საგანგებო/გადაუდებელი სოციალური დახმარება. 

სოციალური დახმარების სისტემის სტრუქტურა

სოციალურ  საკითხთა  სამინისტრო  და  რეგიონების  ხელმძღვანელები
სახელმწიფო დონეზე არიან პასუხისმგებლი სოციალური დაცვის აღსრულებაზე.
როგორც  წესი,  სოციალური  მომსახურებების,  სოციალური  ბენეფიტების,
გადაუდებელი სოციალური დახმარების მიწოდებას და სხვა სახის დახმარებას
უზრუნველყოფს  ადგილობრივი  მთავრობა  პირის  საცხოვრებელი  მისამართის
მიხედვით,  რომელიც  დაფიქსირებულია  მოსახლეობის  რეესტრში. იმ
შემთხვევაში,  თუ  პირს  არ  შეუძლია,  მიმართოს  ადგილობრივ  მთავრობას
მოსახლეობის  რეესტრში  მისი  რეგისტრაციის  ადგილის  მიხედვით,  ან
პიროვნების  საცხოვრებელი  მისამართის  დადგენა  შეუძლებელია,  სოციალური
მომსახურებების,  სოციალური  შეღავათების,  გადაუდებელი  სოციალური
დახმარების და სხვა სახის დახმარების მიწოდებას ახორციელებს  ადგილობრივი
მთავრობა,  რომლის  ადმინისტრაციულ  იურისდიქციაში  იმ  მომენტისთვის
იმყოფება  პირი,  რომელსაც   ესაჭიროება  დახმარება.  სასჯელაღსრულების
დაწესებულებიდან  გათავისუფლებული  პირისთვის  სოციალური  დაცვის
ადმინისტრირებას  ახდენს  ადგილობრივი  ხელისუფლება  ამ  პირის  ბოლო
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საცხოვრებელი  მისამართის  მიხედვით,  ხოლო  თუ  მისმა  ოჯახის  წევრებმა
შეიცვალეს  საცხოვრებელი  მისამართი,  სოციალური  დახმარების  მიწოდება
ევალება ადგილობრივ ხელისუფლებას ამ პირის ოჯახის ახალი საცხოვრებელი
მისამართის  მიხედვით.  ესტონეთში  დროებით  მცხოვრები  უცხოეთის
მოქალაქისთვის  გადაუდებელ  სოციალურ  დახმარებას  უზრუნველყოფს  ის
ადგილობრივი  ხელისუფლება,  სადაც  იმ  დროისთვის  იმყოფება  აღნიშნული
პირი.  გარდა  ამისა,  ადგილობრივ  ხელისუფლებას  უფლება  აქვს,  გამოყოს
დამატებითი სოციალური მომსახურება  და  სოციალური შეღავათები  არსებული
სირთულეების დასაძლევად. სოციალური მომსახურებების, დახმარების და სხვა
შეღავათების  მოსაპოვებლად  პიროვნებამ  უნდა  მიმართოს  მუნიციპალურ
მთავრობას, რომელიც ვალდებულია:

 მიაწოდოს მოქალაქეს ინფორმაცია პროცედურების შესახებ;
 გააგზავნოს პირი კომპეტენტურ ორგანოში;
 მისცეს  განმცხადებელს  შესაძლებლობა,  საფასურის  გადახდის  გარეშე,
შეასწოროს არასათანადოდ შედგენილი განცხადება.

ბენეფიციარების  ჩართულობა  სოციალური  უზრუნველყოფის
სერვისების  განხორციელებაში  -  სოციალური  დახმარების  შესახებ  კანონის
თანახმად,  ყველაზე  შესაფერისი  დახმარების  შერჩევის  მიზნით,  სოციალური
მომსახურების  მიმღები  პირის  თანხმობით,  პროცესში  მისი  ოჯახის  წევრები
ერთვებიან.  მაგალითად,  როდესაც  პირს  სარეაბილიტაციო  მომსახურების
მიღებაზე  მიმართულებას  აძლევენ,  მას  უფლება  აქვს,  თვითონ  აირჩიოს
მომსახურების მიმწოდებელი.  ასევე, მშობელს უფლება აქვს, არჩევანი გააკეთოს
ბავშვთა  მომსახურების  სხვადასხვა  მომწოდებელს  შორის.  პირს,  რომელიც
ჩათვლის, რომ სარეაბილიტაციო სერვისების განხორციელების პროცესში მისი
უფლებები  დაირღვა  ან  მისი  თავისუფლება  შეიზღუდა,  შეუძლია,  სამი  თვის
ვადაში განცხადება (თავისუფალი ფორმით)  შეიტანოს  სოციალური დაზღვევის
საბჭოს  დავების განხილვის კომიტეტში.

ფინანსური რესურსები 

სოციალური  დახმარების  დაფინანსება  ხორციელდება  შემდეგი
წყაროებიდან:

1. სახელმწიფო  ბიუჯეტი  აფინანსებს სოციალური  დახმარების
ადმინისტრირებას,  სახელმწიფო  სოციალურ  პროგრამებს  და  პროექტებს,
სოციალურ ბენეფიტებს;
2. ადგილობრივი  ხელისუფლების  ბიუჯეტი  აფინანსებს  იმ ხარჯებს,
რომლებიც არ ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან;
3. ფიზიკური  და  იურიდიული  პირების  მიერ  სოციალური  დახმარების
მისაღებად გამოყოფილი თანაგადახდით მიღებული თანხა;
4. გარდა  ამისა,  სოციალურ  საკითხთა  სამინისტროს,  რეგიონალურ
გუბერნატორებს  და  ადგილობრივ  ხელისუფლებებს  შეუძლიათ,  დადონ
ხელშეკრულებები  ფიზიკურ  და  იურიდიულ  პირებთან   სოციალური
კეთილდღეობის  პროგრამების  მიწოდებაზე  და  გამოუყონ  ფინანსური  და
მატერიალური  რესურსები,  რათა   მათ  შეძლონ  სოციალურ  დახმარებასთან
დაკავშირებული ხარჯების დაფარვა;
5. სოციალური კეთილდღეობის დასაფინანსებლად შეიძლება გამოყენებული
იყოს სხვადასხვა ფონდებიდან, არაკომერციული ორგანიზაციებიდან მიღებული
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სახსრები,  აგრეთვე,  დონორებისა  და  სპონსორებისგან  მიღებული  ფულადი
შემოწირულობები.

ადგილობრივი  მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტი  იღებს  სუბსიდირებას
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან  სოციალური მომსახურების დანახარჯების დასაფარად
და  იმ  ამოცანების  შესასრულებლად,  რომლებიც  კანონით  ევალებათ.
ადგილობრივი  მუნიციპალიტეტი ვალდებულია,  ანგარიში  ჩააბაროს ფონდების
გამოყენებასთან დაკავშირებით სოციალურ საკითხთა სამინისტროს დადგენილი
სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად.

ზოგადად,  ადგილობრივი  ხელისუფლების  მიერ  გაწეული  მომსახურება
უფასოა,  მაგრამ  ფართომასშტაბიანი  მომსახურების  შემთხვევაში  (მაგ.,
ინსტიტუციური  ზრუნვის  შემთხვევაში)  ადგილობრივ  მთავრობებს  შეუძლიათ,
დააწესონ  მომსახურების  საფასური.  მომსახურების  გაწევა  ხდება  უფასოდ,  თუ
ადამიანის  ეკონომიკური  მდგომარეობა  არ  აძლევს  საშუალებას,  გადაიხადოს
სოციალური  მომსახურების  საფასური.  ამ  გარემოებამ  შეიძლება  გამოიწვიოს
ერთი მომსახურების მეორეთი ჩანაცვლება.

სოციალური დაცვის სერვისები და ბენეფიტები/შეღავათები

ესტონეთის  ცენტრალური  და  ადგილობრივი  მთავრობა  უზრუნველყოფს
როგორც ფულად, ასევე არაფულად ბენეფიტებს. 

სოციალური  დახმარების  შესახებ  კანონის  თანახმად,  სოციალურ
მომსახურებებში  შედის:სოციალური  კონსულტაცია;სარეაბილიტაციო
მომსახურება;საპროთეზო,  ორთოპედიული  და  სხვა  დამხმარე  საშუალებებით
უზრუნველყოფა;ბავშვის  მოვლის  სერვისები;საყოფაცხოვრებო
მომსახურება;საცხოვრებლით  უზრუნველყოფა;მზრუნველობამოკლებული
ბავშვებისთვის მინდობით აღზრდა; შშმ პირთათვის დამხმარე პირის ან პირადი
ასისტენტის  გამოყოფა  და  ტრანსპორტირებით  უზრუნველყოფა;ფსიქიკური
ჯანმრთელობის  სირთულეების  მქონე  პირთათვის  ყოველდღიურ  ცხოვრებაში
დახმარება,  მოხუცებულთა  სახლებში  ან  თემში  ცხოვრება,   დახმარება
დასაქმებაში,  24-საათიანი  ზრუნვა,  24-საათიანი  ზრუნვა  ინტენსიური
დახმარებით, 24-საათიანი ზრუნვა გაძლიერებული მეთვალყურეობით. 

მომსახურების მისაღებად შესაძლოა ბენეფიციარს მოუწიოს თანხის გადახდა,
მისი  შემოსავლებიდან  გამომდინარე,  თუმცა  შესაძლოა  აღნიშნული  თანხა
დაფაროს სოციალური დაზღვევის ფონდმა. 

ფულადი  დახმარება  -  ფულადი  დახმარება  გაიცემა  პირის  ან  ოჯახის
საარსებო  მხარდაჭერისთვის. დახმარება შედგება ორი ნაწილისაგან: საარსებო
შემწეობისა  და  დამატებითი სოციალური დახმარებისგან.  საარსებო შემწეობის
მიღების  უფლება  აქვთ  ადამიანებს,  რომელთა  ყოველთვიური  ხელფასი
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სახელმწიფოს მიერ დადგენილ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არის. 

მუნიციპალურ  მთავრობას  შეუძლია,  დანიშნოს  და  უზრუნველყოს
დამატებითი  სოციალური  შემწეობა  სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან,  ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ან სხვა წყაროებიდან.

სახელმწიფო  ბიუჯეტიდან  გადახდილი  დამატებითი სოციალური
დახმარება შეიძლება იყოს:

 სატრანსპორტო  ხარჯების  კომპენსაცია -  სატრანსპორტო  ხარჯების
დახმარება  ეძლევა  შშმ  პირებს,  რომლებიც   სარგებლობენ  საკუთარი
ავტომობილით  ან  საზიარო  ავტომობილით.  კომუნალური  ტრანსპორტით
მოსარგებლე  პირებზე  სახელმწიფო  ბენეფიტები  არ  გაიცემა.  თუმცა,
ადგილობრივ მთავრობას აქვს უფლებამოსილება, რომ დაასწესონ დახმარება ან
შეღავათიანი ტარიფი.  
 სატელეფონო ხარჯების კომპენსაცია - ტელეფონით სარგებლობისთვის
დახმარება  გაიცემა  იმ  შემთხვევაში,  თუ  პიროვნება   ცხოვრობს  მარტო  და
ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო საჭიროებს რეგულარულ სამედიცინო
დახმარებას  ბინაზე.  ასევე,  ასეთი  დახმარება  გაიცემა  განსაკუთრებული
სოციალური  საჭიროებების  მქონე  ოჯახებზე,  რომლებშიც  ოთხი  ან  მეტი
არასრულწლოვანი მოსწავლე ცხოვრობს.
 სხვა  სახის  დამატებითი  სოციალური  დახმარება -  გაიცემა  პირებზე,
ვისაც  სჭირდებათ  დახმარება  გაუთვალისწინებელი,  გადაუდებელი  ხარჯების
ნაწილობრივი  ანაზღაურებისთვის,  იმ  შემთხვევაში,  როცა  ადგილობრივ
თვითმმართველობას გააჩნია საკმარისი სახსრები მათთვის საარსებო შემწეობის
გადასახდელად.

ბავშვთა სოციალური დაცვა -  ესტონეთში განსაკუთრებული ყურადღება
ექცევა  მშობლების  მზრუნველობის  გარეშე  დარჩენილ ბავშვებს,  შშმ  ბავშვებს,
ძალადობის  მსხვერპლ  ბავშვებს  და  კანონთან  კონფლიქტში  მყოფ  ბავშვებს.
ძირითადი სოციალური მომსახურებისა და სოციალური დახმარების გარდა, ეს
ბავშვები  და  ოჯახები  დამატებით  დახმარებას  საჭიროებენ.
მუნიციპალურ  მთავრობას  შეუძლია  დაუნიშნოს  ბავშვს  ან  ბავშვის  აღმზრდელ
პირს მხარდამჭერი/მარჩენალი  ან  მხარდამჭერი  ოჯახი,  ორგანიზება  გაუწიოს
ბავშვზე მეურვეობას ან მინდობით აღზრდას. 

ხანდაზმულთა  სოციალური  უზრუნველყოფა  -  ესტონეთის
კანონმდებლობა  ხანდაზმული  ადამიანების  შვილებს  და  ნათესავებს  მათზე
ზრუნვას ავალდებულებს. თუ ოჯახს ამისათვის საკმარისი სახსრები არ გააჩნია,
ან პირი მარტოხელაა, სახელმწიფო იღებს მათზე ზრუნვის პასუხისმგებლობას.
ხანდაზმულ ადამიანებს შეუძლიათ, ისარგებლონ სოციალური მომსახურებით და
გამოიყენონ სოციალური დახმარება სხვა  ადამიანებთან თანაბარი უფლებების
ფარგლებში.

ხანდაზმულთათვის  ყველაზე  ხშირად  განმეორებად  სოციალურ  სერვისებს
წარმოადგენენ: 

 24 საათიანი ზრუნვა სოციალური დახმარების დაწესებულებებში;
 ხანდაზმულების დახმარება სახლში;
 დამხმარე საშუალებებით უზრუნველყოფა.
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შშმ  პირთა  სოციალური  დახმარება  -  ესტონური  კანონმდებლობა,
როგორც  წესი,  აღიარებს  შშმ  პირთა  საჭიროებებს  და  საშუალებას  აძლევს,
მიიღონ განათლება და დასაქმდნენ. 

შშმ პირები იღებენ შემდეგ ფულად შემწეობას:

 პირი,  რომელსაც  მიენიჭა  შშმ  პირის  სტატუსი,  იღებს პენსიას,  რომლის
ოდენობა დამოკიდებულია შეზღუდული შესაძლებლობის სიმძიმეზე;  
 შშმ  სტატუსის  მქონე  ბავშვები,  გარდა  შეზღუდული  შესაძლებლობის
პენსიისა, იღებენ ბავშვისთვის გათვალისწინებულ სოციალურ დახმარებას;
 უმუშევარი მშობელი, რომელიც ზრდის 18 წლამდე ასაკის შშმ ბავშვს ან
ბავშვობიდან შშმ პირს ყოველთვიურად იღებს  მოვლის შემწეობას.

შშმ პირებს შეუძლიათ, მიიღონ შემდეგი სახის კომპენსაცია:

 საარსებო შემწეობა;
 სატრანსპორტო ხარჯების კომპენსაცია;
 II  ჯგუფის  შშმ  პირების  სატრანსპორტო  ხარჯების  კომპენსაცია  (გარდა
ქალაქის კომუნალური ტრანსპორტით სარგებლობისა);
 საგზაო დაზღვევის გადასახადებისგან გათავისუფლება;
 სატელეფონო ხარჯების კომპენსაცია.

შშმ  პირები  სარგებლობენ  უფლებით,  მიიღონ  ნებისმიერი  ბაზისური
სოციალური მომსახურება.  გარდა  ამისა,  მათი  თვითმოვლის  მხარდასაჭერად,
ისინი სარგებლობენ შემდეგი სოციალური სერვისებით: 

 პირადი თანაშემწე/დამხმარე;
 მხარდამჭერი პირი;
 ჟესტების ენის თარჯიმანი.

სოციალური სფეროს სპეციალისტების და პერსონალის განათლება 

1990-იანი წლების დასაწყისში ესტონეთში განახლდა სოციალური სფეროს
პროფესიონალთა  მომზადება.  ტრენინგები  ჩაუტარდა  სოციალურ  მუშაკებს,
სოციალურ  პედაგოგებს  და  სოციალური  ზრუნვის  პერსონალს,  1998  წლის
შემოდგომიდან კი სოციალური მუშაობის ორგანიზატორებს. სოციალური სფეროს
მუშაკების  მომზადება  ხდება  პროფესიულ  და  საშუალო  დონის
საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და ორ უნივერსიტეტში.

სოციალურ სფეროში დასაქმებულებს ამზადებენ სამ დონეზე:

სოციალური  მუშაკი  -  უნივერსიტეტის  კურსდამთავრებული  სოციალური
მუშაკები უმეტესწილად დასაქმებულნი არიან ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში,
მაგალითად,  სოციალური  მრჩეველის  პოზიციაზე.  თუმცა,  დიდი  ნაწილი  ასევე
დასაქმებულია  სოციალურ  საკითხთა  საბჭოში და  სოციალურ  საკითხთა
სამინისტროში. სოციალური  მუშაკები  ასევე  მუშაობენ  საავადმყოფოებსა  და
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სოციალური დახმარების დაწესებულებებში.

სოციალური  პედაგოგი  -  სოციალური  პედაგოგის  პროფესიის  მიღება
შესაძლებელია საშუალო განათლების ბაზაზე. სოციალურ პედაგოგებს ამზადებენ
სხვადასხვა სოციალური უზრუნველყოფის დაწესებულებაში: საბავშვო სახლებში
და  სოციალურ სახლებში  (მოხუცებულთა სახლებში),  თავშესაფრებში,  სკოლა-
ინტერნატებში და ა.შ. სოციალური პედაგოგის ამოცანაა სოციალური დახმარების
დაწესებულებების  ბინადართა ჩართვა სხვადასხვა  აქტივობაში  მათი საარსებო
მხარდაჭერის მიზნით. სოციალური პედაგოგები ასევე მუშაობენ შშმ ბავშვებთან.

სოციალური  ზრუნვის  პერსონალი -  სოციალური  ზრუნვის  პერსონალი
ეხმარება  იმ  ადამიანებს,  ვისაც  უნარი  არ  შესწევთ,  თავი  გაართვან  საოჯახო
საქმეებს.  ისინი,  აგრეთვე,  მუშაობენ  სოციალური  ზრუნვის  დაწესებულებებში
მცხოვრებ პირებზე, ვისაც მუდმივი მზრუნველობა ესაჭიროებათ.

სამუშაო ადგილზე ტრენინგების ორგანიზების პასუხისმგებლობა ეკისრება
რეგიონის  მთავრობას.  სამუშაო  ადგილზე  ტრენინგის  ჩატარებას  ხშირად
უზრუნველყოფენ  უნივერსიტეტები,  საშუალო  სკოლები,  პროფესიულ
სასწავლებლები,  სასწავლო  ცენტრები  და  სხვა  ორგანიზაციები.   სოციალური
მუშაკის,  სოციალური  პედაგოგის  და  პერსონალის  მომზადებამ  უნდა
დააკმაყოფილოს  მოთხოვნები,  რომლებიც  დამტკიცებულია  სოციალურ
საკითხთა  სამინისტროს ბრძანებით  და  რომელშიც  გაწერილია  აღნიშნული
პოზიციებისთვის საჭირო უნარები, ცოდნა და გამოცდილება.

მომსახურებების ლიცენზირება და მონიტორინგი 

სოციალური  დახმარების  შესახებ კანონის  თანახმად,  რეგიონების
ხელმძღვანელები  ვალდებულნი  არიან,  მონიტორინგი  გაუწიონ  სოციალური
მომსახურებების,  გადაუდებელი  სოციალური  დახმარებისა  და  სხვა  სახის
სოციალური  ბენეფიტების  ხარისხს,  რომელთა  მიწოდება  ხდება  მათი
ადმინისტრაციული იურისდიქციის ფარგლებში. კანონის მიხედვით, სოციალური
მომსახურებების  შეფასება  ეფუძნება  მომსახურების  მიმწოდებლების  და
თანამშრომლების  მიმართ  დასახულ  მოთხოვნებს  და  იმ  შენობა-ნაგებობების
მიმართ მოთხოვნებს, სადაც ხორციელდება მომსახურების მიწოდება. აგრეთვე,
კანონის  თანახმად,  რეგიონის  ხელმძღვანელმა  ზედამხედველობის  ანგარიში
უნდა წარუდგინოს  ქვეყნის მთავრობას, სულ მცირე წელიწადში ერთხელ მაინც.
ბავშვზე ზრუნვის მომსახურების გაწევის ან სახლში მომსახურების ჩანაცვლების
მიზნით,  ინდივიდუალურ  მეწარმეს,  იურიდიულ  პირს,  ადგილობრივი
ხელისუფლების სააგენტოს ან სახელმწიფო ორგანოების მართვის ქვეშ არსებულ
სააგენტოს, რომელსაც სურს მომსახურების მიწოდება, უნდა გააჩნდეს რეგიონის
ხელმძღვანელობის მიერ გაცემული აღნიშნული საქმიანობის განხორციელებაზე
ნებართვის  დამადასტურებელი  მოქმედი  ლიცენზია.  საქმიანობის  ლიცენზია
გაიცემა ხუთი წლის ვადით.
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სარეაბილიტაციო  მომსახურებაზე  სახელმწიფო  ზედამხედველობას
ახორციელებს  სოციალური  დაზღვევის  საბჭო. სოციალური  დაზღვევის  საბჭოს
ოფიციალურ მაკონტროლებელ პირს შეუძლია, წერილობითი მითითებები მისცეს
სარეაბილიტაციო მომსახურების მიმწოდებელს ზედამხედველობის მსვლელობის
პროცესში.   სოციალური  დაზღვევის  საბჭოს ეკისრება  სრული  ოფიციალური
პასუხისმგებლობა სარეაბილიტაციო სერვისების მიწოდებაზე.
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პოლონეთი

პოლონეთში  სოციალური  დახმარების  სისტემა  რეგულირდება  “სოციალური
დახმარების კანონით” და იმართება ცენტრალური და ადგილობრივი ადმინისტრაციული
ერთეულების მიერ სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, როგორებიცაა ფონდები,
ასოციაციები,  კათოლიკური  ეკლესია,  სხვა  ეკლესიები,  რელიგიური  ჯგუფები,
დამსაქმებლები, ფიზიკური და იურიდიული პირები. 

სოციალური დახმარების სისტემის სტრუქტურა

პოლონეთში სოციალური დახმარების ერთეულებს წარმოადგენენ:

მუნიციპალიტეტებში და თემში არსებული სოციალური დახმარების ცენტრები;
რაიონების დონეზე არსებული ოჯახის მხარდაჭერის რაიონული ცენტრები;
რეგიონებში (სავოევოდოებში) - სოციალური პოლიტიკის რეგიონალური ცენტრები.

ცენტრალური  და  რეგიონალური  დონის  სახელმწიფო  ადმინისტრაცია
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სოციალური დახმარების სისტემაში. ოჯახის, შრომის და
სოციალური  პოლიტიკის  სამინისტრო  პასუხისმგებელია  სოციალური  კეთილდღეობის
სექტორზე  და  სოციალური  დახმარების  სტრატეგიის  შემუშავებაზე,  სოციალური
დახმარების  სფეროს  სამართლებრივი  ჩარჩოს  შექმნაზე,  სოციალური  დახმარების
ორგანიზაციული  ერთეულების  მიერ  გაწეული  მომსახურების  სტანდარტების
განსაზღვრაზე   და  გატარებული ღონისძიებების  ეფექტურობის  ანალიზზე.  რეგიონული
ცენტრები პასუხისმგებელნი არიან არსებული სოციალური დახმარების მდგომარეობისა
და ეფექტურობის შეფასებაზე, ისევე, როგორც საქმიანობის ხარისხის კონტროლზე  და
მომსახურების  სტანდარტების  დაცვაზე,  რომელსაც  რეგიონებში  და  თემებში
ახორციელებენ  სოციალური  დახმარების  ორგანიზაციული  ერთეულები.  რეგიონული
ცენტრები  აქცენტს  აკეთებენ  სოციალური  დახმარების  მიმწოდებლებთან  და
ორგანიზატორებთან  თანამშრომლობაზე  (მაგალითად,  არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან).  არასამთავრობო  ორგანიზაციები  უზრუნველყოფენ  ისეთი  სახის
მომსახურებებს,  როგორებიცაა:  უსახლკაროთა  თავშესაფრები,  მარტოხელა  დედების
სახლები, დღის  და სხვა ტიპის მხარდაჭერის ცენტრები და ა. შ. 

სოციალური  დახმარების  სერვისების  უმეტესობას  ახორციელებენ  სოციალური
დახმარების  ცენტრები  და  ოჯახის  მხარდაჭერის  რაიონული  ცენტრები.  ისინი
პასუხისმგებელნი  არიან  ფულადი  დახმარების/შემწეობის  გაცემასა  და  არაფულადი
დახმარების  გაწევაზე.  სოციალური  დახმარების  ცენტრები  უზრუნველყოფენ  ფართო
სპექტრის  დახმარებას  და  მომსახურებას,  მათ  შორის:  ფულადი  შემწეობის  გაცემას
(დროებით,  მუდმივ  და  მიზნობრივ  დახმარებას),  აგრეთვე  არაფულადი  მხარდაჭერის
სხვადასხვა ფორმას მაგ., სოციალურ მუშაობას, მოვლას, სპეციალისტის კონსულტაციას -
ძირითადად იურიდიულ და  ფსიქოლოგიურ დახმარებას,  ოფიციალური საკითხების  ან
ძირითად  საარსებო  საკითხების  მოგვარებაში  დახმარებას.  სოციალური  დახმარების
ცენტრებში  დასაქმებულნი  არიან  სოციალური  მუშაკები,  რომელთა  პასუხისმგებლობაა
სოციალური  მუშაობის  განხორციელება   სიღარიბეში  მცხოვრები  ან  სიღარიბის  და
სოციალური გარიყულობის რისკის ქვეშ მყოფ პირებთან მუშაობა. სოციალური მუშაკები
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ასევე  უტარებენ  კლიენტებს  კონსულტაციებს  და  აკავშირებენ   სხვა  სერვისებთან
შესაბამის დაწესებულებებში. 

გარდა  ამისა,  სხვა  სოციალური  დახმარებისა  და  მომსახურების  გაწევა
ხორციელდება თემის (პოლიტიკური ან რელიგიური გაერთიანება) დონეზე, მაგალითად,
ოჯახის  შემწეობა,  საცხოვრისით  დახმარება  ან  ძალადობის  მსხვერპლთა  დახმარება.
ხშირ შემთხვევებში ამ ამოცანებს ასრულებენ სოციალური დახმარების ცენტრები,  თუმცა
ზოგი  სხვა  მომსახურება,  როგორიცაა,  მაგალითად,  შრომის  ბაზარზე  გააქტიურება,
რაიონის დონეზე არსებული შრომის ბიუროების პასუხისმგებლობას წარმოადგენს.

არსებული  სტრუქტურების  გარდა,  ასევე  მოქმედებს  სოციალური  დაზღვევის
ინსტიტუტი, რომელიც ახორციელებს შემდეგ ფუნქციებს: 

 ადგენს დახმარების მიღების უფლებას და გასცემს ყოველთვიურ ხანდაზმულობის
და სხვა პენსიებს;
 ადგენს  უფლებას  და გასცემს  ავადმყოფობის,  მშობიარობის,  მზრუნველობის  და
კომპენსაციების შემწეობას, სარეაბილიტაციო შემწეობას და დაკრძალვის გრანტებს;
 ახორციელებს  სამედიცინო  გამოკვლევებს  და  იღებს  გადაწყვეტილებებს
სოციალური დაზღვევის დახმარების დანიშვნასთან დაკავშირებით; 
 ამოწმებს დროებითი შრომის უუნარობის  სერტიფიკატის ნამდვილობას;
 უფლებას  ანიჭებს  ექიმებს,  გასცენ  შრომისუუნარობის  დამადასტურებელი
სერტიფიკატები და აქვს უფლებამოსილება, გააუქმოს სერტიფიკატები თუ მონიტორინგის
ფარგლებში  აღმოაჩენს, რომ ისინი არასწორად არის გაცემული;
 ასრულებს  შეზღუდული  შესაძლებლობის  პრევენციის  ამოცანებს,  მათ  შორის,
სამედიცინო რეაბილიტაციისა და უბედური შემთხვევების პრევენციის ამოცანებს;
 აგროვებს შემოწირულობებს შრომის ფონდში.

არასამთავრობო ორგანიზაციები ასრულებენ ამოცანებს სახელმწიფო პოლიტიკის
შესაბამისად ან ისეთ ამოცანებს, რომლებსაც, მიუხედავად არსებული მოთხოვნისა, ვერ
ასრულებენ საჯარო ან კერძო, მოგებაზე ორიენტირებული ორგანიზაციები. მაგალითად,
ავითარებენ  მომსახურებებს,  რომლებიც  აუცილებელია  და  არ  არსებობს  საჯარო  და
კერძო სექტორში. 

 სოციალური დაცვის სერვისები და ბენეფიტები/შეღავათები

პოლონეთში სოციალური დახმარება ეძლევათ ინდივიდებს და ოჯახებს შემდეგი
გარემოებების  გამო:  სიღარიბე,  ობლობა,  უსახლკარობა,  უმუშევრობა,  შეზღუდული
შესაძლებლობა,  ხანგრძლივი  ავადმყოფობა,  ბავშვის  მოვლის  ან  საოჯახო  საქმეების
გაძღოლისთვის აუცილებელი კომპეტენციის  არქონა,  ალკოჰოლიზმი ან  ნარკოტიკების
მოხმარება,  სასჯელაღსრულების  დაწესებულებიდან  გათავისუფლების  შემდეგ
რესოციალიზაცია, ბუნებრივი ან სტიქიური კატასტროფები.

სოციალური დახმარების ბენეფიციართა მთავარ ჯგუფებს წარმოადგენენ:
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 უსახლკაროები  (დახმარება  თავშესაფრით,  კვებით  და  ტანსაცმლით
უზრუნველყოფის სახით);

 უმუშევრები (ფულადი შემწეობა, ინტეგრაციის აქტივობები);

 შშმ პირები (ზრუნვა, სოციალური დახმარების სახლები, ფულადი შემწეობა);

 ნივთიარებაზე  დამოკიდებული  პირები  (რეაბილიტაცია,  სოციალური
დახმარების სახლები, ზრუნვა);

 სიღარიბეში მცხოვრები პირები (ფულადი შემწეობა);

 ხანდაზმულები (ზრუნვა, სოციალური დახმარების სახლები, ფულადი შემწეობა);

 ოჯახები  და  ბავშვები  (ფულადი  შემწეობა,  სკოლაში  ბავშვების  საკვებით
უზრუნველყოფა);

 ბუნებრივი  და  ეკოლოგიური  კატასტროფების  მსხვერპლნი  (მიზნობრივი
დახმარება).

სოციალური დახმარება შედგება სხვადასხვა კატეგორიის ფულადი დახმარებისგან
და  სხვადასხვა  ფორმის  არაფულადი  მხარდაჭერისგან,  მაგალითად,  მომსახურება
სოციალური  მუშაობის  ფორმით,  ზრუნვის  სერვისი,  სპეციალისტთა  კონსულტაციები,
ოფიციალური ან სხვა საციცოცხლო საკითხების მოგვარებაში დახმარება.

ფულადი დახმარება - სოციალური დახმარების სისტემაში  ფულადი დახმარების
სამი  ძირითადი  ტიპი  არსებობს: მუდმივი  დახმარება,   დროებითი  დახმარება  და
მიზნობრივი დახმარება (სპეციალურ მიზნობრივ დახმარებასთან ერთად).  

მუდმივი  დახმარება ეძლევა  ხანდაზმულობის  ან  შეზღუდული  შესაძლებლობების
მიზეზით  შრომისუუნარო  პირებს,  იმ  პირობით,  რომ  მათი  შემოსავალი  არ  აღემატება
შემოსავლის  დადგენილ  კრიტერიუმს.  ამ  დახმარების  ოდენობა  განისაზღვრება
შემოსავლის  კრიტერიუმსა  და   პირად  შემოსავალს  შორის  არსებული  სხვაობის
საფუძველზე.  დროებითი დახმარება შეიძლება მიეცეს პირებს და ოჯახებს, რომელთაც
საკმარისი  შემოსავალი  არა  აქვთ  (შემოსავალი  კანონით  დადგენილ  კრიტერიუმზე
ნაკლებია),  განსაკუთრებით  ხანგრძლივი  ავადმყოფობის,   შეზღუდული
შესაძლებლობების,  უმუშევრობის მიზეზით,  აგრეთვე სხვა სოციალური კეთილდღეობის
სისტემისგან  დახმარების  უფლების  მოპოვების  ან  შენარჩუნების  შესაძლებლობის
მიზეზით.  დროებითი  დახმარების  ოდენობა  განისაზღვრება  კრიტერიუმსა  და  პირად
შემოსავალს შორის  სხვაობის  საფუძველზე.  თუმცა,  ერთჯერადი დახმარების  დონე  არ
შეიძლება იყოს  შემოსავლის კრიტერიუმსა და პირად შემოსავალს შორის სხვაობის 50%-
ზე ნაკლები.  მიზნობრივი დახმარება შეიძლება გაიცეს განსაკუთრებით დასაბუთებულ
შემთხვევებში  (მაგ.,  საკვების,  მედიკამენტების,  მკურნალობის,  საწვავის,  ტანსაცმლის,
აუცილებელი  საოჯახო  ნივთების  შეძენის,  სახლის  მცირე  რემონტისა  და  შეკეთების
ხარჯების  მთლიანი  ან  ნაწილობრივი  ანაზღაურების  მიზნით).  ამ  სახის  დახმარება
შეიძლება  გაიცეს  (როგორც  სპეციალური  მიზნობრივი  დახმარება)  იმ  პირებზეც  და
ოჯახებზეც,  რომელთა  შემოსავალი  საარსებო  მინიმუმზე  დაბალია  და  სოციალური
დახმარება სჭირდებათ.  

საჯარო  სოციალურ  ხარჯებში  აშკარად  დომინირებს  სოციალური  დაზღვევის
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დახმარებები  (ხანდაზმულობის,  მარჩენალის  დაკარგვის,  შეზღუდული
შესაძლებლობების). სხვა ქვეყნებთან შედარებით, პოლონეთი შედარებით მეტს ხარჯავს
ხანდაზმულთა  პენსიებსა  და  ოჯახზე  ორიენტირებულ  პენსიებზე.  სოციალურ  პენსიას
უხდიან  ზრდასრულ  18  წელს  მიღწეულ  პირს,  რომელიც  აღიარებულია   სრულიად
ქმედუუნაროდ ორგანიზმის ფუნქციების  დარღვევის მიზეზით, რომელიც დადგა:
 18 წლის ასაკამდე, ან
 სკოლაში ან უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის პროცესში 25 წლის ასაკამდე, ან
 დოქტორანტურის  ან  აკადემიური  ასპირანტურის  სასწავლო  კურსის  გავლის
პროცესში.

სოციალური  პენსიის  მიღების  უფლების  მინიჭება  ხდება  მუდმივ  ან  დროებით
საფუძველზე. თუ სოციალური დაზღვევის ინსტიტუტის შემფასებელი ექიმი ან სამედიცინო
კომისია  თავის  სამედიცინო  დასკვნაში,  რომლის  საფუძველზეც  ინიშნება  სოციალური
პენსია,   ამტკიცებს,  რომ  სრული  შრომისუუნარობა  მუდმივია  -  ბენეფიციარს  ენიშნება
მუდმივი  სოციალური პენსია.  თუ  დასკვნა  ამტკიცებს,  რომ   სრული შრომისუუნარობა
დროებითი ხასიათისაა -  დროებითი სოციალური პენსია ინიშნება,  რომლის გადახდის
პერიოდი მითითებულია  სოციალური დაზღვევის ინსტიტუტის მიერ გაცემულ დასკვნაში.
პირებმა,  რომლებიც  დაინტერესებულნი  არიან  სოციალური  პენსიის  მიღების
გაგრძელებით, განაცხადი უნდა შეიტანონ შემწეობის მიღების უფლების გაგრძელებაზე
მომდევნო პერიოდისთვის. 

ზრუნვის  შემწეობა  ეძლევა  სოციალური  დაზღვევის  მქონე  პირს  შვებულებაში
ყოფნის დროს, თუ ამ პერიოდში წარმოიშობა პირადი მზრუნველობის აუცილებლობა:

 8 წლამდე ჯანმრთელი ბავშვისთვის შემდეგ შემთხვევებში:
- საბავშვო ბაგის ან ბაღის, დაწყებითი სკოლის და საბავშვო კლუბის/დღის

ცენტრის გაუთვალისწინებელი დახურვა;
- დაზღვეული პირის ბავშვზე  მუდმივად მზრუნველი მეუღლის  ან  მშობლის

მშობიარობა ან ავადმყოფობა, ან თუ პატიმრობა, ან ავადმყოფობა  ხელს
უშლის ამ მშობელს სათანადო ზრუნვის განხორციელებაში;

- მშობლის საავადმყოფოში მოთავსება;
- ბავშვის  ძიძის  ავადმყოფობა,  ვისთანაც  მშობლებს  გაფორმებული  აქვთ

შეთანხმება;
- ბავშვის ყოველდღიური მზრუნველის ავადმყოფობა;
- 14 წლამდე ბავშვის ავადმყოფობა;
- ოჯახის სხვა წევრების ავადმყოფობა.

ბავშვის ორივე მშობელს უფლება აქვს, მიიღოს ზრუნვის შემწეობა, თუმცა შემწეობა
მხოლოდ ერთ-ერთ მათგანს ეძლევა, იმის მიხედვით, თუ ვინ ზრუნავს ბავშვზე და ვინ
მოითხოვა შემწეობა მოცემული პერიოდისთვის.

კანონით  დადგენილი  ჯანმრთელობის  დაზღვევა  წარმოადგენს  შეღავათების
სისტემას,  რომელსაც  აქვს  პრევენციული,  დიაგნოსტიკური,  თერაპიული  და
სარეაბილიტაციო  ხასიათი  და  უზრუნველყოფს  მედიკამენტებით  და  ორთოპედიული
დამხმარე საშუალებებით და  ფინანსდება სახელმწიფო რესურსებიდან. 

ზრუნვის შემწეობის მიღების უფლება აქვს:

 შშმ ბავშვს;
 16 წელზე უფროსი ასაკის შშმ პირს, რომელსაც გააჩნია მძიმე ფორმის შეზღუდული
შესაძლებლობების დამადასტურებელი სერტიფიკატი;
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 16  წელზე  უფროსი  ასაკის  შშმ  პირს,  რომელსაც  გააჩნია  საშუალო  სიმძიმის
შეზღუდული შესაძლებლობების დამადასტურებელი სერტიფიკატი, თუ ეს მდგომარეობა
დადგა 21 წლის ასაკის მიღწევამდე;
 75 წელს მიღწეულ პირს.

სპეციალისტის  კონსულტაციები  -  სპეციალისტის  კონსულტაციები  კონკრეტულ
იურიდიულ,  ფსიქოლოგიურ  და  ოჯახურ  საკითხებზე  გამიზნულია  იმ  პირებისა  და
ოჯახებისთვის, რომლებიც სირთულეებს განიცდიან ან ვისაც დახმარების მიღება სურს
ცხოვრებისეული პრობლემების მოგვარებაში.  სპეციალისტის კონსულტაციის გაწევა არ
არის დამოკიდებული ინდივიდისა და ოჯახის შემოსავალზე და არის უფასო. ამ სახის
დახმარების გაწევა ასევე არ საჭიროებს ადმინისტრაციულ გადაწყვეტილებას. 

კრიზისული  ინტერვენცია  -  კრიზისული  ინტერვენცია  არის  კრიზისში  მყოფი
ინდივიდების  და  ოჯახების  დახმარება,  რომელიც  ტარდება  მთელი  რიგი
ინტერდისციპლინარული აქტივობების ფორმით.

კრიზისული ინტერვენციის ფარგლებში, სპეციალისტი მყისიერად უზრუნველყოფს
ფსიქოლოგიურ დახმარებას და იურიდიული ან სოციალური კონსულტაციების ჩატარებას,
ხოლო  განსაკუთრებულ  გარემოებაში  სამ  თვემდე  ვადით  საცხოვრებელი
პირობებით/თავშესაფრით  დაკმაყოფილებას.  გარდა  ამისა,  ძალადობის  მსხვერპლ ან
კრიზისულ  სიტუაციაში  მყოფ   მცირეწლოვანი  ბავშვების  დედებს  და  ორსულ  ქალებს
კრიზისული  ინტერვენციის  ფარგლებში  საშუალება  ეძლევათ,  თავი  შეაფარონ
მცირეწლოვანი ბავშვების დედებისა და ორსული ქალებისთვის განკუთვნილ სახლებს.

მცირეწლოვანი ბავშვების მამებს ან კანონიერ მზრუნველებს ასევე შეუძლიათ, თავი
შეაფარონ ასეთ სახლებს. კრიზისული ინტერვენცია ვრცელდება ყველა ინდივიდზე და
ოჯახზე მათი შემოსავლის მიუხედავად, ხოლო ნებისმიერი დახმარება, რომელსაც უწევენ
კრიზისული ინტერვენციის ქვეგანაყოფებში, უფასოა. დახმარება, რომელიც გამოიხატება
თავშესაფრით,  საკვებით,  ტანსაცმლით  უზრუნველყოფაში,  ეძლევა  ინდივიდებს  და
ოჯახებს,  რომლებიც  საკუთარი  ძალისხმევით  ვერ  ახერხებენ  საკუთარი  თავის
თავშესაფრით, ტანსაცმლით და საკვებით დაკმაყოფილებას. ასეთი დახმარების გაწევის
პროცედურა  მოიცავს  არსებული  გარემოებების  შესახებ  გასაუბრებას,  რომლის
საფუძველზეც  ხდება  ადმინისტრაციული  გადაწყვეტილების  მიღება.  თუ  გარემოება
მოითხოვს  თავშესაფრით  დაუყოვნებლივ   უზრუნველყოფას,  ეს  პროცედურა  ხშირად
დახმარების გაწევის შემდეგ ტარდება. 

თავშესაფარში სპეციალისტის დახმარება ან საკვებით უზრუნველყოფა შეიძლება
გაეწიოს იმ პირებს, რომელთაც ეს დახმარება ასაკის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის ან
შეზღუდული  შესაძლებლობების  მიზეზით  სჭირდებათ.  მხარდაჭერის  ერთეული
წარმოადგენს ცენტრს, რომელიც სთავაზობს დახმარებას დღის ცენტრის, სპეციალისტის
ზრუნვის და საკვების ფორმით. მხარდაჭერის ცენტრში შესაძლებელია დროებითი 24-
საათიანი დასარჩენი ადგილების მოწყობა. 

ოჯახური ტიპის სახლები - ასეთ სახლებში ცხოვრება და მოვლა გამიზნულია იმ
პირებისთვის,  ვისაც  24-საათიანი  მზრუნველობა  სჭირდებათ  ჯანმრთელობის
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მდგომარეობისა  ან  შეზღუდული  შესაძლებლობების  მიზეზით,  რაც  არა  აქვთ
გარანტირებული  მათ  საკუთარ  სახლებში.  საოჯახო  დახმარების  სახლში  როგორც
მუდმივი,  ისე   დროებითი  მოთავსება  შესაძლებელია  დაინტერესებული  ინდივიდის
განცხადების  საფუძველზე  ან  მისი  თანხმობით  კანონიერი  მზრუნველის  განცხადების
საფუძველზე.

საფრანგეთი

საფრანგეთის სოციალური დახმარების სისტემა

საფრანგეთის  სოციალური  პოლიტიკა  რამდენიმე  მოდელს  ეფუძნება.  ოჯახური
პოლიტიკის  გათვალისწინებით,  ფრანგული  სოციალური  პოლიტიკის  სისტემა  უფრო
მეტად  ჰგავს  „A კლინიკები“ და ახალგაზრდული ფილიალებინორდიკულ“  სოციალურ-დემოკრატიულ  უნივერსალურ  სისტემას,  თუმცა
ბისმარკისეული სისტემის ელემენტებიც აქვს, რაც შემდეგს გულისხმობს: იგი ეფუძნება
სოციალური  დაზღვევის  პრინციპებს,  დაფინანსებულია  დამსაქმებლებისა  და
დასაქმებულების  სოციალური  კონტრიბუციებით  და  შემოსავალთან  დაკავშირებული
ბენეფიტები  არ  არის  ფოკუსირებული  უმუშევარი  მოსახლეობის  სიღარიბის  დონის
შემცირებაზე;  საკმაოდ ფრაგმენტულადაა განაწილებული სხვადასხვა სისტემას შორის;
საკმაოდ დამოუკიდებელია სახელმწიფოსგან და სხვადასხვა სოციალურ პარტნიორთან
ერთად ხორციელდება  (Barbier & Theret, 2000).

ამჟამად  საფრანგეთში  სახელმწიფო  ინტერვენციები  უფრო  მიზანმიმართულია,
ვიდრე უნივერსალური და ამავდროულად, სახელმწიფოს მონაწილეობა ინდივიდუალური
სოციალური  მომსახურებების  დაფინანსებაში  თანდათან  მცირდება  წინა  პერიოდთან
შედარებით, თუმცა მაინც საკმაოდ მაღალი რჩება. საფრანგეთის დანახარჯი სოციალურ
დაცვაზე  ერთიანი  შიდა  პროდუქტის  29%-ია  და  ამ  მაჩვენებლით საფრანგეთი მეორე
ადგილს იჭერს შვედეთის შემდეგ ევროპულ ქვეყნებს შორის. ევროპის სხვა ქვეყნებისგან
საფრანგეთს  გამოარჩევს  მაღალი  უნივერსალური  ბენეფიტი  ოჯახებისთვის,  რასაც
შობადობის  მატების  ხელშეწყობის  პოლიტიკა  უდევს  საფუძვლად.  შედეგად,  ევროპაში
საფრანგეთს  ყველაზე  მაღალი  შობადობის  მაჩვენებელი  აქვს  ირლანდიის  შემდეგ.
საფრანგეთში ძალიან კარგადაა განვითარებული სოციალური უსაფრთხოების სისტემა
და  ოჯახების  შემოსავლის  დაახლოებით  მესამედი  სწორედ  ამ  სისტემიდან  მოდის.
სოციალური  უსაფრთხოების  სისტემიდან  მიღებული  ბენეფიტებია:  ასაკობრივი  პენსია,
ჯანდაცვის  ბენეფიტები,  ოჯახური ბენეფიტები,  მათ შორის,  საცხოვრისზე,  უმუშევრობის
დაზღვევა,  შშმ  პირთა  ბენეფიტები  და  მინიმალური  შემოსავლის  უზრუნველყოფა
(Archambault, 2006).

სოციალური დახმარების სისტემის სტრუქტურა

საფრანგეთი  ერთ-ერთია  ევროკავშირის  იმ  მცირერიცხოვან  ქვეყნებს  შორის,
რომელთაც  მთავრობის  ოთხი  დონე  აქვთ  -  ცენტრალური  მთავრობა,  რეგიონული
მთავრობა, დეპარტამენტის (ოლქის)1 დონის მთავრობა და „A კლინიკები“ და ახალგაზრდული ფილიალებიკომუნის“ (მუნიციპალური)2

1  ტერმინები „A კლინიკები“ და ახალგაზრდული ფილიალებიდეპარტამენტი“ და „A კლინიკები“ და ახალგაზრდული ფილიალებიოლქი“ ურთიერთჩამნაცვლებლებადაა გამოყენებული
2  ტერმინები „A კლინიკები“ და ახალგაზრდული ფილიალებიკომუნა“ და „A კლინიკები“ და ახალგაზრდული ფილიალებიმუნიციპალიტეტი“ ურთიერთჩამნაცვლებლებადაა გამოყენებული
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დონის  მთავრობა.  მართალია,  საფრანგეთს  ცენტრალიზაციას  დიდი  ისტორია  აქვს,
მაგრამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ამ მხრივ ქვეყანაში რადიკალური ცვლილებები
მოხდა. 1982 წლის 2 მარტის დეცენტრალიზაციის კანონმა მნიშვნელოვანი ავტონომია
მიანიჭა ადგილობრივ მთავრობას გადაწყვეტილებების მიღების მხრივ და ცენტრალურ
და ადგილობრივ მთავრობას შორის ადმინისტრაციული და ბიუჯეტთან დაკავშირებული
პასუხისმგებლობები  გაანაწილა.  საფრანგეთში  ადგილობრივი  ადმინისტრიაციის  სამი
დონე  (კომუნა,  დეპარტამენტი  და  რეგიონი)  ცენტრალური  მთავრობის
გადაწყვეტილებებსაც  აღასრულებს  და  ამავდროულად,  დამოუკიდებელი
გადაწყვეტილებების მიღება და აღსრულებაც შეუძლია.  მართალია, დეცენტრალიზაცია
საფრანგეთს ძალიან ძვირი უჯდება, მაგრამ იგი საშუალებას იძლევა, გადაწყვეტილების
მიღება  და  რესურსე  ბის  განაწილება  გაცილებით  უფრო  დემოკრატიულად  მოხდეს,
ვიდრე ეს მეტად ცენტრალიზებულ ქვეყნებში ხდება (Fraisse, Gardin, & Laidebeur, 2013);
(Swift & Kervella, 2003).

იურიდიულად ადგილობრივი მთავრობა საჯარო სამართლის პირს წარმოადგენს
საკუთარი სახელით, ტერიტორიით, ბიუჯეტითა და დასაქმებულებით. ქვემოთ მოცემულია
ადგილობრივი მთავრობის თითოეული დონის უფრო დეტალური აღწერა:

- კომუნა, რომელიც  1789  წლიდან  არსებობს,  საფრანგეთის  ადმინისტრაციის
იერარქიაში  ყველაზე  დაბალი  დონეა.  საფრანგეთში  დაახლოებით  36,000
კომუნაა,  რაც  გაცილებით  მეტია,  ვიდრე  ევროკავშირის  სხვა  ქვეყნებში.
საფრანგეთში ტერმინი „A კლინიკები“ და ახალგაზრდული ფილიალებიკომუნა“ აღნიშნავს ყველა მუნიციპალიტეტს, მიუხედავად
მათი ზომისა - 80 პროცენტს ამ კომუნებისა 1,000-ზე ნაკლები მცხოვრები ჰყავს.
აღნიშნულის  გამო,  მთავრობა  მოუწოდებს  უფრო  მცირე  ზომის  კომუნებს,
გაერთიანდნენ  და  ურბანული  ერთეული  ან  რამდენიმე  კომუნის  ასოციაცია
წარმოქმნან.  თუმცა  რეალობაში  უფრო  ხშირად  კომუნები  დამოუკიდებლობას
ინარჩუნებენ  და  ამავდროულად,  სხვა  კომუნებთან  თანამშრომლობენ
მომსახურებების  გაზიარების  მხრივ.  კომუნას  აქვს  გადაწყვეტილების  მიმღები
ორგანო (მუნიციპალური საბჭო) და აღმასრულებელი რგოლი (მერი), რომელსაც
მუნიციპალური  საბჭო  ირჩევს.  საბჭო  იღებს  გადაწყვეტილებებს  მუნიციპალური
პოლიტიკის,  ბიუჯეტისა  და  მუნიციპალური  ქონების  (განსაკუთრებით  დაწყებითი
სკოლების  შენობებისა  და  მოწყობილობების)  თაობაზე  და  წყვეტს,  როგორ
იმუშავებს  მუნიციპალური  ადმინისტრაცია.  კომუნები,  როგორც  წესი,
პასუხისმგებელნი  არიან  შემდეგ  საკითხებზე:  სამუშაო  ადგილების  შექმნის
ხელშეწყობა,  მოწყვლადი  ოჯახების  მხარდაჭერა,  უმუშევრობასა  და  სოციალურ
ექსკლუზიასთან ბრძოლა, ეკონომიკური რესტრუქტურიზაციისა და ნოვატორულული
მიმართულებების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა.

- დეპარტამენტი,  რომლის  ძირითადი  კომპეტენცია  ჯანდაცვის  და  სოციალური
მომსახურებებია.  აღსანიშნავია,  რომ  დეპარტამენტის  დონე  პასუხისმგებელია
სოციალური  კეთილდღეობის  მომსახურებებზე.  დეპარტამენტში
გადაწყვეტილებების მიმღები ორგანოა საერთო საბჭო.

- რეგიონი (საფრანგეთში  18  რეგიონია),  რომლის  ძირითადი  კომპეტენციებია:
რეგიონში  შემავალი  ქალაქებისა  და  ოლქების  დაგეგმარება,  ეკონომიკური
განვითარება,  პროფესიული  გადამზადება  და  სკოლების  შენობების,
მოწყობილობებისა  და  მიმდინარე  ხარჯების  დაფარვა (Fraisse,  Gardin,  &
Laidebeur, 2013); (Swift & Kervella, 2003).

რაც შეეხება სოციალურ პოლიტიკაზე პასუხისმგებლობის დაყოფას ცენტრალურ და
ადგილობრივ  დონეებს  შორის,  ცენტრალური  დონე  პასუხისმგებელია  რისკებზე
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რეაგირების  ძირითად  ფუნქციებზე,  როგორებიცაა:  სავალდებულო  დაზღვევა,
შემოსავლის  გადანაწილება  მოსახლეობის  ჯგუფებს  შორის  და  სოციალური
კეთილდღეობის  სისტემის  ზოგადი  მოწყობა;  ადგილობრივ  დონეზე,  მეორე  მხრივ,
ფოკუსი  კეთდება  თემის  სოციალურ  მართვაზე.  ადგილობრივი  მთავრობა  არგებს
საკუთარ  ტაქტიკას  იმას,  თუ  რა  ჩავარდნებს  ხედავს  იგი  ცენტრალური  მთავრობის
პოლიტიკაში და  აწვდის მოსახლეობას მომსახურებებს,  რომლებიც ემატება და ავსებს
ეროვნულ დონეზე მიწოდებულ მხარდაჭერას  (Archambault, 2006).

საფრანგეთის  მზარდმა  დეცენტრალიზაციამ  განაპირობა  სოციალური
მომსახურებების  სფეროში  არასამთავრობო/საზოგადოებრივი  ორგანიზაციების  მეტი
ჩართულობა. ბიუჯეტის კრიზისისა და ახალი პასუხისმგებლობების დაკისრების ფონზე,
ადგილობრივი  მთავრობა  აქტიურად  ახორციელებს  სოციალური,  კულტურული,
საგანმანათლებლო და დასაქმების მომსახურებების კონტრაქტირებას არასამთავრობო
ორგანიზაციებისგან.  სოციალური  სისტემების  განვითარების  პროცესში,  საფრანგეთის
მთავრობა  მხარს  უჭერს  არასამთვრობო  ორგანიზაციების  ჩამოყალიბებას  სხვადასხვა
სფეროში: დასაქმებისთვის საჭირო უნარების განვითარება და დასაქმებაში ხელშეწყობა,
განსაკუთრებით,  კანონთან  კონფლიქტში  მყოფი  პირებისა  და  ნივთიერებებზე
დამოკიდებული პირებისთვის, თემში სამუშაო ადგილების გაჩენა/გამრავლება, ბავშვებზე,
შშმ პირებსა და ხანდაზმულებზე ზრუნვა და ა.შ. (Archambault, 2006).

სოციალური დაცვის სერვისები და ბენეფიტები/შეღავათები

ქვემოთ  მიმოხილულია  სოციალური  დაცვის  ძირითადი  სერვისები  და
ბენეფიტები/შეღავათები,  რომლებიც  საფრანგეთში  ადგილობრივ  -  დეპარტამენტისა
(ოლქისა)  და  კომუნის  (მუნიციპალურ)  დონეებზე  ხორციელდება/გაიცემა,  თუმცა
ანალიზში მოხსენიებულია რეგიონისა და ცენტრალურ დონეზე არსებული სოციალური
მომსახურებებიცა და პროგრამებიც, საჭიროების შემთხვევაში.

ოჯახებისა  და  ბავშვების  მომსახურებები  -  ოჯახური  პოლიტიკა  საფრანგეთში
ეროვნულ დონეზეა განსაზღვრული. ფრანგული ოჯახური პოლიტიკა ეფუძნება ოჯახების
უფლების  აღიარებას,  იზრუნონ  საკუთარ  ნათესავებზე.  ეს  გულისხმობს  ნაწილობრივ
დაფინანსებას ერთზე მეტი შვილის ყოლის შემთხვევაში, მარტოხელა მშობლებისთვის და
ასევე,  ბავშვზე  ზრუნვის  მომსახურებებისთვის  (განსაკუთრებით,  სკოლამდელი
დაწესებულებები). დამატებით, ოჯახების ბაზისურ უფლებებადაა მიჩნეული დეკრეტული
შვებულება  ორივე  მშობლისთვის  და  ასევე,  საგადასახადო  შეღავათები  ბავშვებთან
დაკავშირებით  (Fraisse,  Gardin,  &  Laidebeur,  2013).  სოციალური  უსაფრთხოების
სისტემის  ფარგლებში  ცენტრალური მთავრობის  დონეზე  ოჯახებს  შემდეგი  ბენეფიტები
მიეწოდებათ:  საბაზისო  ბენეფიტები  ოჯახებისთვის  (ბავშვის  ბენეფიტი,  ოჯახის
შემოსავლის  შესავსები  ბენეფიტი,  ოჯახის  დახმარება  მშობლის/მშობლების
გარდაცვალების  ან  მშობლის/მშობლების  მიერ  ბავშვებისთვის  საჭირო  მხარდაჭერის
არმიწოდების  შემთხვევაში  და  ა.შ.),  ბავშვზე  ზრუნვის  ხარჯების  ანაზღაურება  ბავშვის
დაბადებისას და მცირე ასაკში (საჭიროებებზე დაფუძნებული გრანტი ბავშვის დაბადების
ან  აყვანისას,  საჭიროებებზე  დაფუძნებული  თვიური  დახმარება,  ფულადი  დახმარება
მშობლისთვის,  თუ  მას  სურს,  ნაკლები  დრო  დაუთმოს  მუშაობას  და  მეტი  -  მის
მცირეწლოვან  შვილს,  ბავშვზე  ზრუნვის  მომსახურების  ნაწილის დაფარვა  და  ა.შ.)  და
ბენეფიტები სპეციალური მიზნებისთვის (შშმ ბავშვის განათლების ხარჯების ანაზღაურება,
ეკონომიკური  შეჭირვების  მქონე  ოჯახებისთვის  ახალი  სასკოლო  წლის  დაწყებისას
გასაცემი  ბენეფიტი,  მშობლის  ბენეფიტი,  რომელიც  20  წლამდე  შვილს  უვლის,
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რომელსაც სერიოზული ჯანმრთელობის სირთულე ან შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს,
ოჯახის  მხარდაჭერა  საცხოვრისთან  დაკავშირებით  და  ა.შ.)  (Centre  des  liaisons
europeennes et internationales de securite sociale, 2018).

ცენტრალურ  მთავრობასთან  ერთად,  ადგილობრივი  მთავრობაც  მნიშვნელოვან
როლს  ასრულებს  ოჯახებისა  და  ბავშვებისთვის  სოციალური  მომსახურებების
განვითარების  თვალსაზრისით.  ეს  პასუხისმგებლობა  ადგილობრივ  დონეზე  ოჯახების
მხარდაჭერის  ადგილობრივ  სააგენტოებს  აკისრიათ  (როგორც  წესი,  თითოეულ
დეპარტამენტში  (ოლქში)  თითო  ასეთი  სააგენტოა)  მუნიციპალურ  მთავრობებსა  და
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით  (Fraisse, Gardin,  & Laidebeur,
2013).  ოჯახებისა  და  ბავშვების  მხარდამჭერი  მომსახურებების  ინტეგრირებული
მიწოდების  საჭიროებას  საფრანგეთში  კარგად  იაზრებენ.  მაშინ,  როცა  საფრანგეთში
ცენტრალურ დონეზე ოჯახებისა და ბავშვებისთვის მრავალი ბენეფიტი და მხარდაჭერის
მექანიზმი არსებობს,  ადგილობრივ დონეზე არსებულ სოციალურ მომსახურებებს  აქვთ
ოჯახებთან  უშუალო კონტაქტი  და  თითოეული ოჯახის  შემთხვევაში  მათზე  მორგებული
მომსახურებების კოორდინირებას ახდენენ (European Social Network, 2012).

ცენტრალური და  ადგილობრივი  მომსახურებების  თანამშრომლობის  მაგალითია
ბავშვთა  დაცვა  საგანმანათლებლო  სისტემაში.  მართალია,  საფრანგეთში  განათლება
ცენტრალური მთავრობის პასუხისმგებლობაა, თუმცა ბავშვთა დაცვა და ბავშვზე ზრუნვა
ადგილობრივი  მთავრობის  პასუხისმგებლობებია.  ამიტომაც,  ამ  ორ  რგოლს  შორის
განათლების სისტემაში ბავშვების კეთილდღეობის დასაცავად თანამშრომლობის ისეთი
მექანიზმებია  განვითარებული,  როგორებიცაა,  მაგალითად,  სკოლებში  სოციალური
მუშაკების  განთავსება,  განსაკუთრებით,  სკოლის  მიტოვების  პრევენციისა  და  შშმ
ბავშვების  მხარდაჭერისთვის.  პროფესიონალები  საჯარო  სკოლის  სისტემაში  ცვლიან
ინფორმაციას  ოლქის  (დეპარტამენტის)  დონეზე  არსებულ  მუშაკებთან  საკითხებზე,
რომლებიც ბავშვთა დაცვას ეხება. ასევე, მასწავლებლები და სოციალური მომსახურებები
აქტიურად  თანამშრომლობენ,  რათა  ხელი  შეუწყონ  ბავშვების  ხელმისაწვდომობას
განათლებაზე, განსაკუთრებით, მოწყვლად თემებში (European Social Network, 2014).

ოჯახებისა  და  ბავშვებისთვის  განკუთვნილი  მომსახურებების  ფრაგმენტაციის
პრობლემის  გადასაჭრელად,  მთავრობამ  განახორციელა  ინიციატივა  „ოჯახის
მხარდაჭერის საოლქო გეგმის შემუშავება“. ამ გეგმების მართვასა და განხორციელებაზე
პასუხისმგებლობა აკისრია ცენტრალურ ხელისუფლებას, ოჯახების დახმარების ფონდსა
და ოლქის საბჭოს. გეგმის მთავარი აქცენტი სოციალური პრობლემების პრევენციაა. ამ
გეგმის  განხორციელება  შემდეგი  ინსტრუმენტებით  ხდება:  ოლქის  დონეზე  არსებული
ობსერვატორია  (ქვემოთ  იხილეთ  ინფორმაცია  ბავშვთა  დაცვის  ობსერვატორიაზე),
რომელიც ყველა პარტნიორისგან აგროვებს ინფორმაციას ოჯახების მდგომარეობასა და
საჭიროებებზე  და  ასევე,  გრძელვადიანი  და  მრავალი  პარტნიორის  მონაწილეობით
შედგენილი გეგმა ბავშვთა დაცვის თაობაზე (European Social Network, 2017).

ადგილობრივი  სოციალური  მომსახურებები  დეპარტამენტის  (ოლქის)  დონეზე
აქტიურად  არიან  ჩართულნი  მათ  ტერიტორიაზე  მყოფი  მოწყვლადი  ოჯახებისა  და
განსაკუთრებით,  ბავშვების  შესახებ  ინფორმაციის  პერიოდულად  შეგროვებასა  და
მართვაში.  მაგალითად,  ბავშვების  სოციალური  მხარდაჭერის  სამსახური  ფრანგულ
ოლქებში აგროვებს ინფორმაციას არა მარტო ბავშვებისა და მათი ოჯახების ფინანსურ-
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ეკონომიკურ-მატერიალური მდგომარეობის შესახებ,  არამედ ბავშვების ჯანმრთელობის
მდგომარეობის,  სოციალური  ურთიერთობების,  კვებისა  და  ძილის  და  ასევე,  მათი
ავტონომიურობის  ხარისხის  თაობაზეც.  სოციალურად  გარიყული  და  მოწყვლადი
ბავშვების შესახებ ამ ინფორმაციის შეგროვება, ასევე, ეხმარება ადგილობრივ სოციალურ
მომსახურებებს,  გააანალიზონ  მათი  ინტერვენციების  ეფექტიანობა  და  განავითარონ
მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკა უკვე განხორციელებული სამუშაოს ანალიზისა
და  შეფასების  საფუძველზე (European  Social  Network,  2010).  ასევე,  საფრანგეთში
არსებობს  ბავშვთა  დაცვის  ადგილობრივი  ობსერვატორიები, რომელთაც  აკისრიათ
პასუხისმგებლობა  ბავშვთა  (მათ  შორის,  18-21  წლის  ახალგაზრდებიც,  რომლებიც
ზრუნვის  სისტემაში  არიან  ან  დანაშაული  აქვთ  ჩადენილი)  დაცვის  საკითხებზე
ინფორმაციის  შეგროვების,  ცენტალიზებისა  და  შეფასების  მიმართულებებით.  მათი
პასუხისმგებლობაა  ბავშვთა  დაცვის  5-წლიანი  პროგრამისა  და  სააგენტოთაშორისი
პროტოკოლების  შემუშავება  და  ბავშვთა  დაცვის  პოლიტიკის  ზეგავლენის  შეფასება
ქვეყანაში  ბავშვებზე  შეგროვებულ  ინფორმაციაზე  დაყრდნობით.  2015  წლის
ბოლოსთვის,  საფრანგეთში  70  ადგილობრივი  ობსერვატორია  იყო.  ასევე,  შეიქმნა
ბავშვთა  დაცვის  ეროვნული  ობსერვატორია  ცენტრალურ  დონეზე.  ეს  ობსერვატორია
ადგილობრივი ობსერვატორიებიდან აგროვებს ინფორმაციას, ადგენს წლიურ ანგარიშს
და აწარმოებს გრძელვადიან კვლევას, რომელშიც 130 ცვლადზე შედის მონაცემები. ეს
ცვლადები  6  კატეგორიად  ჯგუფდება:  ბავშვის  შესახებ  ზოგადი  ინფორმაცია;  ბავშვის
მდგომარეობის  შესახებ  ინფორმაციის  მომწოდებელი  წყაროები;  მზრუნველის
მახასიათებლები;  ბავშვის  მდგომარეობის  შესახებ  ინფორმაცია;  ბავშვთა  დაცვის
მომსახურებების მიერ მიღებული ზომები/ქმედებები და ცვლილებები განხორციელებულ
ქმედებებში (European Social Network, 2016).

ადგილობრივ  დონეზე  არსებული  სათემო  ცენტრები მნიშვნელოვან  როლს
ასრულებენ  ოჯახებისა  და  ბავშვების  მხარდაჭერის  საქმეში.  ამ  ცენტრებში
პროფესიონალები და მოხალისეები ერთად მუშაობენ. ეს დაწესებულებები ღიაა თემის
ყველა წევრისთვის და წარმოადგენენ სივრცეებს, რომლებშიც სხვადასხვა მომსახურების
მიწოდება ხდება. სათემო ცენტრები, როგორც წესი, მუნიციპალიტეტის (კომუნის დონის)
მიერ  იმართება  და  ოჯახების  დახმარების  ადგილობრივი  ფონდიდან  და
მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება, თუმცა დაფინანსება სპეციალიზებულ მომსახურებებზე
სხვა  წყაროებიდანაც  შეიძლება,  მოდიოდეს.  სათემო  ცენტრი  კომპლექსური  და
მრავალმხრივი  მომსახურებების  განხორციელების  შესაძლებლობას  იძლევა  თემის
წევრებისთვის  მათი  საჭიროებებისა  და  შესაძლებლობების  შესაბამისად  (International
Labor Organization, 2004).

სოციალური მუშაობის მომსახურება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ოჯახებისა და
ბავშვების  მხარდასაჭერად ადგილობრივ დონეზე.  განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს
მომსახურება  დეცენტრალიზაციის  შემდეგ,  როდესაც  ოლქის  მთავრობას  აკისრია
პასუხისმგებლობა  ზოგადი  სოციალური  მომსახურებების  მიწოდებაზე,  რომლებიც
ტერიტორიული  პრინციპითაა  ორგანიზებული  და  მთელს  ოლქს  ფარავს.  თითოეული
ოლქი იყოფა გეოგრაფიულ სექტორებად 3,000-დან 5,000-მდე მოსახლით, რომელთაც
ერთი სოციალური მუშაკი ენიშნებათ. სოციალური მუშაობა რეგულირებადი პროფესიაა
და  მას  სოციალურ  საკითხთა  სამინისტრო  არეგულირებს  (International  Labor
Organization, 2004). საფრანგეთში სოციალური მუშაკების ბევრი კატეგორია არსებობს,
რომლებიც  სხვადასხვა  კვალიფიკაციას  მოითხოვს  და  სხვადასხვა  სამუშაო
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აღწერილობასა  და  ფუნქციებს  გულისხმობს.  მუშაობის  სფეროები  მოიცავს  შემდეგს:
მხარდაჭერა  (მაგალითად,  კონსულტირება,  შემთხვევის  მართვა),  სპეციალიზებული
განათლება  (სპეციალური  საჭიროების  მქონე  პირებთან  მუშაობა,  ბავშვზე  ზრუნვა  და
ახალგაზრდული  მუშაობა),  შინ  ზრუნვა  (საოჯახო  საქმეებში  მხარდაჭერა,  მინდობით
აღზრდა, სოციალური მუშაკების მიერ გახსნილი დღის სამზრუნველო დაწესებულებები)
და  რეკრეაცია  (რეკრეაციულ  და  საზაფხულო  ბანაკებში  მუშაობა,  დაწესებულებებში
თავისუფალი დროის დაგეგმვა) (Bon, 2010).

კარგი პრაქტიკის უამრავ მაგალითს შორის, რომლებიც საფრანგეთის სოციალური
მომსახურების  სისტემაში  გხვდება,  ბავშვთა  სოციალური  დახმარება განსაკუთრებით
გამოირჩევა  დეცენტრალიზებული  სერვისების  ფონზე.  ეს  პროგრამა  განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია  ბავშვთა  დასაცავად  ძალადობისა  და  სხვა  საფრთხეებისგან.  ამ
პროგრამაში  გამორჩეულია  სოციალური  მუშაკების  თანამშრომლობა  ბავშვების  წინაშე
არსებული  პრობლემების  პრევენციისა  და  შემცირებისთვის.  რადგან  პროგრამის
ინტერვენციები და მომსახურებები ადგილობრივ დონეზეა მიწოდებული, პარტნიორობა
სხვა  სოციალური მომსახურების  მიმწოდებლებთან  ძალიან  ბუნებრივია  და  ეს  ხშირად
გვაძლევს  შედეგად  კომპლექსურ  ინდივიდუალურ  გეგმას,  რომელიც  განსაკუთრებით
დატვირთულია შინ მომსახურებებით, რომლებიც თემში არსებულ სხვა პროგრამებთანაა
დაკავშირებული.  პროგრამის  შეფასება  ცენტრალურ  და  ადგილობრივ  (საოლქო  და
მუნიციპალურ) დონეებზე ხდება (International Labor Organization, 2004).

რაც  შეეხება  ბავშვზე  ზრუნვის  დაწესებულებებს,  რომლებიც,  ძირითადად,
სკოლამდელი დაწესებულებების ეკვივალენტებად/მსგავსებად შეიძლება მივიჩნიოთ, ამ
სისტემას  განაგებენ  ოჯახების  დახმარების  ფონდები  ეროვნულ  და  ადგილობრივ
დონეებზე,  რომლებიც  ოჯახურ  ბენეფიტებსაც  გასცემენ,  ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტები,  რომლებიც  ჯგუფური  ზრუნვის  დაწესებულებებს  აფინანსებენ  და
დეპარტამენტის  დონეზე  არსებული  საბჭოები,  რომლებიც  როგორც  ჯგუფური,  ასევე,
ინდივიდუალური ზრუნვის დაწესებულებების ხარისხის კონტროლს აწარმოებენ (Fraisse,
Gardin, & Laidebeur, 2013).

ორელვერის ოლქის მეინვილიერის მუნიციპალიტეტში (Mainvilliers, Eure et Loir)
ფუნქციონირებს  საზოგადოებირივი  ჯანდაცვის  პრევენციული  სამსახური,  რომლის
ფარგლებშიც არსებობს ცენტრები ბავშვებისა და მათი მშობლებისა და ოჯახებისთვის. ეს
ცენტრები  აერთიანებს  სხვადასხვა  პროფესიონალს,  რომლებიც  მრავალფეროვან
საგანმანათლებლო და განმავითარებელ მომსახურებებს  აწვდიან  0-4  წლის  ბავშვებს.
განათლების  სპეციალისტი  მცირეწლოვანი  ბავშვებისთვის  (დეპარტამენტის  დონეზე
არსებული  „A კლინიკები“ და ახალგაზრდული ფილიალებიდედისა  და  ბავშვის  ჯანმრთელობის  სამსახურიდან“)  ზედამხედველობს
საგანმანათლებლო  პროგრამას.  პროგრამაში  დამატებით  მუშაობენ  ექთანი,  2
სოციალური  მუშაკი  და  სოციალური  და  ოჯახური  ინტერვენციის  ორი  სპეციალისტი.
ცენტრით  სარგებლობა  უფასო  და  ნებაყოფლობითია.  ცენტრზე  ხელმისაწვდომობა
უნივერსალურია,  მაგრამ  თითოეულ  ბავშვზე  პროგრამა  მისი  ინდივიდუალური
მდგომარეობის  მიხედვითაა  მორგებული  (პროგრამა  პროგრესულად  ინტენსიურია
საჭიროებების  მიხედვით).  პროგრამის  ფარგლებში  ჩამოყალიბებული  პარტნიორობა
სხვადასხვა აქტორს შორის ძალიან ძლიერია და ამიტომ ეს მომსახურება საფრანგეთში
საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითად ითვლება მომსახურებათაშორისი თანამშრომლობისა
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და  კოლაბორაციის  მხრივ.  მართალია,  თავიდან  ცენტრი  განკუთვნილი  იყო
საგანმანათლებლო  საჭიროებისა  და  ოჯახური  სირთულეების  მქონე  ბავშვებისთვის,
მაგრამ  ამჟამად  ცენტრი  უნივერსალურად  ყველასთვისაა  ღია  და  მას  მშობლობის
ხელშეწყობის  კომპონენტიც  დაემატა.  ამ  კომპონენტის  მიზანია  ბავშვისა  და  მშობლის
ურთიერთობის ხელშეწყობა კომუნიკაციისა და თამაშის  გზით.  ხელი ეწყობა ბავშვების
სხვა  ბავშვებთან და მშობლების სხვა  მშობლებთან დაკავშირებასაც  (European Social
Network, 2017).

მშობლების  სახლი, რომელიც  ბრესტში  (ჩრდილო-დასავლეთ  საფრანგეთი)
მდებარეობს,  ახალი  ტიპის  საგანმანათლებლო  მხარდაჭერის  მომსახურებაა
ოჯახებისთვის.  ცენტრი  ღიაა  0-12  წლის  ყველა  ბავშვის  მშობლისთვის/მომავალი
მშობლისთვის, რომელსაც დახმარება, მხარდაჭერა ან უბრალოდ, მსმენელი სჭირდება.
ეს უნივერსალური მხარდაჭერაა სხვადასხვა საჭიროების არსებობის დროს (სკოლასთან,
ყოველდღიურ  ცხოვრებასთან,  ფეხმძიმობასთან,  შვილად  აყვანასთან,  მშობლისა  და
ბავშვის ურთიერთობასთან და ა.შ.  დაკავშირებით). პროექტი ადრეული ინტერვენციისა
და  პრევენციის  მომსახურებას  წარმოადგენს,  რომელიც  მშობლების  კომპეტენციებს
ეფუძნება და აძლიერებს მათ.  სახლი ეფუძნება მოსაზრებას,  რომ მშობლებს წამყვანი
როლი  აქვთ  საკუთარი  შვილის  აღზრდასა  და  განვითარებაში  და  ამიტომაც  მათ
მნიშვნელოვანი  მხარდაჭერა  ესაჭიროებათ  საკუთარი  კომპეტენციების
განსავითარებლად და გასაძლიერებლად. სახლს 3 ძირითადი მიზანი აქვს: მშობლების
იზოლაციის  გარღვევა,  მშობლების  შესაძლებლობების  გაძლიერება  და  ოჯახის
სოციალიზაციის შესაძლებლობების გამრავალფეროვნება. სახლის აქტივობები მოიცავს
ფორმალური და არაფორმალური განათლების, ჯგუფური და ინდივიდუალური მუშაობის
ნაზავს  და მათში შედის:  თავისუფალი დრო მშობლებისა და ბავშვებისთვის,  რომლის
განმავლობაშიც მშობლები/ოჯახები და ბავშვები არაფორმალურ გარემოში თამაშობენ,
ხვდებიან სხვა ოჯახებსა და პროფესიონალებს; სემინარები მშობლებისთვის, რომელთაც
მშობელი, პროფესიონალი ან მოხალისე ხელმძღვანელობს და შეიძლება გულისხმობდეს
ხელოვნების  ან  კულტურულ  ღონისძიებებს;  ინდივიდუალური  მხარდაჭერა
მშობლებისთვის  ყოველდღიურ  ცხოვრებაში  (საკვების  მომზადება,  ბავშვების  ძილის
დარეგულირება  და  ა.შ.)  და  ასევე,  სოციალური  და  ფსიქოლოგიური  მხარდაჭერის
მიწოდება  და  გასვლითი  ღონისძიებები,  რომლებიც  ორგანიზებულია  სხვა
ორგანიზაციებთან ერთად ან ადგილობრივი ღონისძიებების პერიოდში. ყოველ 3 თვეში
ერთხელ  მშობლები  ხვდებიან  სახლის  პრაქტიკისა  და  მუშაობის  განსახილველად  და
შესაფასებლად. სახლის მუშაობის პროცესში მაქსიმალურად ხდება მათი მოსაზრებების
განხილვა და გათვალისწინება. ასევე, ყოველ სამ თვეში ერთხელ იკრიბება მმართველი
საბჭო,  რომელშიც  ყველა  პარტნიორი  ორგანიზაცია  შედის.  პროგრამის  ძირითადი
პარტნიორები  არიან:  ადგილობრივი  ოლქის  ადმინისტრაცია,  ოჯახების  სოციალური
უსაფრთხოების  სააგენტო  და  ქალაქ  ბრესტის  მუნიციპალიტეტი.  მშობელთა  სახლი
მშობელთა  მხარდაჭერის  ქსელის  ნაწილია,  რომელსაც  ოჯახების  სოციალური
უსაფრთხოების სააგენტო ხელმძღვანელობს და რომელშიც დამატებით 10 ორგანიზაცია
შედის  (არასამთავრობო  ორგანიზაციები,  სოციალური  ცენტრები  და  ფსიქოლოგიური
მხარდაჭერის მომსახურებები) (Eurochild, 2012).

ახალგაზრდების  მომსახურებები  -  საფრანგეთში  ახალგაზრდების  განათლება,
მართლმსაჯულება  და  პოლიციასთან  დაკავშირებული  საკითხები  ცენტრალური
ხელისუფლების  კომპეტენციაშია,  თუმცა  2004  წლიდან,  ადგილობრივი  უწყებები
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პასუხისმგებელნი  არიან  ახალგაზრდების  დასაქმების,  საცხოვრისის,  სოციალური
საკითხებისა  და  დისკრიმინაციის  აღმოფხვრის  მიმართულებებით.  ადგილობრივ
უწყებებში,  მუნიციპალიტეტები  პასუხისმგებელნი  არიან  სოციალურ  ინტეგრაციასა  და
სოციალურ ღონისძიებებზე ახალგაზრდების საკეთილდღეოდ (Loncle, 2008); (European
Social Network, 2017).

საფრანგეთში მუშაობს „ევროპელი ახალგაზრდების გარანტია“ - European Youth
Guarantee - პროგრამა, რომელიც მიმართულია ევროპაში ახალგაზრდების უმუშევრობის
აღმოფხვრაზე. აღნიშნული პროგრამა რეგიონის დონეზე ხორციელდება საფრანგეთში.
მაგალითად,  პა-დე-კალეში  (Pas-de-Calais)  აღნიშნული  პროგრამის  ფარგლებში
ახალგაზრდებს მიეწოდებათ დასაქმების, განათლებისა და ტრენინგის შესაძლებლობები
და  ასევე,  მათთან  ერთად  მუშავდება  პერსონალიზებული  კარიერული  განვითარების
გეგმები   (European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs
and Inclusion, 2016); (Schwarz, 2015).

სენსედენის  (Seine-Saint-Denis)  ოლქი  განსაკუთრებით  გამოირჩევა
ახალგაზრდების  მაღალი  რაოდენობით,  რომლებიც  არ  არიან  დასაქმებულნი  და/ან
ცხოვრობენ  სიღარიბეში.  იმისთვის,  რომ  ადგილობრივი  საბჭოები  მეტად
წარმომადგენლობითი  გახდნენ,  საბჭოების  არჩევნებისთვის  ხდება  ახალგაზრდების
მობილიზაცია. ამ  მიზნით  მუნიციპალიტეტების  წარმომადგენლები  ხვდებიან
ახალგაზრდებს  და  აქტიურ  დიალოგში  ერთვებიან  მათთან.  ეს  შეხვედრები,  როგორც
წესი,  მუსიკისა  და  სპორტის  ღონისძიებების  ფონზე  მიმდინარეობს  და  ყველა
ახალგაზრდისთვის  არის  ღია  -  არა  მარტო  მოწყვლადი  ჯგუფების
წარმომადგენლებისთვის  (European  Commission,  Education  and  Culture  DG);
(Schwarz, 2015).

ქალაქ  რუბეში  (Roubaix), რომელიც ჩრდილოეთ საფრანგეთში მდებარეობს,),  რომელიც  ჩრდილოეთ  საფრანგეთში  მდებარეობს,
უმუშევრობის მაჩვენებელი, განსაკუთრებით,  უცხოური წარმომავლობის ახალგაზრდებს
შორის, საკმაოდ მაღალია. მოქალაქეების განვითარებისა და ევროპული ინიციატივების
ასოციაცია  (Association  for  the  Development  of  Citizen  and  European  Initiatives
(ADICE)), ადგილობრივ მთავრობასთან, სოციალურ მუშაკთა ადგილობრივ ქსელსა და
საფრანგეთის უმუშევრობის სამსახურთან თანამშრომლობით, ახორციელებს მოწყვლადი
ახალგაზრდების ჩართვას მობილობის პროგრამებში მათი სოციალური, პროფესიული და
კულტურათაშორისი უნარების განსავითარებლად. მობილობის პროგრამებია: ევროპული
მოხალისეობრივი სამსახური (European Voluntary Service (EVS)) ან მოხალისეობრივი
საზოგადოებრივი სამსახური (Voluntary Civic Service) საფრანგეთსა და საზღვარგარეთ.
ახალგაზრდებს  უტარდებათ  პროფესიული  ტრენინგი.  ასევე,  სოციალური  მუშაკები
ეხმარებიან  მათ  განავითარონ,  განახორციელონ  და  შეაფასონ  საკუთარი  პროექტები
(European Commission, Education and Culture DG); (Schwarz, 2015).

შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირების  მომსახურებები  -  შეზღუდული
შესაძლებლობის  მქონე  პირებისთვის  მნიშვნელოვანი  ბენეფიტები  და  მხარდაჭერის
მექანიზმები  ცენტრალურ  დონეზე  ხორციელდება  (როგორც  ეს  ზემოთაა  მითითებული
ოჯახებისა  და  ბავშვების  მომსახურებების  ფარგლებში),  ეროვნული  პოლიტიკის
შესაბამისად. რეგიონული და ადგილობრივი მთავრობები ახორციელებენ ჯანდაცვისა და
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სოციალურ საკითხებზე ეროვნულ პოლიტიკას და განსაზღვრავენ და აკოორდინირებენ
სათანადო მუშაობას. დეპარტამენტების დონეზე არსებობს დეპარტამენტის სამსახურები
შშმ პირებისთვის, რომლებიც ადგილობრივ დონეზე ერთიან სამსახურს წარმოადგენენ,
რომლებიც  აწვდიან  ინფორმაციას  და  კონსულტირების  მომსახურებებს  და
უზრუნველყოფენ  ხელმისაწვდომობას  ბენეფიტებზე  შშმ  პირებისთვის.  კომუნები
აკოორდინირებენ,  აორგანიზებენ  და  აფინანსებენ  სოციალურ  საქმიანობას  საკუთარ
ტერიტორიაზე  სხვადასხვა  ადგილობრივი  მომსახურების  მეშვეობით (European  Social
Network, 2017).

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მომსახურებების მნიშვნელოვანი
მიმწოდებლები  არიან  სათემო  ორგანიზაციები,  რომელთა  ერთ-ერთი  მაგალითია
ადგილობრივ  დონეზე  არსებული  მხარდაჭერის  ჯგუფები, რომელთაც  სახელმწიფო
აფინანსებს  და  უწევს  ზედამხედველობას.  ამ  ჯგუფების  მიზანია  მომსახურების
მომხმარებლების  მხარდაჭერა  იმ  ადამიანების  ჩართვით,  რომელთაც  თავად  აქვთ
მსგავსი სირთულეები, მაგალითად, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები ან ტვინის
დაზიანება. ეს ჯგუფები თვით-ორგანიზებულია, არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორმა
აქვს  და  მათ  აარსებენ  და  მართავენ  შშმ  ადამიანები.  ეს  ჯგუფები  ოფიციალურადაა
აღიარებული  საფრანგეთის  კანონის  მიერ  შეზღუდული  შესაძლებლობის  თობაზე  და
კანონივე  ადგენს,  რომ  ისინი  სახელმწიფო  დაფინანებას  იღებენ.  სახელმწიფო
დაფინანსებას  თავად  მომსახურების  მომხმარებლები  მართავენ  და  მათ  ამ  თანხით
შეუძლიათ სოციალური მუშაკების დაქირავებაც.  ამ ჯგუფების 80%-ს 2 თანამშრომელი
ჰყავს  და  დაახლოებით  70%-ს  მოხალისეებიც  უჭერენ  მხარს.  მხარდაჭერის  ჯგუფის
მომსახურების მომხმარებლებისთვის საჭირო ჯანდაცვის, დასაქმების, სოციალურ და სხვა
მომსახურებებს  ადგილობრივი  სამსახურები  აწვდიან.  მხარდაჭერის  ჯგუფების
მომხმარებლების  აზრით,  მათი  თავდაჯერებულობის,  სოციალური  ინტეგრაციის,
ავტონომიისა და საკუთარი ყოველდღიური ცხოვრების მართვის ხარისხი გაიზარდა და
ისინი უფრო გაძლიერდნენ ჯგუფებში მონაწილეობის შედეგად.  მხარდაჭერის ჯგუფებს
საფრანგეთში  აქტიურად  იყენებენ,  ასევე,  ხანდაზმულებთან  და  ნივთიერებაზე
დამოკიდებულებისა  და  ჯანმრთელობის  პრობლემების  მქონე  პირებთან  (European
Social Network, 2017) (Symonds & Estecahandy).

“Réponse  accompagnée  pour  tous”  –  „კოორდინირებული  რეაგირება
ყველასთვის“ -  მრავალინსტიტუციური  მუნიციპალური  პროგრამაა,  რომლის  მიზანია,
უზრუნველყოს მხარდაჭერა ყველა შშმ პირისთვის. პროგრამა 2014 წელს დაიწყო. 2015
წელს  23-მა  მუნიციპალიტეტმა  განახორციელა  პროგრამა,  2017  წელს  კი  კიდევ  66
მუნიციპალიტეტი  შეუერთდა  მას.  პროგრამის  ზედამხედველობა  ცენტრალურ  დონეზე
ხორციელდება, თუმცა რეგიონებსა და ადგილობრივ მთავრობებს მნიშვნელოვანი როლი
აქვთ  მის  განხორციელებაში.  ამ  შედარებით  ახალი  მიდგომის  დანერგვის  პირველი
მიზანია,  უფრო  ზუსტად  განისაზღვროს  შშმ  პირების  საჭიროებები  და  მათთვის
მიწოდებული მომსახურებების პაკეტი ზუსტად შეესაბამებოდეს მათ მდგომარეობასა და
პრიორიტეტებს. ამ პროგრამის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია სრულყოფილი მხარდაჭერის
გეგმის ჩამოყალიბება, რომელიც სავალდებულო 2018 წლის 1-ლი იანვრიდან გახდა. ეს
არ  არის  აუცილებლად  თვისებრივად  ახალი  მომსახურება  შშმ  პირებისთვის,  არამედ
რეალისტური  რეაგირების  გეგმის  შემუშავებას  გულისხმობს,  რომელიც  საუკეთესოდ
მოერგება  თითოეული  პირის  მდგომარეობას.  პროგრამაში  მომუშავე
მულტიდისციპლინური გუნდის მიზნებია: ადამიანის სურვილებისა და შესაძლებლობების
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გათვალისწინება,  ინფორმაციის  შეგროვება  საჭიროებების  შესაფასებლად  და  ამ
ინფორმაციის  განზოგადება  პროგრამებისა  და  მომსახურებების  ადეკვატურად
დასაგეგმად,  ადაპტირებული  მიდგომის  გამოყენება  პრობლემის  გადაჭრის  გზების
სწრაფად მობილიზებისთვის და შშმ პირისა და მისი ოჯახის აქტიურად ჩართვა მთელს
პროცესში (European Social Network, 2018).

ხანდაზმულების  მომსახურებები  -  ხანდაზმულებისთვის  ცენტრალურ  დონეზე
მიწოდებული  უმნიშვნელოვანესი  ბენეფიტია  ასაკობრივი  პენსია,  რომლის  ჯამური
ოდენობა  დამოკიდებულია  მუშაობის  გამოცდილებასა  და  ხელფასის  ოდენობაზეც.
საფრანგეთის  2016  წლის  კანონი  „A კლინიკები“ და ახალგაზრდული ფილიალებისაზოგადოების  ადაპტირების  შესახებ  ხანდაზმულ
პირებთან“  (Act  on  adapting  society  to  an  ageing  population)  განსაზღვრავს
მხარდაჭერის მიმართულებებს ხანდაზმული მოსახლეობისთვის. ამავდროულად, კანონი
აღიარებს  იმ  მნიშვნელოვან  როლს,  რომელსაც  არაფორმალური  მზრუნველები
ასრულებენ  ხანდაზმულ  ნათესავებზე  ზრუნვის  საქმეში  და  აძლევს  მათ  საშუალებას,
დაისვენონ მათი, როგორც მზრუნველის ვალდებულებების განხორციელებიდან ფულადი
ბენეფიტით,  რომელიც  ხანდაზმულის  დღის  ცენტრს  ან  დროებით  სამზრუნველო
დაწესებულებას  შეიძლება  მოხმარდეს.  დამატებით,  კანონი  სთავაზობს  მზრუნველებს
საშუალებას,  მოქნილად  აიღონ  უფასო  შვებულების  დღეები  და  ასევე,  ნახევარ
განაკვეთზე  იმუშაონ  (European  Social  Network,  2017)   (Centre  des  liaisons
européennes et internationales de sécurité sociale, 2018).

საფრანგეთში ცენტრალურ დონეზე მუშავდება გეგმები კონკრეტულ პრობლემებზე/
საკითხებზე  ხანდაზმულობასთან  დაკავშირებით.  მაგალითად,  ხანდაზმულობასა  და
შეზღუდულ  შესაძლებლობასთან  დაკავშირებით  ერთ-ერთი  ასეთი  გეგმაა  დემენციის
ეროვნული გეგმა, რომელიც ევროპაში პირველად სწორედ საფრანგეთში ჩამოყალიბდა
2001 წელს. ამჟამად ეს გეგმა არა მარტო დემენციასა და ალცაიმერის დაავადებებს,
არამედ მთელ რიგ ნევროლოგიურ სირთულეებს ფარავს და იგი 94 კონკრეტულ საზომს
მოიცავს,  რომლებიც  ორიენტირებულია  ადეკვატურ  დიაგნოსტირებასა  და  ზრუნვაზე,
საზოგადოების ცნობიერების დონისა და მიმღებლობის ზრდაზე, აღნიშნული დიაგნოზების
მქონე  ადამიანების  ჩართულობასა  და  კვლევების  განვითარებაზე  (European  Social
Network, 2017); (Alzheimer Europe, 2007).

ცენტრალურ დონეზე  არსებული გეგმების  განხორციელება  მნიშვნელოვანწილად
ადგილობრივი მთავრობის დონეზე ხდება. მაგალითად, ალცაიმერის დიაგნოზის მქონე
პირებისთვის არსებობს მუნიციპალური პროგრამა - ჯანდაცვისა და სოციალური ზრუნვის
ინტეგრირებული  მომსახურებები  ალცაიმერის  დიაგნოზის  მქონე  პირებისთვის.
ალცაიმერის  დიაგნოზის  მქონე  პირთა  დამოუკიდებლობისა  და  ინტეგრაციის  სახლები
მუნიციპალურ  დონეზე  არსებული  უწყებებია,  რომლებიც  აერთიანებს  სხვადასხვა
ორგანიზაციას და იყენებს მრავალ სამუშაო ინსტრუმენტს, რათა კონკრეტული პირისთვის
კონკრეტულ  გეოგრაფიულ  არეალში  არსებული  მომსახურებების  მიწოდება  გახდეს
შესაძლებელი  და  სათანადო  აქტორებმა  ერთიანი  პასუხისმგებლობა  გაიაზრონ
კონკრეტული  პირის  საჭიროებების  დაკმაყოფილების  საქმეში.  ამ  სახლებში  ყველა
საჭირო პარტნიორია ჩართული, რათა ადეკვატურად შეფასდეს საჭიროებები, დაიგეგმოს
სწორი  ნაბიჯები  და  დაინიშნონ  შემთხვევის  მმართველები,  რომელთაც  ევალებათ
არსებული მომსახურებების ერთ სივრცეში გაერთიანება. პირველ ეტაპზე,  პროექტი 17
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საპილოტე  მუნიციპალიტეტში  განხორციელდა  ეროვნული  სოლიდარობის  ფონდის
ზედამხედველობის  ქვეშ.  მეორე  ეტაპზე,  პილოტმა  რამდენიმე  რეგიონი  მოიცვა.
პროგრამის  პოპულარობის  გამო  მხარდაჭერა  გავრცელდა ალცაიმერის  ან  დემენციის
დიაგნოზის მქონე პირების გარდა სხვა გრძელვადიანი მდგომარეობების/სირთულეების
მქონე პირებზეც. თითოეულ პროგრამაზე პასუხისმგებელია კოორდინატორი, შემთხვევის
მმართველები  კი  მუშაობენ  მომსახურების  მომხმარებლებსა  და  სხვადასხვა
მომსახურებასთან.  ჯანდაცვისა  და  სოციალური  ზრუნვის  მომსახურებების  სფეროს
პროფესიონალები უზიარებენ ერთმანეთს ინფორმაციასა და ჩანაწერებს. ინფორმაციის
გაცვლისთვის  სხვადასხვა  უწყების  წარმომადგენლები  იყენებენ  ისეთ  ინსტრუმენტებს,
როგორებიცაა:  საჭიროებების  შეფასების,  რეფერირებისა  და  სერვისის  თაობაზე
ცნობიერების ამაღლების ინსტრუმენტები (European Social Network, 2017).

პა-დე-კალეს  საოლქო  საბჭოს  სახლები  ინდივიდუალური  ავტონომიისთვის
წარმოადგენენ ადგილობრივ დონეზე ხანდაზმულთა ჯანდაცვისა და სოციალური ზრუნვის
განხორციელების  ჩარჩოს.  ადგილობრივ  დონეზე  ეს  მოდელი  ეროვნულ  დონეზე
განსაზღვრული  ჩარჩოს  მიხედვით  ხორციელდება,  რომელიც  ეფუძნება  დიალოგს
მარეგულირებელ  ინსტანციებს  შორის,  რისი  მიზანიც  ხანდაზმული  მოსახლეობისთვის
მომსახურებათა  ინტეგრირების  უკეთესი  დონის  მიღწევაა.  პროგრამის  ინსტიტუციური
კოორდინაცია  რეგიონის  დონეზე  ხდება.  პროგრამის  სამიზნეა  60-ს  გადაცილებული
მოსახლეობა.  ჩართული  პერსონალი  მოიცავს:  ჯანდაცვის  სპეციალისტებს,  სოციალურ
მუშაკებს,  გრძელვადიანი  ზრუნვის  სპეციალისტებსა  (ექთნებსა  და  პერსონალურ
მზრუნველებს)  და  შემთხვევის  მმართველებს.  შემთხვევის  მმართველი,  ჩართულ
სპეციალისტებთან  ერთად,  ადგენს  ინდივიდუალურ  სამოქმედო  გეგმას,  რომლის
საფუძველიცაა საჭიროებების მრავალგანზომილებიანი შეფასება. ამ შეფასების ერთიანი
მოდელი  შეთანხებულია  ჩართულ  პროფესიონალებს  შორის.  ასევე,  შემთხვევის
მმართველი  აკოორდინირებს  შემთხვევაში  ჩართული  ყველა  პროფესიონალის
საქმიანობას. პროგრამის მიზნებია: ხანდაზმული მოსახლეობისთვის მათი საჭიროებებისა
და  სურვილების  შესაბამისი  ინტეგრირებული  ზრუნვის  მომსახურებების  მიწოდება;
ზრუნვის  განგრძობადობის  უზრუნველყოფა;  მკაფიო  პასუხისმგებლობების  დადგენა
ჩართული  ორგანიზაციებისთვის  და  პროფესიონალების  მხარდაჭერა  რთული
შემთხვევების  უფრო  ეფექტიანად  მართვაში.  ინდივიდუალური  ავტონომიის  სახლების
წარმატებას  განაპირობებს  პოლიტიკური  მხარდაჭერა  პროგრამის  დასაწყისიდანვე,
საგანმანათლებლო  მასალებისა  და  ტრენინგების  განვითარება  და  განხორციელება
პროგრამის  ადგილობრივ  დონეზე  განსახორციელებლად,  ადეკვატური  ფინანსური
მხარდაჭერა  და  ასევე,  მოტივირებული  გუნდი  ეროვნულ  დონეზე  (European  Social
Network, 2017).

საცხოვრისთან  დაკავშირებული  მხარდაჭერა  -  საფრანგეთში  ორი  ტიპის
საცხოვრისია: კერძო სექტორის მფლობელობაში არსებული საცხოვრისი და სოციალური
საცხოვრისი,  რომელიც საკმაოდ განვითარებულ სფეროს წარმოადგენს.  საფრანგეთმა
საცხოვრისის  ქონა  უფლებად აღიარა  2008  წელს.  საფრანგეთში  გაიცემა  ბენეფიტები
დროებითი ან გრძელვადიანი საცხოვრისის შესაძენად/დასაქირავებლად. ამ ბენეფიტებს
იღებენ  ადამიანები,  რომლებიც  პირველად იძენენ  ან  ქირაობენ  საცხოვრისს  (Fraisse,
Gardin, & Laidebeur, 2013).
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სოციალური  საცხოვრისის მიმწოდებელი  შეიძლება  იყოს  სახელმწიფო,  კერძო
მფლობელი ან არასამთავრობო ორგანიზაცია. სოციალური საცხოვრისის კანდიდატებმა
უნდა  დააკმაყოფილონ  გაწერილი  მოთხოვნები  მათ  ხელთ  არსებულ  ფინანსურ
რესურსებთან,  ამჟამინდელი  საცხოვრისის  მდგომარეობასთან,  ოჯახის
შემადგენლობასთან,  საცხოვრისის  სამსახურიდან  დაშორებასა  და  სხვა  მსგავს
საკითხებთან დაკავშირებით. კანონმდებლობით, პრიორიტეტი ენიჭება ოთხ ჯგუფს: შშმ
პირები  ან  ოჯახები,  რომლებიც  შშმ  პირზე  ზრუნავენ;  ცუდი საცხოვრებელი პირობების
მქონე,  მოწყვლადი  პირები,  რომელთაც  განსაკუთრებული  სირთულეები  ექმნებათ
საცხოვრისთან  დაკავშირებით;  პირები,  რომლებიც  დროებით  არიან  ტრანზიციულ
თავშესაფრებსა  და  სახლებში  და  ცუდი  საცხოვრებელი  პირობების  მქონე  პირები,
რომლებიც  უბრუნდებიან  სამუშაოს  დიდი  ხნის  უმუშევრობის  შემდეგ.  სოციალურ
საცხოვრისზე  ხელმისაწვდომობის  თვალსაზრისით,  საფრანგეთი  ზოგად  მოდელს
მიჰყვება,  რომელიც  უნივერსალურისგან  განსხვავდება  იმით,  რომ  სოციალური
საცხოვრისის  მისაღებად  საჭიროა  პირის/ოჯახის  შემოსავალი  კონკრეტულ  დადგენილ
ზღვარს  არ  აღემატებოდეს,  თუმცა  ეს  დადგენილი  ზღვარი  საკმაოდ  მაღალია  და
მხოლოდ ყველაზე მოწყვლად მოსახლეობას არ მოიცავს (Fraisse, Gardin, & Laidebeur,
2013).

საცხოვრისთან  დაკავშირებული  პოლიტიკის  განხორციელება  რეგიონისა  და
დეპარტამენტის დონეზე სპეციალური სამთავრობო უწყებების  მიერ ხდება.  თითოეული
რეგიონი  გეგმავს  პრიორიტეტებს  საცხოვრისთან  დაკავშირებით  და  აქვს  საშუალება,
ცენტრალურ თანხებს დაამატოს გრანტები, სესხები ან სუბსიდიები მიწის შეძენისთვის და
ასევე,  მხარდაჭერის  პროგრამების  განხორციელებისთვის.  თითოეული დეპარტამენტიც
ადგენს  საკუთარ  პრიორიტეტებს  და  ცენტრალურ  და  რეგიონულ  მთავრობასთან
შეთანხმებით, ავითარებს საცხოვრისის პრობლემების გადაჭრის გეგმას. დეპარტამენტი
აფინანსებს  საცხოვრისის  სოლიდარობის  ფონდს და  მართავს  სესხებს,  გრანტებსა  და
სესხის  გარანტიებს  სოციალური  საცხოვრისის  მიმწოდებელი  ორგანიზაციებისთვის.
მუნიციპალიტეტები  ვალდებულნი  არიან,  უპირატესობა  სოციალური  საცხოვრისის
მშენებლობასა და გაქირავებას მიანიჭონ და ასევე, შეუძლიათ, სოციალური საცხოვრისის
ორგანიზაციებს  მიაწოდონ  სესხები,  სუბსიდიები  და  სესხის  გარანტიები  და  გამოყონ
მიწები  მშენებლობისთვის.  თითოეულ მუნიციპალიტეტს  (კომუნას)  აქვს  ვალდებულება,
მონაწილეობა  მიიღოს  სოციალური  საცხოვრისების  მშენებლობის  დაფინანსებაში  და
უზრუნველყოს სოციალურ საცხოვრისებში ადგილების მინიმალური რაოდენობა კომუნის
ზომიდან  გამომდინარე.  ასევე,  კომუნებმაც  უნდა  გასცენ  სოციალური  საცხოვრისის
აშენების  ნებართვა.  რეგიონული  და  ადგილობრივი  მთავრობები  მხარს  უჭერენ
კოლექტიური საცხოვრისის სხვადასხვა ფორმას: ჯგუფური საცხოვრისი, კოოპერატიული
საცხოვრისი  და  მაცხოვრებელთა  კოოპერატივები.  რეგიონული  და  ადგილობრივი
მთავრობა,  მშენებლობის  გაზრდილი  ხარჯების  გათვალისწინებით,  ცდილობს  მსგავსი
წამოწყებებისა და  ეკო-საცხოვრისების მშენებლობის მხარდაჭერას დაბალი შემოსავლის
მქონე ოჯახებისთვის (Fraisse, Gardin, & Laidebeur, 2013).

2011-2016  წლებში  საფრანგეთის  4  ქალაქში:  ლილე,  პარიზი,  ტულუზი  და
მარსელი  -  დაიტესტა  პროგრამა  „Housing  First”  („საცხოვრისი  პირველ  რიგში“).
პროგრამას ეროვნულ დონეზე ხელმძღვანელობს მინისტრთაშორისი ორგანო, რომელიც
უსახლკარობის  ეროვნულ  სტრატეგიაზეა  პასუხისმგებელი,  მაგრამ  პროგრამის
მომსახურებებს  მმართველი კომიტეტები ადგილობრივ დონეზეც ჰყავს.  ეს  კომიტეტები
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მოიცავს ყველა მონაწილე ორგანიზაციას, რომლებიც ჯანდაცვის, სოციალური მუშაობისა
და  სოციალური  კეთილდღეობის  მომსახურებებს  აწვდიან.  საცხოვრისს  კერძო
მესაკუთრეები  სთავაზობენ  მომხმარებლებს,  რომელთაც  მხარდაჭერას  უწევენ
მულტიდისციპლინური  ჯგუფის  წევრები  („A კლინიკები“ და ახალგაზრდული ფილიალებითანასწორი“  მხარდამჭერები).  პროგრამით
მოსარგებლეები,  როგორც  წესი,  კომპლექსური  პრობლემების  წინაშე  დგანან:
ნივთიერებებზე დამოკიდებულება, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, სოციალური
მხარდაჭერის საჭიროება სხვადასხვა მიზეზით და ა.შ. ჯგუფის თითოეულ წევრს ჰყავს არა
უმეტეს  10  მომსახურების  მომხმარებლისა,  რომლებთანაც  იგი  მუშაობს.  პროგრამის
დაწყებიდან 13 თვის შემდეგ განხორციელებულმა შეფასებამ აჩვენა, რომ პროგრამის
მონაწილეთა  80%-მა  შეინარჩუნა  საცხოვრებელი.  ასევე,  გაცილებით  იკლო
საავადმყოფოებში  მოხვედრის,  დაპატიმრებისა  და  გადაუდებელი  თავშესაფრის
მომსახურებებით  სარგებლობის  მაჩვენებელმა.  დამატებით,  საგრძნობლად  გაიზარდა
ჯანმრთელობის,  კეთილდღეობისა  და  სოციალური  ინტეგრაციის  მაჩვენებლები
პროგრამის  მომხმარებლებში.  შეფასების  აღნიშნული  შედეგებიდან  გამომდინარე,
აღნიშნული პროგრამა 15 ქალაქში იფუნქციონირებს 2018 წლიდან. ეს პროგრამა ნიუ
იორკში ჩამოყალიბებულ პროგრამას „A კლინიკები“ და ახალგაზრდული ფილიალებიბილიკის მოდელი“ (Pathways model) ეფუძნება.
ფრანგული  პროგრამა,  ისევე,  როგორც  ევროპის  ქვეყნებში  განხორციელებული  იგივე
პროგრამები, შემდეგ 8 ძირითად პრინციპს ეფუძნება:

- ადამიანის უფლების აღიარება, ჰქონდეს საცხოვრისი;

- მომსახურების მომხმარებლების მიერ არჩევნისა და კონტროლის ფლობა;

- საცხოვრისისა  და  რეაბილიტაციის  სერვისების  დაყოფა,  რაც  გულისხმობს,  რომ
საცხოვრისის მიღება ან შენარჩუნება არ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად
ითანამშრომლებს  ადამიანი  პროგრამასთან  ან  გაივლის  სარეაბილიტაციო
მომსახურებებს - არამედ დამოკიდებულია მხოლოდ იმაზე, რომ მან დაიცვას ბინის
მფლობელთან  გაფორმებული  ხელშეკრულების  პირობები,  რაშიც  იგი
მხარდაჭერას  პროგრამიდან  იღებს.  ცალკეა  სარეაბილიტაციო  მომსახურებები,
რომელთა მიწოდება ადამიანისთვის არ წყდება მანამ, სანამ საჭიროება არსებობს;

- ზიანის  შემცირება:  განსაკუთრებით, ნივთიერებაზე დამოკიდებული პირებისთვის
მიზანი  შეიძლება  ყოველთვის  არ/ვერ  იყოს  ნივთიერების  მოხმარების  სრულად
შეწყვეტა, არამედ მისი ჩანაცვლება სხვა, ნაკლები ზიანის მომტანი საშუალებებით;

- აქტიური ჩართვა იძულების გარეშე;

- ადამიანზე ცენტრირებული დაგეგმვა;

- მოქნილი  სარეაბილიტაციო მხარდაჭერა  იმდენი  ხანი,  რამდენიც  საჭიროა,  რაც
გულისხმობს,  რომ  სირთულეების  შექმნის  შემთხვევაში  მომხმარებლები
განაგრძობენ  პროგრამიდან  საჭირო მომსახურებების  მიღებას  იმ  შემთხვევაშიც,
როდესაც  ისინი  აღარ  სარგებლობენ  საცხოვრისის  მომსახურებით  ან  კვლავ
კარგავენ საცხოვრისს;

- აქცენტი ადამიანის რეაბილიტაციაზე  (Symonds & Estecahandy); (Housing First
Guide, 2018).

დასაქმებასთან დაკავშირებული მხარდაჭერა -  საფრანგეთში დასაქმებისა და
უმუშევრობის  მაჩვენებლების  შეგროვებასა  და  ანალიზზე  პასუხისმგებელნი  არიან
საფრანგეთის  დასაქმების  ეროვნული სამსახური,  რომელიც თვეში  ერთხელ აქვეყნებს
უმუშევრობის  თაობაზე  მონაცემებს   და საფრანგეთის  ეკონომიკური და  სტატისტიკური
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ინფორმაციის  ეროვნული  ინსტიტუტი,  რომელიც  კვარტალურ  ანგარიშს  ამზადებს.
საფრანგეთში  დასაქმებასთან  დაკავშირებული  მრავალი  სხვადასხვაგვარი  სუბსიდია
გაიცემა. ეს მოიცავს სუბსიდიებს კომპანიებისთვის (საჯარო, კერძო და არასამთავრობო
ორგანიზაციების  ჩათვლით)  მათ  მიერ  ახალი  თანამშრომლების  დაქირავების
შემთხვევაში,  მათ  გათავისუფლებას  სოციალური  დაზღვევის  გადასახადისგან  და
ტრენინგების დაფინანსებას. პრიორიტეტი ენიჭება, როგორც წესი, კონკრეტული სამიზნე
ჯგუფების დასაქმებას, როგორებიც არიან: ხანგრძლივად უმუშევარი პირები, მინიმალური
შემოსავლის მქონე პირები ან ახალგაზრდები (Fraisse, Gardin, & Laidebeur, 2013).

კანონი  საფრანგეთში  ფორმალურად  აღიარებს  ადგილობრივი  და  რეგიონული
მთავრობების  წამყვან  პასუხისმგებლობას  დასაქმების  ხელშეწყობის  მიმართულებით.
რეგიონულ დონეზე  არსებობს  შრომისა  და  დასაქმების  სამსახურები. ამ  სამსახურების
ადგილობრივი  ოფისები  მუშაობენ  დასაქმებულთა  უფლებების  დასაცავად,
დასაქმებულთათვის მათი შრომითი უფლებების თაობაზე კონსულტაციის გასაწევად და
სუბსიდიების  გასაცემად  დასაქმებისა  და  პროფესიული  გადამზადების  ხელშეწყობის
მიზნით.  დამატებით,  ეს  სამსახურები  მუშაობენ  დასაქმების  აქტიური  პოლიტიკის
დასანერგად,  რომელიც  დამსაქმებელზეა  ორიენტირებული  და  მონაწილეობას  იღებენ
ადამიანების  სამსახურში  დაბრუნებასა  და  პროფესიული  გადამზადების
შესაძლებლობების  უზრუნველყოფაში.  რეგიონული  საბჭოები  არიან  პასუხისმგებელი
მომზადების/გადამზადებისა  და  ეკონომიკური  განვითარების  საკითხებზე.  რეგიონული
საბჭოების  უმეტესობა,  ასევე,  ახორციელებს  სუბსიდირებული  დასაქმების  სპეციფიკურ
სქემას  -  "emplois tremplin" – „დასაქმების ტრამპლინი“.emplois  tremplin"emplois tremplin" – „დასაქმების ტრამპლინი“.  –  „დასაქმების  ტრამპლინი“. ეს  სქემა  გულისხმობს
სუბსიდიას,  რომელსაც  რეგიონული  საბჭო  აწვდის  დამსაქმებლებს,  რომლებიც
საზოგადოებისთვის სასარგებლოდ არიან მიჩნეულნი (არასამთავრობო ორგანიზაციები,
სოციალური  საწარმოები,  კოოპერატივები).  სუბსიდიის  მიზანია  დამსაქმებლის
მხარდაჭერა  გრძელვადიანი  სამუშაო  ადგილების  შექმნაში  (Fraisse,  Gardin,  &
Laidebeur, 2013).

საოლქო საბჭოები მართავენ სოციალურ პოლიტიკას და  სოლიდარობის აქტიურ
შემოსავალს,  რომელიც  მინიმალური  შემოსავლის  მხრივ  უმნიშვნელოვანეს  უახლეს
რეფორმას წარმოადგენს. ამ რეფორმის მიზანია ყველაზე დაბალი შემოსავლის მქონე
ადამიანების  შემოსავლის  შევსება  და  ადამიანების  მოტივირება,  დასაქმდნენ  და
ამავდროულად,  ჰქონდეთ  ხელფასთან  ერთად  დამატებითი  შემოსავალი  მინიმალური
შემოსავლის ბენეფიტის სახით,  როცა სამსახურს დაუბრუნდებიან.  ასევე,  მონაწილეებს
აქვთ საშუალება, მიიღონ მხარდაჭერა ერთი და იმავე მენტორისგან სამსახურის ძიების
მთელი პროცესის განმავლობაში (Fraisse, Gardin, & Laidebeur, 2013).

მთელს საფრანგეთში გვხვდება დასაქმების ცენტრები, რომლებიც, როგორც წესი,
კომუნის,  დეპარტამენტის  ან  რეგიონის  დონეზე  ფუნქციონირებს.  მსგავს  ცენტრებში
აქტიურად  არიან  ჩართულნი  დასაქმებაზე  მიმართული  სახელმწიფო  მომსახურებები,
ზრდასრულთა  სწავლების  სააგენტოები,  სოციალური  და  დასაქმების  კუთხით
გააქტიურობაზე მომუშავე ადგილობრივი ორგანიზაციები, ადგილობრივი განვითარების
სააგენტოები,  დამსაქმებელთა  ან  პროფესიონალთა  ფედერაციები  და  მომსახურების
მომხმარებლები.  ეს  ცენტრები  ერთიან  სივრცეს  წარმოადგენენ,  რომლებიც  ღიაა
ყველასთვის,  ვინც  დასაქმებას  ეძებს.  ამ  ცენტრებს  სამი  ფუნქცია  აკისრიათ:
ადგილობრივი შრომითი ბაზრის სტრატეგიული ანალიზი და საკუთარი მომსახურებების
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ამ  ანალიზის  შედეგების  მიხედვით  ადაპტირება;  ადგილობრივი  აქტორების  ქსელის
მხარდაჭერა  და  მომხმარებლებისთვის  ადგილობრივ  დონეზე  კომპლექსური
მომსახურებების  უზრუნველყოფა,  რა  მიზნითაც  კლიენტებთან  ერთად  მუშავდება
ინდივიდუალური  სამოქმედო  გეგმა  და  ადგილობრივ  დამსაქმებლებთან  მუშაობა  და
ბიზნეს  წამოწყებებისა  და  მცირე  და  საშუალო  ზომის  საწარმოების  ხელშეწყობა.  ეს
ცენტრები  არ  ანაცვლებენ  არსებულ  მხარდაჭერას  სახელმწიფო  თუ  არასამთავრობო
ორგანიზაციებიდან,  არამედ  ამ  მომსახურებების  შესახებ  ინფორმაციას  ერთ სივრცეში
აერთიანებენ და ამით მომხმარებლებისთვის უფრო ხელმისაწვდომს ხდიან სრულყოფილ
ინფორმაციას დასაქმების ადგილობრივ შესაძლებლობებზე  (European Social Network,
2006); (Fraisse, Gardin, & Laidebeur, 2013).

იმიგრანტთა მხარდაჭერა -  მიგრაცია  საფრანგეთისთვის  მნიშვნელოვან  თემას
წარმოადგენს.  საფრანგეთში  სახელმწიფო  განაგებს  მიმღებ  ცენტრებს  თავშესაფრის
მაძიებელთათვის.  ამ  და  მასზე  მიბმულ  მომსახურებებს  სპეციალური  სამინისტრო
აფინანსებს. არსებობს ეროვნული გეგმა იმიგრანტებთან დაკავშირებით, თუმცა არსებობს
რეგიონული  სახელმძღვანელო  პრინციპებიც   (European  Social  Network,  2015).
განსაკუთრებით  აღსანიშნავია  ბავშვების  მიგრაციასთან  დაკავშირებული  პრაქტიკა.
საფრანგეთი  აღიარებს  ყველა  იმიგრანტი  ბავშვის  უფლებას  საფრანგეთის
მოქალაქეებთან  გათანაბრებულ  ზრუნვაზე,  მიუხედავად  მათი  იურიდიული  სტატუსისა
(European Social Network, 2017).

განსაკუთრებული ყურადღება  ექცევა  მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლების
გარეშე  მყოფ  ბავშვებს.  მაგალითად,  პა-დე-კალეს  ოლქი,  არასამთავრობო
ორგანიზაციასთან «France Terre d’Asile»  ერთად, სთავაზობს პირველად მხარდაჭერას
მსგავს სიტუაციაში მყოფ იმიგრანტ ბავშვებსა და ახალგაზრდებს 55 თავშესაფარში და
შემდეგ, საჭიროების შემთხვევაში, გადაჰყავს 68 სპეციალურად გამოყოფილ ბინასა ან
72  მინდობით აღმზრდელ ოჯახში,  რომლებიც  სპეციალურად ამ  ბავშვების  მისაღებად
არიან  მომზადებულნი.  მშობლების/კანონიერი  წარმომადგენლების  გარეშე  მყოფ
ბავშვებს  სჭირდებათ  ერთობლივი  მხარდაჭერა  საოლქო  მოსამართლისგან,  ბავშვთა
სასამართლოებისგან,  განათლების  ეროვნული  სამინისტროსგან,  პოლიციისა  და
ადგილობრივი  პარტნიორებისგან,  როგორებიცაა  სპორტული  კლუბები,  სკოლები  და
არაფორმალური განათლების წრეები. საოლქო საბჭო ცდილობს, ლტოლვილი ბავშვები
მაქსიმალურად სწრაფად წავიდნენ  საჯარო სკოლაში  და  ამისთვის  მათთვის  ქირაობს
ინდივიდუალურ მასწავლებლებს. ამ მიზნის შესასრულებლად, ასევე, უმნიშვნელოვანესია
თანამშრომლობა  განმხორციელებელ  არასამთავრობო  ორგანიზაციას,  ქალაქის
მუნიციპალიტეტსა და ადგილობრივ სკოლებს შორის (European Social Network, 2015).

მარსელის  საპორტო  ქალაქს,  რომელიც  სამხრეთ  საფრანგეთში  მდებარეობს,
იმიგრაციის  ხანგრძლივი  ისტორია  აქვს.  ქალაქი  მრავალეთნიკურია  ებრაული,
ჩრდილოეთ  აფრიკული  წარმომავლობისა  და  მუსლიმი  მოსახლეობით.  1990  წელს
ქალაქის  მერმა  მოაწყო  პირველი  შეკრება  ევროპის  მასშტაბით,  რომელშიც
მონაწილეობდნენ  ქალაქის  ძირითადი  რელიგიური  ლიდერები  (ქრისტიანები,
ებრაელები,  მუსლიმები  და  ბუდისტები).  ამ  შეხვედრაზე  ჩამოყალიბდა  პროგრამა
Marseille  Espérance  –  “მარსელის  იმედი“,  რომელიც  ქალაქში  არსებული
მრავალფეროვნების  ხელშეწყობასა  და  ურთიერთგაგების  დონის  ამაღლებას  ისახავს
მიზნად. ეს პროგრამა დღემდე აქტიურად გრძელდება (Maytree Foundation, 2012).
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კანადა

კანადის სოციალური დახმარების სისტემა

კანადის სოციალურ პოლიტიკას, ძირითადად, საფუძვლად უდევს ლიბერალური,
ანუ  თავისუფალი  ბაზრის  კაპიტალისტური  იდეოლოგია.  თუმცა  კანადა  უფრო  მეტი
მიმღებლობით  ხასიათდება  სოციალური  ინტერვენციების  მიმართ,  როგორებიცაა  -
სახელმწიფო  კეთილდღეობის  სისტემები.  ამჟამად  კანადა  ხასიათდება
დეცენტრალიზაციით, რაც გულისხმობს,  რომ სოციალური კეთილდღეობის სულ უფრო
მეტი  საკითხი  ამჟამად  ნაკლებად  წყდება  ცენტრალიზებული  სოციალური  პოლიტიკის
ინიციატივებით  და  უფრო  მეტად  -  ადგილობრივი  მთავრობის,  არასამთავრობო  და
მოხალისეობრივი  სექტორის  თანამშრომლობით.  სოციალური  პოლიტიკის
თვალსაზრისით,  მთავრობის  ყველაზე  დიდი  ფოკუსი  შემოსავლის  რედისტრიბუციაზე
მიმართული  სისტემებია,  რომლებიც  გულისხმობს  სოციალურ  -  ფულად  და
მომსახურებებით - მხარდაჭერას, რაც უფრო მეტად საჭიროებებზეა მორგებული (Shier &
Graham, 2014). 

ევერსის  აზრით  (Evers,  2009),  კანადის  კეთილდღეობის  სისტემაში  აქტუალური
ხდება  გაძლიერებასა  და  მონაწილეობაზე  დაფუძნებული  მოდელი,  რომელიც
გულისხმობს  ადგილობრივი  მომსახურებების  მრავალფეროვნებას,  რომლებშიც
მომსახურების  მომხმარებლების  მონაწილეობაა  წახალისებული.  ამ  მოდელში,
სამოქალაქო საზოგადოება აქტიურად თანამშრომლობს ადგილობრივ მთავრობასთან და
ჩართულია საჭიროებების შეფასებისა და ადვოკატობის კუთხით (Evers, 2009).

სოციალური დაცვის სისტემის სტრუქტურა

კანადა  ფედერალური  ორპალატიანი  საპარლამენტო  დემოკრატია  და
ამავდროულად,  კონსტიტუციური  მონარქიაა.  კანადის  კონსტიტუცია  ჰყოფს
ძალაუფლებას,  ერთი  მხრივ,  ფედერალურ  და  მეორე  მხრივ,  10  პროვინციულ  და  3
ტერიტორიულ  მთავრობას  შორის.  მუნიციპალიტეტები  მთავრობის  ცალკე,
დამოუკიდებელ შრედ ნაკლებადაა მიჩნეული. კანონმდებლობა, რომელიც ადგილობრივ
მთავრობას  არეგულირებს,  განსხვავდება  თითოეულ  პროვინციაში/ტერიტორიაზე.
კონკრეტული  პროვინციის  მინისტრს  აკისრია  პასუხისმგებლობა  ადგილობრივ
მთავრობასა  და  ადგილობრივ  კანონმდებლობაზეც.  10  პროვინციისა  და  3
ტერიტორიული  მთავრობის  განკარგულებაშია  2  რეგიონული  მთავრობა  კვებეკში,
დამატებით  143  რეგიონული  მთავრობა  და  3600-ზე  მეტი  შედარებით  მცირე  ზომის
ადგილობრივი  ადმინისტრაცია  (Government  of  Canada) (Shier  &  Graham,  2014).
ადგილობრივი  მთავრობისთვის  შემოსავლის  ძირითად  წყაროს  საკუთრებაზე
დაწესებული  გადასახადი  წარმოადგენს  და  თითოეული  მუნიციპალიტეტი  თავად
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განსაზღვრავს  ამ  გადასახადის  ოდენობას.  ფედერალური  და
პროვინციული/ტერიტორიული  მთავრობის  ტრანსფერები  ადგილობრივი  მთავრობის
შემოსავლების  დაახლოებით  ერთ მეხუთედს  შეადგენს  და  მოიცავს  როგორც  ზოგადი
დანიშნულების  (დაახლოებით,  80%),  ასევე,  მიზნობრივ  (დაახლოებით,  20%)
ტრანსფერებს.  ბოლო პერიოდში  ადგილობრივი  მთავრობები  შემოსავლის  დამატებით
წყაროებსაც იყენებენ,  მაგალითად: იღებენ ბენზინის ან საწვავის გადასახადის, ვიდეო
ლატარეისა  და/ან  კაზინოების  შემოსავლის,  პირადი  და  კორპორაციული  შემოსავლის
გადასახადისა  და  საგზაო  მოძრაობისა  და  სხვა  პროვინციული  ჯარიმების  ნაწილს
ტრანსფერის სახით. ადგილობრივი მთავრობები, როგორც წესი, პასუხისმგებლები არიან
ქალაქში ან რეგიონში მომსახურებებზე, რომლებიც მოიცავს სოციალურ მომსახურებებს
(სოციალური  დაცვისა  და  კეთილდღეობის  მომსახურებებს,  ოჯახის  მხარდამჭერ
მომსახურებებს  და  საცხოვრისის  პროგრამებს),  ჯანდაცვის  მომსახურებებს  (პირველად
ჯანდაცვას,  საავადმყოფოებს),  პოლიციისა  და  სახანძრო  განყოფილებებს  და  ასევე,
წყლისა და კანალიზაციის, რეკრეაციის, კომუნალურ მომსახურებებსა და ადგილობრივ
საზოგადოებრივ ტრანსპორტს (Government of Canada) (Shier & Graham, 2014).

ბოლო  პერიოდში  განხორციელებული  ცვლილებების  შედეგად,
მუნიციპალური/ადგილობრივი  მთავრობებისთვის  მეტი  პასუხისმგებლობებისა  და
ძალაუფლების განაწილება ხდება, რათა მათ უკეთ უპასუხონ ადგილობრივ საჭიროებებსა
და  მოთხოვნებს.  პროვინციის  მინისტრები  პასუხისმგებელნი  არიან  ადგილობრივი
მთავრობის  კანონმდებლობაზე,  გეგმებსა  და  პროგრამებზე  და  ასევე,  მუნიციპალური
საბჭოების შექმნასა და შეცვლაზე  (Government of Canada). სოციალური მხარდაჭერის
სისტემებზე  პასუხისმგებელი  ძირითადი  რგოლი  პროვინციული/ტერიტორიული
მთავრობაა.  პროვინციებს  შორის  ძალიან  მნიშვნელოვანი  განსხვავებებია  სოციალური
მხარდაჭერის  ტიპებისა  და  მოცულობის  თვალსაზრისით,  მაგალითად,  სოციალური
დახმარების  ბენეფიტის  ოდენობის,  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირთათვის
განკუთვნილი ბენეფიტებისა თუ სხვა მსგავსი მხარდაჭერების,  დაცვის სისტემებისა და
მომსახურებების თვალსაზრისით (Beland & Daigneault, 2015).

2000  წლიდან  მუნიციპალიტეტებს  კანადაში  აქვთ ვალდებულება,  მონაწილეობა
მიიღონ ეფექტიანობის შეფასების პროგრამაში (Performance Measurement Program).
მუნიციპალური  პროგრამებისთვის  ეფექტიანობის  შეფასების  პროგრამა
უმნიშვენელოვანესია  ხარისხიანი  მომსახურების  უზრუნველსაყოფად.  ეს  პროგრამა
ავალდებულებს მუნიციპალიტეტებს, ჩააბარონ ანგარიში გადასახადების გადამხდელებს
იმის  თაობაზე,  თუ  რამდენად  ეფექტიანია  მათ  მიერ  მიწოდებული  მომსახურებები.  ეს
პროგრამა, ამჟამად, მოიცავს 54 ინდიკატორს მუნიციპალური მომსახურების 12 ძირითად
სფეროში. პროგრამები შემდეგ კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს:

- მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვის პრიორიეტეტს უნდა ასახავდეს;
- პროვინციისა და მუნიციპალიტეტის ინტერესს უნდა ეხმიანებოდეს

სოციალური დაცვის სერვისები და ბენეფიტები/შეღავათები

ქვემოთ მიმოხილულია კანადის მუნიციპალიტეტების მიერ მიწოდებული ძირითადი
სოციალური მომსახურებები და მათ ფარგლებში გამოვლენილი საუკეთესო პრაქტიკის
მაგალითები.  როგორც  ზემოთაა  აღნიშნული,  პროვინციულ/ტერიტორიულ  მთავრობას
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კანადაში  სოციალურ  პროგრამებზე  უმთავრესი  პასუხისმგებლობა  აკისრია,  თუმცა,
როგორც  ქვემოთ  ვნახავთ,  მუნიციპალური  მთავრობები,  ასევე,  მნიშვნელოვან  როლს
ასრულებენ მოსახლეობის ფსიქო-სოციალურ საჭიროებებზე საპასუხოდ.

სათემო  განვითარება  და  მოსახლეობის  ზრდა  -  მოსახლეობის  ზრდისა  და
სათემო  განვითარების  კუთხით,  კანადის  მუნიციპალური  მთავრობები  მრავალი
მიმართულებით ახორციელებენ  მუშაობას.  განსაკუთრებით  აღსანიშნავია  პროგრამები,
რომლებიც ცხოვრების ხარისხის პერიოდულ კვლევას, მოსახლეობის ზრდაზე მიმართულ
კონკრეტულ  ინიციატივებსა  და  სათემო  და  სამეზობლო  განვითარების  პროგრამებს
მოიცავს.

თემის  ჩართულობის  გაზრდაზე  მიმართულ  პროგრამებს  შორის  აღსანიშნავია
ქალაქ  სასკატუნში  (სასკაჩევანის  პროვინცია)  ჩამოყალიბებული  თემის  ჩართულობის
ფორმალური  პროცესი.  აღნიშნული  პროცესი  ეხმარება  ქალაქის  მთავრობის
წარმომადგენლებსა და ადმინისტრაციულ მუშაკებს, უზრუნველყონ გამჭვირვალობა და
ადეკვატური  ანგარიშგება  ქალაქის  მოსახლეობასთან  და  ასევე,  ის,  რომ  სათემო
განვითარება  ადგილობრივი  კონტექსტის  გათვალისწინებით  მოხდეს.  სათემო
ჩართულობის პროცესი დაიწყო ადგილობრივი მთავრობის იმ მუშაკების ტრენინგითა და
შემზადებით,  რომლებიც  პასუხისმგებელნი  არიან  საზოგადოების  წევრების
კონსულტაციებზე.  დაარსდა  ვებ-გვერდი  და  შემუშავდა  ბროშურა,  რომლებიც
მოსახლეობას  აწვდის  ინფორმაციას  სათემო  ჩართულობის  ფორმალური  პროცესის
თაობაზე. ამ პროცესის ფორმალიზებით ქალაქი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ღიაობისა და
გამჭვირვალობის  და   თემთან  ორმხრივი  კომუნიკაციის  მნიშვნელობას.  შედეგად,
საგრძნობლად იკლო მოსახლეობისგან საჩივრებმა მათი არასაკმარისად ჩართულობის
თაობაზე,  ადგილობრივი  მთავრობის  მუშაკები  გაცილებით  მეტად  არიან
ინფორმირებულნი ადგილობრივი თემისთვის აქტუალური საკითხების, პრიორიტეტებისა
და საჭიროებების თაობაზე   და მოსახლეობაში განმტკიცდა შეგრძნება,  რომ ქალაქის
თითოეულ  მაცხოვრებელსა  თუ  ორგანიზაციას  ეთქმის  სიტყვა  თემის  განვითარების
პროცესში (Municipal Capacity Development Program, 2018).

ასევე,  ქალაქ  ედმონტონში  (ალბერტას  პროვინცია)  ფუნქციონირებს
სამეზობლოებში  თემის  განვითარების  პროგრამა, რომლის  მიზანია  ადამიანების
დაკავშირება და გაძლიერება, რათა მათ ერთად შეძლონ მუშაობა საერთო პრობლემების
აღმოფხვრასა  და  შესაძლებლობების  განვითარებაზე.  აღნიშნული  მიზნის
შესასრულებლად,  ქალაქს  დაქირავებული  ჰყავს  სამეზობლოების  რესურსების
კოორდინატორები,  პროექტის  მენეჯერები  და  „A კლინიკები“ და ახალგაზრდული ფილიალებიქალაქის  გამოცოცხლებაზე“
პასუხისმგებელი  კოორდინატორები.  სამეზობლოების  რესურსების  კოორდინატორები
ჰყავს ქალაქის ყველა სამეზობლოს და ისინი უპირველესი საკონტაქტო პირები არიან
სამეზობლოებში.  მათი  პასუხისმგებლობაა  იმ  პროგრამების  დაგეგმვა  და
განხორციელება, რომლებიც ხელს უწყობს მეზობლების მიერ ერთმანეთის გაცნობას, მათ
შორის,  საერთო  შეხვედრებისა  და  ღონისძიებების  მოწყობის  გზით.  ქალაქისა  და
სამეზობლოს გამოცოცხლების პროგრამა ხელს უწყობს პარტნიორობის ჩამოყალიბებას
სამეზობლოებში. ქალაქ ედმონტონის მთავრობა აფინანსებს საგრანტო შესაძლებლობებს
ადგილობრივი არამომგებიანი გაერთიანებებისა და ორგანიზაციებისთვის ხელოვნების,
რეკრეაციის, სპორტის, დღესასწაულებისა და სათემო, მათ შორის, მულტიკულტურული
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ღონისძიებების  გამართვისთვის.  ქალაქი  ხელს  უწყობს  სამეზობლო  ჯგუფების
გაძლიერებას,  სამეზობლოს  სტრატეგიულ  დაგეგმვას,  ადამიანების,  პროცესებისა  და
იდეების  დაკავშირებასა  და  ეკონომიკურ  განვითარებას  სამეზობლოებში (City  of
Edmonton, 2018).

მუნიციპალური  პროგრამების  სათემო  საჭიროებებზე  მეტად  მორგების  მიზნით,
კანადის  ბევრ  მუნიციპალიტეტში  ხორციელდება  ცხოვრების  ხარისხის  კვლევები,
რომლებიც  მნიშვნელოვან  ინფორმაციას  წარმოადგენენ  პროგრამების  დაგეგმვის
პროცესში. ასეთ კვლევას ყოველწლიურად ახორციელებს, მაგალითად, ქალაქი ოქსბოუ,
სასკაჩევანის პროვინციაში. კვლევა ქალაქმა დაიწყო 2010 წელს და ქალაქის საბჭოს ეს
ინიციატივა  უკავშირდებოდა  სურვილს,  კონსულტაცია  გაევლოთ  ადგილობრივ
მოსახლეობასთან  მუნიციპალური  პროგრამების  დაგეგმვის  პროცესში.  ცხოვრების
ხარისხის  კვლევა  ჩატარდა  კანადის  ფედერაციის  მუნიციპალიტეტების  ცხოვრების
ხარისხის  ინდიკატორების  მიხედვით.  ეს  ინდიკატორები  მოიცავს  შემდეგ  ასპექტებს:
ადგილობრივი ეკონომიკა,  ბუნებრივი გარემო, პიროვნული მიზნები და მისწრაფებები,
თანასწორობა  და  სამართლიანობა,  საბაზისო  საჭიროებები  და  ასევე,  სოციალური
ინკლუზია  (The  Federation  of  Canadian  Municipalities,  2004).  ქალაქ  ოქსბოუს
ინიციატივა სხვა მსგავსი ინიციატივებისგან იმით განსხვავდებოდა, რომ ამ კვლევიდან
მიღებული ინფორმაცია იყო ძირითადი წყარო, რომელსაც მუნიციპალური სტრატეგიული
გეგმა  დაეყრდნო.  ასევე,  კვლევის  შედეგები  სრულად  (ნეგატიური  უკუკავშირის
ჩათვლით)  გასაჯაროვდა.  აღნიშნული  პრაქტიკა  სრულად  შეესაბამება  სათემო
განვითარების  პრინციპებს,  რადგან:  ეს  გამჭვირვალე  მეთოდია,  რომელიც
მუნიციპალიტეტში  უკვე  არსებული  პერსონალის  გამოყენებით  ხორციელდება;  იძლევა
საბაზისო  მონაცემებს,  რომლებიც,  ყოველწლიურად  განმეორების  შემთხვევაში,
მუნიციპალიტეტს  პროგრესის  გაზომვის  შესაძლებლობას  აძლევს;  წარმოადგენს
საყრდენს  სტრატეგიული  დაგეგმვის  პროცესისთვის;  რთავს  მოქალაქეებს  დაგეგმვის
პროცესში; უზრუნველყოფს მდგრადობას და საშუალებას აძლევს მუნიციპალურ საბჭოს,
დაგეგმოს  მხარდაჭერის  მიღების/მოპოვების  შესაძლებლობები/პროცესი,  თუ  მას  ეს
მხარდაჭერა  დასჭირდა.  პირველად  აღნიშნულ  მუნიციპალიტეტში  კვლევა  8  კვირის
განმავლობაში  განხორციელდა.  ინფორმაცია  კვლევის  თაობაზე  გავრცელდა
მოსახლეობაში  სხვადასხვა  გზით  (რეკლამა  გაზეთებში,  ინტერნეტ  სივრცესა  და
მუნიციპალურ  სამსახურებში).  კვლევის  დასრულების  შემდეგ,  მუნიციპალიტეტის
თანამშრომლებმა  შეადგინეს  ანგარიში  კვლევის  შედეგების  თაობაზე  და  გაასაჯაროეს
როგორც  დადებითი,  ასევე,  ნეგატიური  უკუკავშირი  მოსახლეობისგან.  ანგარიშის
გამოქვეყნების  შემდეგ  შედგა  მუნიციპალური  საბჭოს  შეხვედრა  და  მათ  კვლევაში
გამოკვეთილი საკითხებიდან დასაფინანსებლად შეარჩიეს მოსახლეობისთვის ყველაზე
პოპულარული  სამი  საკითხი,  რასაც  მოჰყვა  ლოგიკური  მოდელების  შემუშავება
გაზომვადი  დაგეგმილი  შედეგებით  თითოეული  საკითხისთვის  (Municipal  Capacity
Development Program, 2018).

მოსახლეობის  რაოდენობის  ზრდის  ხელშეწყობის  მიზნით  განხორციელებულ
ინიციატივებს  შორის  აღსანიშნავია  ქალაქ  ალანში  (სასკაჩევანის  პროვინცია)
მოსახლეობის რაოდენობის ზრდის პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს საცხოვრებელი
ფართების  გაყიდვების  ზრდას,  ახალგაზრდა  ოჯახების  წახალისებას,  გადმოვიდნენ
ქალაქში  საცხოვრებლად  და  სკოლისა  და  რეკრეაციული  დაწესებულებების
ფუნქციონირების შენარჩუნებას. აღნიშნული პროგრამა სთავაზობს მოსახლეობას $1000-

4



ის ოდენობის საგადასახადო შეღავათს ახალი საცხოვრისის ასაშენებლად და $500-ის
ოდენობის  საგადასახადო შეღავათს  თითო ბავშვზე  18  წელს ქვემოთ (საგადასახადო
შეღავათის  მაქსიმალური  ოდენობა  თითო  ოჯახზე  $2000-ს  შეადგენს).  პროგრამა
შეიმუშავა  ეკონომოკური  განვითარების  კომიტეტმა  და  დამტკიცდა  ადგილობრივ
მოსახლეობასთან განხილვისა და კონსულტაციების შედეგად. ამ ინიციატივის შედეგად,
ქალაქის საბჭოში შევა ნაკლები თანხა ადგილობრივი გადასახადებიდან, თუმცა ქალაქის
საბჭოს  მოლოდინია,  რომ  მოსახლეობის  ზრდა  მომავალში  მეტ  შემოსავალს
განაპირობებს ქალაქის ბიუჯეტში გაზრდილი მოსახლეობის ფონზე. პროგრამის მუშაობის
შედეგად,  მოსახლეობა  ქალაქში  გაახალგაზრდავდა  (ახალგაზრდა  ოჯახების  ქალაქში
გადმოსახლების  ფონზე),  აშენდა  ახალი  სასურსათე  მაღაზია  და  გაიხსნა  სანტექნიკის
რემონტის ბიზნესი. ასევე, საცხოვრებელი ფართის მოწყობის მიზნით, გაიყიდა ქალაქში
არსებული, მანამდე მიტოვებული რამდენიმე შენობა (Municipal Capacity Development
Program, 2018).

ოჯახისა  და  თემის  მხარდამჭერი  მომსახურებები  -  კანადაში  ოჯახისა  და
თემისთვის განკუთვნილი სოციალური პროგრამებისა და მომსახურებების დიდი ნაწილი
პროვინციებისა  თუ  ტერიტორიების  დონეზე  მიეწოდება  მოსახლეობას.  ამავე  დონეზე
მოიაზრება ფულადი ბენეფიტებიც მოსახლეობის  ამა  თუ იმ  ჯგუფისთვის.  მაგალითად,
ონტარიოს  პროვინციაში  ფუნქციონირებს  პროგრამა  Ontario  Works,  რომლის
ფარგლებშიც ფინანსურად შეჭირვებულ მოსახლეობას მიეწოდება ფულადი ბენეფიტები
საკვების,  თავშესაფრის,  ბავშვზე  ზრუნვის,  სამედიცინო  და  სხვა  ხარჯებისთვის.  აქვე
მოიაზრება  ბენეფიტი  ბავშვზე  ზრუნვისთვის,  როდესაც  მშობლები/მეურვეები  იწყებენ
მუშაობას  ან  სწავლას,  ბენეფიტი  ახალდაბადებულ  ბავშვებზე,  ფულადი  ბენეფიტები
ახალგაზრდა მშობლებისთვის, რომლებიც საგანმანათლებლო პროგრამებში ერთვებიან
და  ოჯახებისთვის  განკუთვნილი  ფულადი  ბენეფიტები.  იგივე  პროგრამა  აწვდის
მომხმარებლებს  მხარდაჭერას  დასაქმებისა  და  მომზადება/გადამზადების
მიმართულებებითაც.  თუმცა  მუნიციპალიტეტებსაც  მნიშვნელოვანი  როლი  აქვთ
დამატებითი  ადგილობრივი  მომსახურებების  მიწოდების  მხრივ  ოჯახისა  და  თემის
მხარდასაჭერად.  ეს  მომსახურებები  ფუნქციონირებს  კანადის  თითქმის  ყველა
მუნიციპალიტეტში.  მათ  საერთო  მახასიათებლებიც  აქვთ,  თუმცა  არის  მუნიციპალური
განსხვავებებიც (Ontario Ministry of Children, Community and Social Services, 2018).
ამ ქუდის ქვეშ,  როგორც წესი,  საკმაოდ მრავალფეროვანი მომსახურებები მოიაზრება,
რომლებიც  ბავშვების,  ახალგაზრდების,  ხანდაზმულების,  ოჯახებისა  და  თემის
გაძლიერებას  ისახავს  მიზნად  მუნიციპალურ  დონეზე.  წინამდებარე  სექციაში
მიმოხილულია მომსახურების ძირითადი ან გამორჩეული მიმართულებები, შემდეგი ქვე-
სექციები კი ძირეულ მიმართულებებს უფრო დეტალურად აღწერს.

მაგალითისთვის  განვიხილოთ  ქალაქ  ედმონტონის  ოჯახისა  და  თემის
მხარდამჭერი მომსახურებები,  რომლებიც ფუნქციონირებს 80/20 დაფინანსებით - 80%
მუნიციპალური  წვლილია,  20%  კი  -  ალბერტას  პროვინციის,  რომელშიც  ედმონტონი
მდებარეობს.  პროგრამის  მიზანი  მთელს  პროვინციაში  შემდეგია:  პრევენციული
მომსახურებების  მიწოდება,  რომელთა  დანიშნულებაა  ინდივიდებისა  და  ოჯახების
სოციალური  კეთილდღეობის  გაუმჯობესება  მაქსიმალურად  ადრეულ  ეტაპზე
ინტერვენციის  სტრატეგიების  განხორციელებით.  სავალდებულო დაფინანსების  გარდა,
ქალაქ  ედმონტონის  ბიუჯეტიდან  იფარება  პროგრამის  ადმინისტრაციული  ხარჯები  და
სათემო განვითარებაზე მიმართული მუშაობა, რაშიც მოიაზრება სათემო განვითარების
სოციალური  მუშაკების  საქმიანობა  და  კონსულტირების  მომსახურება  (მიმოხილულია
ქვემოთ).  პროგრამაში  მოიაზრება  შემდეგი  მიმართულებები:  ბავშვთა  ადრეული
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განვითარება  (0-6  წწ.)  და  ოჯახის  მხარდაჭერა;  სასკოლო  ასაკი  (6-12  წწ.);
ახალგაზრდები;  ხანდაზმულები  და  ასევე,  სათემო  განვითარება  და  მოხალისეები.
აღნიშნული მიმართულებებით ხორციელდება რიგი პროგრამები, რომელთაც, როგორც
წესი,  ახორციელებენ  ადგილობრივი  ორგანიზაციები,  რომლებიც  ედმონტონის
მუნიციპალიტეტისგან  იღებენ  დაფინანსებას.  დაფინანსება  ხდება  სათემო
ორგანიზაციისგან  აპლიკაციის  საფუძველზე  და  დაფინანსების  საკითხზე
გადაწყვეტილებას  იღებს  პროგრამის  კომისია,  რომელიც  თემის  წევრებსაც  მოიცავს.
დაფინანსებების  ნაწილი  გრძელვადიანია  (რამდენიმე  წელზე  გათვლილი),  რაც
მნიშვნელოვანი  მხარდაჭერაა  მომსახურებების  განსავითარებლად  და  ხარისხის
უზრუნველსაყოფად (City of Edmonton, 2018) (City of Edmonton, 2014).

როგორც ზემოთაა აღნიშნული, ქალაქ ედმონტონს დაქირავებული ჰყავს  სათემო
განვითარების  სოციალური  მუშაკები, რომლებიც  მუშაობენ  ფორმალურ  და
არაფორმალურ ჯგუფებთან, როგორებიცაა: სკოლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები,
რელიგიური  ორგანიზაციები/ჯგუფები,  ბიზნესები  და  ინდივიდუალური  მაცხოვრებლები.
მუშაობის  მიზანია  თემისა  და  სამეზობლოების  გაძლიერება,  რესურსებისა  და
გამოწვევების  იდენტიფიცირება,  ინოვაციური  პროგრამების  დაგეგმვა  და
განხორციელება,  განსაკუთრებით,  მოწყვლადი  მოსახლეობის  ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესება მომსახურებებზე, სათემო რესურსების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და
არსებული  ან  დაარსების  პროცესში  მყოფი  სათემო  ჯგუფებისთვის  ორგანიზაციული
განვითარების  კუთხით  მხარდაჭერა.  სათემო  განვითარების  სოციალური  მუშაკების
მუშაობის  მთავარი  სფეროებია:  სიღარიბის  დაძლევა,  ინკლუზიის  ზრდა  და  თემის
უსაფრთხოების  ხელშეწყობა.  ისინი  აორგანიზებენ  და  ატარებენ  სხვადასხვა  სათემო
ღონისძიებას,  მაგალითად:  აბორიგენი  ოჯახების  საღამოები,  ოჯახური  დღეები,
კონფერენციები სხვადასხვა თემაზე, უფასო სასადილოები და კვებისთვის განკუთვნილი
სივრცეები,  სოციალური  და  რეკრეაციული  შესაძლებლობები  ახალგაზრდებისთვის,
ფინანსური  განათლების  შესაძლებლობები  თემის  წევრებისთვის,  უსახლკარო
მოსახლეობისთვის საცხოვრებლის ხელმისაწვდომი პროგრამები, სათემო ჩართულობის
ღონისძიებები, ინფორმაციის მიწოდება და რეფერირება და ასევე, სააგენტოთაშორისი
პარტნიორობების განვითარება (City of Edmonton, 2018).

ქალაქი  ფორტ  მაკლეოდიც  (ალბერტას  პროვინცია)  აწვდის  ოჯახისა  და  თემის
მხარდამჭერ მომსახურებებს. ამ ქოლგის ქვეშ შედის მრავალი მომსახურება ედმონტონის
მსგავსად.  თუმცა,  ედმონტონისგან  განსხვავებით,  განსაკუთრებით  აღსანიშნავია
პროგრამა „საკვები ბორბლებზე“, რომელიც აწვდის ნუტრიციულ საკვებს იმ ადამიანებს,
რომელთაც  არ  შეუძლიათ,  თავად  მოიმზადონ  საკვები:  მაგალითად,  შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირები, ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირები
ან  ხანდაზმულები.  საკვების  მომზადებას  მუნიციპალიტეტი  უზრუნველყოფს,  საკვების
მიწოდებას  კი  კვირაში  5  დღის  განმავლობაში  ახორციელებენ  მოხალისეები  (City  of
Macleod, 2018).

სპირიტ  რივერის  მუნიციპალიტეტში  (ალბერტას  პროვინცია)  ფუნქციონირებს
ოჯახში  მხარდაჭერის  პროგრამა, რაც  გულისხმობს  საშინაო  საქმეებში  დახმარებას,
საკვების დაგეგმვასა და პროდუქტების შეძენას მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისთვის,
რომელთაც  მდგომარეობა  ან  სირთულეები  უშლით  ხელს  დამოუკიდებლად

4



ფუნქციონირებაში  -  მაგალითად,  დედები/მამები,  რომლებიც  პირველად  გახდნენ
მშობლები, ხანდაზმულები, ფიზიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები,
ფიზიკური  ან  ფსიქიკური  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირები,  ადამიანები,
რომელთაც ოჯახის წევრი გარდაეცვალათ და ა.შ. მომსახურება სრულად უფასო არაა და
ნაწილს  მომსახურების  მომხმარებელი  იხდის,  ნაწილს  კი  მუნიციპალიტეტი  ფარავს
(Municipal District of Spirit River, 2018).

მიუხედავად  იმისა,  რომ  სოციალურ  დახმარებებსა  და  ბენეფიტებზე  უმთავრესი
პასუხისმგებლობა პროვინციის/ტერიტორიის დონის მთავრობებს აკისრიათ, ინდივიდებსა
და  ოჯახებს  მუნიციპალიტეტებიც  უწევენ  ხოლმე  დამატებით  ფინანსურ  მხარდაჭერას.
ქალაქ  კალგარიში  (ალბერტას  პროვინცია)  მუნიციპალური  ფინანსური  მხარდაჭერის
ერთ-ერთი ფორმაა ქონების გადასახადის შემცირება იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც
ფინანსური  სირთულეები  აქვთ.  ასევე,  65  წელს ზემოთ მოსახლეობისთვის  მოქმედებს
ქონების  გადასახადის  გადავადების  პროგრამა,  რომლის  მეშვეობითაც  ხანდაზმულ
მოქალაქეებს შეუძლიათ, გადაავადონ ქონების გადასახადის გადახდა მანამ, სანამ ისინი
საკუთარ ქონებას არ გაყიდიან/გააჩუქებენ ან საცხოვრებელს არ გამოიცვლიან  (City of
Calgary, 2018).

მომდევნო  ქვე-სექციებში  მოცემულია  ოჯახისა  და  თემის  მხარდამჭერ
მომსახურებებში  შემავალი ძირითადი  მომსახურებები  და  მათ ფარგლებში  საუკეთესო
პრაქტიკის მაგალითები.

 ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა

ფსიქიკური ჯანმრთელობის,  დამოკიდებულებებისა  და სხვა ფსიქო-ემოციური და
სოციალური  სირთულეების  შემთხვევაში  საჭირო  სრულყოფილ  ფსიქო-სოციალურ
მომსახურებებს  კანადაში,  როგორც  წესი,  პროვინცია  აფინანსებს.  მაგალითად,
ალბერტას პროვინცია სთავაზობს მაცხოვრებლებს რამდენიმე ცხელ ხაზს, რეზიდენტულ
და  მხარდამჭერ  მომსახურებებს  ფსიქიკური  ჯანმრთელობის,  დამოკიდებულებების,
სუიციდის  რისკის  ან  ნებისმიერი  სხვა  ფსიქო-ემოციური  ან  სოციალური  კრიზისის
შემთხვევაში  (Alberta  Health  Services,  2018).  თუმცა  მუნიციპალიტეტებიც  აწვდიან
გარკვეულ  ადგილობრივ  ფსიქო-სოციალურ  მომსახურებებს  ინდივიდებსა  და  ოჯახებს
ფსიქო-ემოციური და სოციალური სირთულეების შემთხვევაში.

ქალაქ ედმონტონის მუნიციპალიტეტი მაცხოვრებლებს სთავაზობს კონსულტირების
მომსახურებებსა  და  მხარდამჭერ  ჯგუფებს, რომლებიც  განკუთვნილია  ქალაქის
მაცხოვრებლებისთვის,  რომელთაც  აქვთ  ურთიერთობებთან,  მშობლობას  ან  ოჯახში
ძალადობასთან  დაკავშირებული  პრობლემები.  ქალაქი  სთავაზობს  მომსახურებებს
ქალებსა  და კაცებს,  როგორც ინდივიდუალური კონსულტირების,  ასევე,  მხარდამჭერი
ჯგუფების  სახით.  მხარდამჭერ  ჯგუფებში  მონაწილეობის  ხელშეწყობისთვის,  ჯგუფების
ფუნქციონირების პერიოდში უზრუნველყოფილია ბავშვებზე ზრუნვის უფასო მომსახურება.
ასევე,  ედმონტონის  მუნიციპალიტეტში  ფუნქციონირებს  ოჯახში  ძალადობის  მაღალ
რისკზე  რეაგირების  ჯგუფი,  რომელშიც  შედიან  ქალაქის  მიერ  დაქირავებული
სოციალური  მუშაკები  და  ედმონტონის  პოლიციის  მუშაკები.  ეს  ჯგუფი  უკავშირდება
მსხვერპლს  მას  შემდეგ,  რაც  პოლიციაში  შედის  შეტყობინება  ოჯახში  ძალადობის
თაობაზე, აფასებს რისკს, სთავაზობს უსაფრთხო ვარიანტებსა და შესაბამის მხარდაჭერას
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მსხვერპლებს  და  ასევე,  თანამშრომლობს  სასამართლოსა  და  სხვა  სააგენტოებთან
მსხვერპლების მხარდაჭერის მიზნით (City of Edmonton, 2018).

ქალაქ  ფორტ  სასკაჩევანში  (ალბერტას  პროვინცია),  ასევე,  ფუნქციონირებს
კონსულტირების  პროგრამა, რომელიც  გათვლილია  მოკლევადიანი  კონსულტირების
მომსახურების მიწოდებაზე და ორიენტირებულია კლიენტის სირთულეების დაძლევაზე.
პროგრამაში  დასაქმებული  ფსიქოლოგები  შემდეგ  მეთოდებს  იყენებენ:  პრობლემის
გადაწყვეტაზე  ორიენტირებული  და  კოგნიტურ-ქცევითი  ჩარევები.  ყველაზე  ხშირი
პრობლემები,  რომლებზეც  მუშაობენ  ქალაქის  მიერ  დაქირავებული  ფსიქოლოგები,
მოიცავს  შემდეგს:  ურთიერთობებთან  დაკავშირებული  სირთულეები,  ოჯახური
კონფლიქტი,  დანაკარგი,  შფოთვა,  დეპრესია,  თვით-შეფასების  სირთულეები,
მშობლობის  უნარები  და  ა.შ.  კონსულტირების  მომსახურება  მიეწოდებათ  ინდივიდებს,
წყვილებს, მოზარდებსა და ხანდაზმულებს (City of Fort Saskatchewan, 2018).

დამატებით,  მუნიციპალიტეტები  მუშაობენ  სხვადასხვა  ფსიქო-სოციალურ
პრობლემაზე  ცნობიერების  ამაღლების  მიზნითაც.  მაგალითად,  ნივთიერებების
მოხმარების პრევენციისა და შემცირების მიზნით, ქალაქ ლედუკს (ალბერტას პროვინცია)
ჰყავს  ნივთიერებებზე  დამოკიდებულების  სამოქმედო  კომიტეტი. კომიტეტის  მიზანია,
გაზარდოს ცნობიერების დონე მუნიციპალიტეტში ნივთიერებების ზემოქმედების თაობაზე
და  ხელი  შეუწყოს  ნივთიერებათა  მოხმარების  პრევენციასა  და  შემცირებას.
განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება კანაბისისა და ოპიოიდების შესახებ ცნობიერებისა და
განათლების  დონის  ამაღლებაზე  ნივთიერებების  მოხმარებისა  და  დამოკიდებულების
პრევენციისა  და  შემცირების  და  ასევე,  ოპიოიდების  ზედოზირების  შემთხვევების
პრევენციისა  და  შემცირების  მიზნით  (City  of  Leduc,  2018).  სხვა  მუნიციპალური
მცდელობები  სოციალურ  პრობლემებზე  ცნობიერების  ამაღლების  კუთხით  ქვემოთ
მოცემულ ნაწილებშია აღნიშნული.

 ბავშვების მომსახურებები

ბავშვებზე  მიმართული  მომსახურებები,  რომლებიც  ბიოლოგიური  ოჯახების
მხარდაჭერას  ან  ოჯახის  ჩამნაცვლებელ  მომსახურებაში/გარემოში  გადასვლას
გულისხმობს,  ძირითადად,  პროვინციის/ტერიტორიის  დონეზე  ხორციელდება.  ასევე,
პროვინციის/ტერიტორიის  დონეზე  გაიცემა  ფულადი  ბენეფიტების  უმრავლესობა.
მაგალითად, ალბერტას პროვინცია სთავაზობს მოსახლეობას ბავშვზე მიბმულ ბენეფიტს
(0-11  წელი:  $105-მდე  თვეში;  12-17  წელი:  $148-მდე  თვეში).  დამატებითი
მომსახურებები  მოიცავს:  დამატებით  სამედიცინო  მომსახურებებს  ალბერტას  ბავშვთა
ჯანდაცვის ბენეფიტების პროგრამის ფარგლებში, ბავშვზე ზრუნვის ხარჯების დაფარვას,
სკოლის  გადასახადის  ანაზღაურებასა  და  დამატებით  წლიურ  ბენეფიტს  ($200-მდე
წელიწადში)  (Alberta  Human  Services,  2018).  თუმცა  მუნიციპალიტეტებსაც  აქვთ
კონკრეტული  პროგრამები,  რომლებიც  ბავშვებზე  ფოკუსირებულ  მომსახურებებს
ახორციელებენ,  განსაკუთრებით,  მუნიციპალურ  ცხოვრებაში  ბავშვების  ჩართულობის
გაზრდის, მშობლების ხელშეწყობის, ბავშვისა და მშობლის ურთიერთობის მხარდაჭერისა
და ბავშვზე ზრუნვის მომსახურებების მიმართულებებით.
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ქალაქ ედმონტონის ინიციატივა  „ბავშვზე  მორგებული ედმონტონი“ გულისხმობს
ბავშვების  კეთილდღეობის  პრიორიტეტად  გამოცხადებას  ქალაქისთვის.  ინიციატივის
ფარგლებში  ძირითადი  მიზნებია:  ბავშვების  ჩართვა  ქალაქის  ცხოვრებასა  და
გადაწყვეტილებების  მიღებაში,  ხელმისაწვდომი  სივრცეების  მოწყობა  და  ინკლუზიური
ქალაქის  განვითარება  ყველა  ბავშვისთვის.  პროგრამა  გაეროს  ბავშვის  უფლებათა
კონვენციის პრინციპებს (სიცოცხლე, განვითარება, მონაწილეობა, დაცულობა) ეყრდნობა
და მრავალ პროგრამას მოიცავს, რომლებიც ბავშვების განვითარებაზე, სოციალიზაციასა
და ჩართულობაზეა ორიენტირებული (თამაშები და რეკრეაციული ღონისძიებები შიგნით
და გარეთ, უნარების განვითარებასა და სოციალიზაციაზე მიმართული მომსახურებები,
ბიზნესებსა  და  ორგანიზაციებთან  მუშაობა  ბავშვზე  ორიენტირებული  გარემოს
შესაქმნელად და ა.შ.) (City of Edmonton, 2018).

ქალაქ  ლედუკში  (ალბერტას  პროვინცია)  ფუნქციონირებს  პროგრამა,  რომელიც
ეხმარება ბავშვის მომლოდინე ან ჩვილის მშობელს/მშობლებს, რათა მიიღონ ცოდნა და
განივითარონ  უნარები,  რომლებიც  ბავშვის  დაბადებასთან  დაკავშირებულ
ცვლილებებთან  გასამკლავებლადაა  აუცილებელი.  ეს  პროგრამა  მიმართულია  იმაზე,
რომ  ხელი  შეუწყოს  მშობლისა  და  ბავშვის  ურთიერთობას,  შეინარჩუნოს  წყვილის
ბედნიერების  ხარისხი,  ხელი შეუწყოს,  განსაკუთრებით,  მამების  ჩართულობას  ბავშვის
აღზრდის საქმეში და შეამციროს პოსტპარტუმ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები
(City of Leduc, 2018).

ქალაქ ტორონტოში (ონტარიოს პროვინცია) შესაძლებელია მუნიციპალიტეტისგან
სუბსიდიის  მიღება  ბავშვზე  ზრუნვის  ლიცენზირებული  მომსახურებებით
სარგებლობისთვის, რომლებიც ზრუნვას 12 წლამდე ბავშვებს აწვდიან (აქ იგულისხმება
ბაგა-ბაღებისა  და  სკოლის  შემდგომი  პროგრამების  მსგავსი  მომსახურებები).  ამ
მომსახურებებში შესაძლებელია სპეციალური საჭიროებების მქონე ბავშვების ჩართვაც,
რაზეც მუნიციპალიტეტში არსებული სპეციალური ჯგუფი მუშაობს. ბავშვზე ზრუნვის ყველა
მომსახურებისთვისაა  ხელმისაწვდომი  სპეციალური  საჭიროებების  სპეციალისტის
მხარდაჭერა  მომსახურების  ინკლუზიურობის  უზრუნველსაყოფად.  ასევე,  ტორონტოში
არსებობს  ნახევარდღიანი  სპეციალიზებული  ბაგა-ბაღები,  რომლებიც,  საჭიროების
შემთხვევაში,  დამატებით  სპეციალიზებულ  მხარდაჭერას  უწევენ  სპეციალური
საჭიროებების მქონე ბავშვებს (City of Toronto, 2018) (Pennchetti & Weldon, 2012).

დიდი ურბანული დასახლებების მიღმა მცირე ზომის სოფლებსა და დასახლებებში
ბაგის მომსახურება კანადაში უნივერსალურად ხელმისაწვდომი არაა. ამიტომ ვიბანკის
სოფლის  მმართველობამ  (სასკაჩევანის  პროვინციაში)  დააარსა  ბაგის  მომსახურება
მცირე ასაკის ბავშვებისთვის, რაც მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა სოფლის მაცხოვრებელი
ოჯახებისთვის, რომლებიც ახერხებენ დასაქმებას, რადგან მათი შვილები არიან ბაგაში
უსაფრთხო  მზრუნველობის  ქვეშ.  ეს  მნიშვნელოვანი  მოტივაციაა  ოჯახებისთვის,
გადმოვიდნენ  საცხოვრებლად  სოფელ  ვიბანკში.  ბაგის  მომსახურება,  ასევე,
უმნიშვნელოვანეს  როლს  ასრულებს  სოფლის  ეკონომიკურ  განვითარებაშიც,  რადგან
მშობლებს  დასაქმების  მეტი  შესაძლებლობა  აქვთ.  სოფლის  მმართველობამ  თავად
უზრუნველყო  მომსახურების  გახსნამდე  და  ლიცენზიის  მიღებამდე  აუცილებელი
სამუშაოები,  მათ  შორის,  პერსონალის  სათანადოდ  მომზადება.  ბაგა  თანდათან
გაფართოვდა  და  ამჟამად  აწვდის  მოსახლეობას  ბავშვზე  ზრუნვის  სუბსიდირებულ
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მომსახურებებს,  მხარდაჭერას  სპეციალური  საჭიროებების  მქონე  ბავშვებისთვის  და
ასევე, სკოლამდე მომსახურებებს (Municipal Capacity Development Program, 2018).

 ახალგაზრდების მომსახურებები

კანადის  მუნიციპალიტეტები  ხშირად  აწვდიან  მომსახურებებს,  რომლებიც
ახალგაზრდებზეა  მიმართული.  ეს  მომსახურებები  მიზნად  ისახავს  ახალგაზრდების
გააქტიურებას,  პოლიტიკურ  ცხოვრებაში  ჩართვას,  მხარდაჭერას  სოციალიზაციის,
განათლებისა  და  დასაქმების  კუთხით და  ასევე,  მოწყვლადი ახალგაზრდების  ფსიქო-
სოციალურ მხარდაჭერას.

ქალაქ კინდერსლიში (სასკაჩევანის პროვინცია) მუნიციპალიტეტის ხელშეწყობით
არსებობს  ახალგაზრდული  საბჭო, რომელშიც  ახალგაზრდებს  საშუალება  ეძლევათ,
მოსინჯონ ძალები, როგორც ადგილობრივი მმართველობის წევრებმა, რომელთაც აქვთ
გადაწყვეტილებების  მიღების  უფლებაც  ადგილობრივი  პერსონალის  მხარდაჭერით.
აღნიშნულის  მიზანია,  გაააქტიუროს  ახალგაზრდები  მუნიციპალური  მმართველობის
სფეროში,  ხელი  შეუწყოს  მათი  ლიდერული  უნარების  განვითარებას  და  ასევე,  მეტ
სათემო ჩართულობასა და მოხალისეობას.  ახალგაზრდული საბჭოს წევრების შერჩევა
სკოლის  მოსწავლეების  მიერ  შევსებული  აპლიკაციების  საფუძველზე  ხდება.
ახალგაზრდული საბჭოს  წევრები  ესწრებიან  შეხვედრებს  ქალაქის  საბჭოს  სხვადასხვა
სამუშაო ჯგუფსა თუ კომიტეტში,  რომლებიც ახალგაზრდებზეა  ორიენტირებული.  ასევე,
ახალგაზრდული  საბჭო  თავად  ატარებს  შეხვედრებს  და  საკუთარი  სტრატეგიული
პრიორიტეტები აქვს, ქალაქის საბჭოს მსგავსად. ახალგაზრდული საბჭო, ასევე, მუშაობს
ფონდებისა და გრანტების მოძიებაზე და ახორციელებს თემის განვითარებაზე მიმართულ
პროექტებს  (მაგალითად,  ბავშვის  უფლებებზე  ცნობიერების  ამაღლების  კამპანიები,
ქალაქის  ისტორიის  პოპულარიზების  ღონისძიებები,  საქველმოქმედო  კონცერტები  და
ა.შ.) (Municipal Capacity Development Program, 2018).

ქალაქ კალგარიში (ალბერტას პროვინცია) დიდი ყურადღება ექცევა ბავშვებისა და
ახალგაზრდების  განვითარების,  სოციალიზაციისა  და  დასაქმებისთვის  მომზადების
ხელშეწყობას. ქალაქში  ფუნქციონირებს  სკოლის შემდგომი ასობით პროგრამა  ყველა
ასაკის  ბავშვისა  და  ახალგაზრდისთვის,  რომლებიც  ფოკუსირებულია  სპორტზე,
ხელოვნებაზე,  ჯანსაღი  ცხოვრებისა  და  ლიდერობის  უნარების  განვითარებაზე.  ამ
პროგრამების  მიზანია  ახალგაზრდების  მხარდაჭერა  სწავლაში,  ახალი  მეგობრების
შეძენაში,  სოციალიზაციასა  და  ახალი  უნარების  განვითარებაში.  ასევე,  კალგარიში
ფუნქციონირებს ახალგაზრდების დასაქმების პროგრამა, რომელიც 15-დან 24 წლამდე
ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი
თანამშრომლობს  ადგილობრივ  ბიზნესებსა  და  სხვა  დამსაქმებლებთან,  რათა  ხელი
შეუწყოს  მათ  ახალგაზრდებზე  მორგებული  სამუშაო  ადგილების  უზრუნველყოფაში,
მუშახელის  შენარჩუნების  სტრატეგიების  განვითარებაში,  სათანადო  მგრძნობელობის
ჩამოყალიბებაში  ახალგაზრდა  მუშახელის  მიმართ და  ასევე,  კარიერის  განვითარების
გეგმების  შემუშავებაში  დასაქმებულებისთვის.  ახალგაზრდებისთვის  ტარდება
დასაქმებისთვის საჭირო უნარების ტრენინგებიც (რეზიუმეს შედგენის, სამუშაოს ძიებისა
და  ინტერვიუზე  საჭირო  უნარები).  დამატებით,  საშუალო  საფეხურის  მოსწავლეებს
მუნიციპალიტეტი  სთავაზობს  მენტორობის  პროგრამას  მოხალისე  მენტორების
მეშვეობით,  რომლებიც  საკუთარ  ცხოვრებისეულ  და  კარიერულ  გამოცდილებას
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უზიარებენ  ახალგაზრდებს.  ასევე,  ქალაქ  კალგარიში  ფუნქციონირებს  მოსწავლეების
მიერ  სკოლის  მიტოვების  პრევენციის  მუნიციპალური  პროგრამა  All  in  For  Youth,
რომლის  ფარგლებშიც  მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს  ვიზიტებს  სკოლების
მოსწავლეებთან მათთან კარიერული წინსვლის თაობაზე სასაუბროდ. ამისთვის სკოლებს
სტუმრობენ მოხალისეები, რომლებიც საკუთარ ცხოვრებისეულ და კარიერულ ისტორიაზე
ესაუბრებიან  მოსწავლეებს.  თითოეული  ვიზიტის  დროს  ყურადღება  მახვილდება
რეალისტური  მიზნების  დასახვაზე,  სამსახურებრივ  ბაზარზე  ნავიგაციისთვის  საჭირო
უნარებზე, გამოწვევების გადალახვასა და საკუთარი თავისა და უნარების აღმოჩენაზე.
ასევე,  ახალგაზრდები  მიდიან  ვიზიტებზე  სხვადასხვა  სამუშაო  ადგილის
მოსანახულებლად.  აღნიშნული  აქტივობები  უზრდის  მოსწავლეებს  მოტივაციას,
დაასრულონ სკოლა და აირჩიონ მათი კარიერული წინსვლისთვის საუკეთესო გზები (City
of Calgary, 2018).

დამატებით,  ქალაქ  კალგარიში  ფუნქციონირებს  მოწყვლადი  ახალგაზრდების
განვითარების  ხელშეწყობის  პროგრამა,  რომლის  მიზანიცაა,  შეამციროს  მოწყვლადი
ახალგაზრდების  რიცხვი,  რომლებიც  ერთვებიან  ბანდების  საქმიანობაში.  ქალაქი
სთავაზობს  მართლმსაჯულების  სისტემასთან  დაკავშირებულ  მრავალ  მომსახურებას
დანაშაულის  პრევენციიდან  ეფექტიანი  ჩარევის  ჩათვლით.  ქალაქს  ამ  მიზნისთვის
დაქირავებული ჰყავს რეგისტრირებული სოციალური მუშაკები,  რომლებიც სთავაზობენ
ინდივიდუალურ  და  სათემო  მომსახურებებს  ახალგაზრდებსა  და  მათ  ოჯახებს  და
აკავშირებენ  მათ  საჭირო  რესურსებთან.  როდესაც  პოლიციიდან,  პრობაციიდან,
სკოლიდან  ან  სათემო  ორგანიზაციებიდან  პროგრამაში  ინფორმაცია  შემოდის
კონკრეტულ  ახალგაზრდაზე,  რომელიც  ბანდაში  ჩართვის  რისკის  წინაშე  დგას  ან
ჩართულია კრიმინალურ აქტივობაში, მისი დაკავშირება ხდება მუნიციპალურ სოციალურ
მუშაკსა  და  პოლიციის  თანამშრომელთან,  რომლებიც  მშობლებთან/კანონიერ
წარმომადგენლებსა  და  ახალგაზრდასთან  ერთად  შეიმუშავებენ  ინდივიდუალურ
სამოქმედო გეგმას, რომელიც მრავალფეროვან მიმართულებებს შეიძლება მოიცავდეს,
როგორებიცაა:  განათლების,  ტრენინგისა  და  დასაქმების  პროგრამები,  ლიდერობის
პროგრამები,  მხარდაჭერა ოჯახისთვის,  კონსულტირება და რეკრეაციული აქტივობები.
მიმართულებების  შერჩევა  კონკრეტული  ახალგაზრდის  ინდივიდუალურ  რისკ-
ფაქტორებზე  დაყრდნობით  ხდება.  პროგრამის  3-წლიანმა  შეფასებამ  აჩვენა,  რომ
პროგრამაში  ჩართულ  ახალგაზრდებთან  საგრძნობლად  მცირდება  კრიმინალურ  და
ბანდების აქტივობებში ჩართვის რისკი (Guyn Cooper Research Associates Ltd., 2014).

ქალაქ ფორტ სასკაჩევანში ფუნქციონირებს პროგრამა  „ცისარტყელის ალიანსი“,
რომელიც  განკუთვნილია  13  წლის  და  უფროსი  ასაკის  მოზარდებისთვის.  ეს  არის
უსაფრთხო  და  მხარდამჭერი  სივრცე  ნებისმიერი  სექსუალური  ორიენტაციისა  და
გენდერული იდენტობის მქონე ახალგაზრდისთვის, სადაც მოზარდებს შეუძლიათ იყვნენ
ისინი, ვინც არიან. შეხვედრები ორიენტირებულია სოციალიზაციაზე, ახალი მეგობრების
შეძენაზე, სახალისო აქტივობებში ჩართვასა და პროექტებზე ერთად მუშაობაზე  (City of
Fort Saskatchewan, 2018).

ქალაქ ლედუკში ახალგაზრდებზე მიმართული მომსახურებები მოიცავს მშობლებსა
და მეურვეებთან მუშაობას (12-19 წლის მოზარდების) საკუთარ შვილებთან პოზიტიური
ურთიერთობისა  და  განვითარების  ხელშეწყობისთვის  საჭირო  უნარების
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განსავითარებლად. ასევე, მუნიციპალიტეტი ეხმარება სათემო ორგანიზაციებს, სკოლებსა
და  ბიზნესებს, განივითარონ  უნარები,  რათა  მეტად  მოარგონ  საკუთარი  საქმიანობა
ახალგაზრდების საჭიროებებს. დამატებით, ახალგაზრდებთან მომუშავე სპეციალისტები
მუნიციპალიტეტში  მხარს  უჭერენ  12-19  წლის  მოზარდებს,  განივითარონ  უნარები,
ჰქონდეთ ხელმისაწვდომობა  სხვადასხვა  საჭირო მომსახურებაზე  და  განახორციელონ
საკუთარი უფლებების ადვოკატობა (City of Leduc, 2018).

კანადის მუნიციპალიტეტებისთვის აქტუალურია ბულინგის თემა,  განსაკუთრებით,
ახალგაზრდებთან  კავშირში.  ქალაქ  ლედუკი  ყოველწლიურად  აღნიშნავს  ბულინგის
წინააღმდეგ  დღეს,  რომლის  მიზანიც  ბულინგის  თაობაზე  ცნობიერების  ამაღლება  და
ბულინგის  მსხვერპლთათვის  სოლიდარობის გამოცხადებაა.  ამ  დღეს  მუნიციპალიტეტი
არიგებს ვარდისფერ მაისურებსა და აქსესუარებს, რომელთა აღებაც ყველა მსურველს
შეუძლია. ბულინგის წინააღმდეგ დღის აღნიშვნა ორმა მოზარდმა დაიწყო, რომლებიც
წინ აღუდგნენ მათი სკოლელის მიმართ ბულინგს მისი ვარდისფერი მაისურის გამო და
მეორე დღეს სკოლაში თავადაც ვარდისფერი მაისურებით მივიდნენ და სხვებსაც ამავე
ქმედებისკენ  მოუწოდეს.  ქალაქ  ლედუკში,  ასევე,  ფუნქციონირებს  ბულინგის
საწინააღმდეგო  ცხელი  ხაზი, რომელზეც  დახმარების  მიღება  170-ზე  მეტ  ენაზეა
შესაძლებელი (City of Leduc, 2018).

 სკოლებთან თანამშრომლობა

კანადის  მუნიციპალიტეტების  ნაწილს აქვს  პროგრამები  სკოლებისა  და  სკოლის
მოსწავლეების მხარდასაჭერად. ქვემოთ აღწერილია ორი ასეთი პროგრამა: ოჯახისა და
სკოლის დაკავშირების პროგრამა და პროგრამა „A კლინიკები“ და ახალგაზრდული ფილიალებიემპათიის საფუძვლები“.

ქალაქ  ფორტ სასკაჩევანში  ფუნქციონირებს  ოჯახისა  და  სკოლის  დაკავშირების
მუნიციპალური პროგრამა. ეს პროგრამა მცირეხნიან, კონკრეტულ მიზანზე ცენტრირებულ
მხარდაჭერას სთავაზობს სკოლის მოსწავლეებსა და მათ ოჯახებს. პროგრამის მთავარი
მიზანია  სკოლის,  ოჯახისა  და  სათემო  მომსახურებების  ერთმანეთთან  დაკავშირება
ბავშვის  ჭეშმარიტი  ინტერესების  დასაცავად.  პროგრამა  მხარს  უჭერს  სტუდენტებს
ემოციური  სირთულეების  (თვითშეფასება,  ემოციების  მართვა,  გლოვა  და  დანაკარგი,
სტრესი, ცხოვრებისეული სირთულეები, სხვადასხვა სიტუაციასთან გამკლავება), ოჯახური
სირთულეების  (მშობლების  დაშორება/განქორწინება,  ოჯახში  ძალადობა/კონფლიქტი,
მშობლობასთან  დაკავშირებული  სირთულეები),  სკოლასთან  დაკავშირებული
პრობლემებისა  (ახალ  სკოლაში  გადასვლა,  დასწრება,  სკოლასა  და  ოჯახს  შორის
კომუნიკაციის  სირთულეები)  და  სოციალური  სირთულეების  (პრობლემების  გადაჭრა,
სოციალური უნარები, კომუნიკაცია, თანატოლებთან ურთიერთობა) დაძლევაში  (City of
Fort Saskatchewan, 2018).

ქალაქ  ფორტ  სასკაჩევანში,  ასევე,  ფუნქციონირებს  პროგრამა  „ემპათიის
საფუძვლები“, რომელიც საკლასო სივრეში ხორციელდება და გულისხმობს მთელი წლის
განმავლობაში  კლასთან  ვიზიტებს,  რომელთაც  ახორციელებენ  პროგრამის
სერტიფიცირებული ინსტრუქტორი, მშობელი და მცირეწლოვანი ჩვილი. ბავშვები მთელი
წლის  განმავლობაში  აკვირდებიან  ბავშვისა  და  მშობლის  ურთიერთობას,  ცდილობენ,
გაიგონ, რას გრძნობენ ბავშვი და მშობელი და ამ გზით ისინი უკეთ აღიქვამენ საკუთარ
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და სხვების გრძნობებსაც. პროგრამა ზრდის სკოლის მოსწავლეების ემპათიის  უნარსა და
ემოციურ  ინტელექტს  და  ამცირებს  ბულინგის,  აგრესიისა  და  ძალადობის  დონეს
სკოლებსა  და  სხვა  სივრცეებში,  სადაც  ბავშვები  ფუნქციონირებენ  (City  of  Fort
Saskatchewan, 2018).

 ხანდაზმულების მომსახურებები

კანადის  მუნიციპალიტეტებში  მნიშვნელოვანი  მხარდაჭერის  მომსახურებებია
ხანდაზმულებისთვის. ეს მომსახურებები მოიცავს უსაფრთხოების დაცვის მომსახურებებს,
ფსიქო-ემოციური  და  სოციალური  საჭიროებების  დაკმაყოფილებას,  საცხოვრებელთან
დაკავშირებულ მომსახურებებსა და რეკრეაციის პროგრამებს.

ქალაქი ედმონტონი ხანდაზმულებს სთავაზობს რიგ მომსახურებებს - მათ შორის,
საცხოვრისის,  შინ  მხარდაჭერის,  კონსულტირებისა  და  სხვა  მომსახურებებსა  და
ხანდაზმულთა  ცენტრებს.  საცხოვრისის  პროგრამაში  გამოიყოფა  დამოუკიდებელი
საცხოვრისების  ხელმისაწვდომი  ვარიანტების  მოძიებაში  მხარდაჭერა  და  ასევე,
მხარდაჭერა  «ცხოვრების  ალტერნატივა»,  რომელშიც  პერსონალი  24  საათის
განმავლობაშია და მომსახურებები (მოვლის, კვების და ა.შ.) იქვეა მიწოდებული. გარდა
ამისა, ქალაქი აწვდის ხანდაზმულებს ინდივიდუალურ კონსულტირებასა და მხარდამჭერ
ჯგუფებს,  თუ  მათ აქვთ სირთულეები  ურთიერთობებთან,  შვილებთან,  ძალადობასთან,
ფინანსურ და საცხოვრისის საკითხებთან დაკავშირებით. მსგავსი სოციალური სერვისები,
სათემო,  ჯანდაცვის,  ნუტრიციულ,  რეკრეაციის  და  მოხალისეობრივ  ღონისძიებებთან
ერთად მიეწოდება ხანდაზმულთა ადგილობრივ ცენტრებშიც (City of Edmonton, 2018).
ქალაქ  ლედუკში,  ასევე,  ფუნქციონირებს  დღის  პროგრამა  ხანდაზმულებისთვის,
რომელშიც მათ ეძლევათ სტრუქტურირებული რეკრეაციის,  სოციალიზაციის,  ვარჯიშისა
და ნუტრიციული საკვების მიღების შესაძლებლობა (City of Leduc, 2018).

ქალაქ  ფორტ სასკაჩევანში  არსებული პროგრამებიდან  გამოსაყოფია  აუთრიჩის
(გასვლითი  და  მოძიების)  პროგრამა (რომლის  ფარგლებშიც  ინდივიდუალური
მომსახურებების  მოძიება  და  მიწოდება  ხდება  ხანდაზმულებთან  ოჯახებში  ვიზიტით),
მეგობრული  ვიზიტორების  პროგრამა (რომლის  ფარგლებშიც  მოხალისეები  ატარებენ
დროს მარტოხელა ან სოციალურად იზოლირებულ ხანდაზმულებთან) და ხანდაზმულებზე
მზრუნველების მხარდამჭერი ჯგუფის  საქმიანობა  (City  of  Fort  Saskatchewan,  2018).
ქალაქ  ლედუკშიც  ფუნქციონირებს  მხარდაჭერის  ჯგუფი  ალცაიმერისა  და  დემენციის
მქონე პირებზე მზრუნველთათვის. ასევე, ცალკე ფუნქციონირებს დიაბეტის მქონე პირთა
მხარდაჭერის ჯგუფიც (City of Leduc, 2018).

ქალაქ  კალგარიში  მოქმედებს  პროგრამები,  რომლებიც  ხანდაზმულების
უსაფრთხოების  დაცვაზეა ორიენტირებული  და  რომლებშიც  მთავარი  აქტორები
ადგილობრივი  პოლიცია  და  სახანძრო  სამსახური  არიან.  ასევე,  კალგარიში
ყოველწლიურად  აღნიშნავენ  ხანდაზმულთა  წინააღმდეგ  ძალადობის  თაობაზე
ცნობიერების ამაღლების დღეს  და ატარებენ ღონისძიებებსა და შეხვედრებს აღნიშნულ
თემაზე. ამასთანავე, ხდება ხანდაზმულების მხარდაჭერა საცხოვრებლის შეკეთების, ეზოს
მოვლის,  თოვლისგან  გაწმენდის,  სახლის  დალაგებისა  და  სხვა  მსგავსი
მიმართულებებით (City of Calgary, 2018).
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 მომსახურებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის მომსახურებების დიდი ნაწილი
მიწოდებულია  პროვინციის/ტერიტორიის  დონეზე.  მაგალითად,  ონტარიოს  პროვინცია
აფინანსებს  განვითარების  მომსახურებებს  ონტარიოში  მცხოვრები  შეზღუდული
შესაძლებლობის  მქონე  პირებისთვის.  ერთ-ერთი  უმნიშვნელოვანესი  მომსახურებაა
საცხოვრისით მხარდაჭერა. საცხოვრისის ვარიანტებია: მცირე საოჯახო ტიპის სახლები
და  ჯგუფურად  ცხოვრება  მხარდაჭერით,  მხარდაჭერით  დამოუკიდებლად  ცხოვრება,
მასპინძელ  ოჯახთან  ცხოვრება,  ინდივიდუალური  რეზიდენტული  მოდელები  და
სპეციალიზებული  საცხოვრისის  მომსახურებები  (მუნიციპალური  მომსახურებები
საცხოვრისთან დაკავშირებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის იხილეთ
საცხოვრისთან  დაკავშირებული  მომსახურებების  ნაწილში).  ხდება  მხარდაჭერის
მიწოდება სახლშიც და ასევე, შეზღუდული შესაძლებლობისა და სპეციალური საჭიროების
მქონე  ბავშვების  განვითარებისა და აბილიტაცია/რეაბილიტაციის  მომსახურებებისა  და
მზრუნველის ამოსუნთქვის სერვისების მიწოდება პროვინციის დონეზე (ეს მომსახურება
განკუთვნილია  მზრუნველების  მხარდასაჭერად,  რათა  მათ  მცირე  პერიოდით  შეძლონ
ამოსუნთქვა  და  დასვენება  მათი,  როგორც  მზრუნველის  როლიდან)  (Development
Services Ontario, 2018).

ზემოთქმულის  გათვალისწინებით,  მუნიციპალიტეტების  როლი  აქტუალურია,
განსაკუთრებით,  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  ადამიანებისთვის  სათანადო
გარემოსა  და  ადგილობრივი  მომსახურებების  უზრუნველყოფის  თვალსაზრისით.  ეს
მომსახურებები,  როგორც  წესი,  შემდეგი  მიმართულებებით  ხორციელდება:  გარემოს
ხელმისაწვდომობის  უზრუნველყოფა,  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირების
ჩართვა  გადაწყვეტილებების  მიღებაში,  სტიგმის  შემცირება  შეზღუდული
შესაძლებლობების  თაობაზე  და  გარკვეული  ადგილობრივი  ფსიქო-სოციალური
მომსახურებების მიწოდება.

ქალაქ  ედმონტონში  ფუნქციონირებს  რიგი  მომსახურებები  შეზღუდული
შესაძლებლობის  მქონე  ადამიანების  მხარდასაჭერად.  ქალაქში  ფუნქციონირებს
ხელმისაწვდომობის  საკითხებზე  მრჩეველთა  კომიტეტი, რომელიც  საქალაქო  საბჭოს
აწვდის  რეკომენდაციებსა  და  რჩევებს  ინფრასტრუქტურის,  პროგრამების,
მომსახურებებისა  და  პოლიტიკის  თაობაზე,  რათა  ქალაქი  უფრო ხელმისაწვდომი  და
ინკლუზიური გახდეს ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის. ეს კომიტეტი
რთავს საკუთარი რეკომენდაციების  მომზადების  პროცესში თემის  წევრებს,  აწარმოებს
კვლევებს და ამზადებს ანგარიშებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების თემის
ცხოვრებაში მეტად ჩასართავად. კომიტეტი მხარს უჭერს ქალაქის საბჭოს სტრატეგიების,
პროგრამებისა  და  პოლიტიკის  შემუშავებაში  და  იმაშიც,  რომ  შეზღუდული
შესაძლებლობის  მქონე  ადამიანები  მეტად  აიყვანონ  სამსახურში  და  განსაკუთრებით,
მეტად  დაასაქმონ  საბჭოს  კომიტეტებში.  კომიტეტი,  ასევე,  მხარს  უჭერს  შეზღუდულ
შესაძლებლობებზე  ცნობიერების  ამაღლების  ღონისძიებებს.  გარდა  აღნიშნულისა,
ედმონტონის მერი ყოველწლიურად გადასცემს ჯილდოებს ინდივიდებს, ორგანიზაციებსა
და ბიზნესებს, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების ჩართულობის
მხრივ  ძალისხმევით  გამოირჩევიან.  ჯილდოების  6  კატეგორია  არსებობს:
დამსაქმებლები,  თვით-ადვოკატობა,  ახალგაზრდები,  რესტორნები  და  ბარები,
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გამორჩეული  მომსახურება  და  ხელმისაწვდომი  სახლები  და  შენობები  (City  of
Edmonton, 2018).

ედმონტონში  დიდი  ყურადღება  ექცევა  გარემოს  ადაპტირებულობასა  და
ხელმისაწვდომობას.  ქალაქი  ხელს  უწყობს  ხელმისაწვდომი  პარკირების  ადგილების
ზრდას  მთელს  ქალაქში  და  აკონტროლებს  ამ  ადგილების  გამოყენებას  შეზღუდული
შესაძლებლობის  მქონე  პირების  მიერ.   ქალაქი  უზრუნველყოფს  საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის  ადაპტირებულობას  ფიზიკური,  მხედველობის  და  სმენითი  შეზღუდული
შესაძლებლობის  მქონე  ადამიანებისთვის.  აქტიურად  მიმდინარეობს  მუშაობა,  რათა
მეტად  ადაპტირებული  გახდეს  ქალაქის  დაწესებულებები,  პარკები,  სარეკრეაციო
ცენტრები,  სპორტული  ცენტრები  და  სათამაშო  სივრცეები.  ედმონტონში,  ასევე,
ფუნქციონირებს  სააგენტოთაშორისი  კომიტეტი  ინკლუზიურ  რეკრეაციაზე,  რომელიც
მიზნად  ისახავს  ედმონტონში  რეკრეაციის  შესაძლებლობების  ინკლუზიურობის  ზრდას.
ქალაქი აფინანსებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სპორტულ ჯგუფებსა და
ღონისძიებებს.  ქალაქის  ბიუჯეტიდან  ხდება  თანხების  გამოყოფა  ბიზნესებისა  და
მოქალაქეების  მხარდასაჭერად,  რათა  მათ  შეძლონ  უფრო  ხელმისაწვდომი  გარემოს
უზრუნველყოფა ედმონტონის მოსახლეობისთვის (City of Edmonton, 2018).

სმენისა და მხედველობის შეზღუდვის მქონე პირების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში
ჩასართავად ედმონტონსა  და  კალგარიში  დამატებითი  მომსახურებები  არსებობს.
ედმონტონში  ამერიკული  ჟესტური  ენის  თარჯიმნები  თარგმნიან  სმენის  შეზღუდვების
მქონე  ადამიანებისთვის  ქალაქში  გამართულ  შეხვედრებსა  და  ღონისძიებებზე.
შეხვედრებსა  და  ღონისძიებებზე  შესაძლებელია  რეალურ  დროში  ჩანაწერების
მომსახურების მოთხოვნაც, რაც გულისხმობს შეხვედრაზე ნათქვამის წერილობით ასახვას
მონიტორზე  დაახლოებით  2  წუთის  შუალედით.  ეს  მომსახურება  მნიშვნელოვანია
როგორც სმენის შეზღუდვის მქონე ადამიანებისთვის,  ასევე,  დასწავლის სირთულეების
მქონე ადამიანებისთვისაც და მათთვისაც, ვისთვისაც ინგლისური არ არის მშობლიური
ენა. დამატებით, მერიაში გამართულ შეხვედრებსა და ღონისძიებებზე სმენის შეზღუდვის
მქონე  ადამიანებს  შეუძლიათ,  მოითხოვონ  დამხმარე  სმენითი  მოწყობილობა
(სპეციალური  ყურსასმენები)  (City  of  Edmonton,  2018).  კალგარიში  შესაძლებელია
ალტერნატიული  ბეჭდვითი  მასალების  (განსხვავებული  შრიფტით  ან  ბრაილით)
მოთხოვნა  მუნიციპალურ  ღონისძიებასა  თუ  შეხვედრაზე.  დაწესებულებათა
უმრავლესობაში შესაძლებელია დამხმარე ძაღლებით შესვლა. თავად მუნიციპალიტეტის
ვებსაიტი სრულად ხელმისაწვდომია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის
(City of Calgary, 2018).

კალგარიში,  დამატებით,  მნიშვნელოვანი  ყურადღება  მახვილდება  საგანგებო
სიტუაციებში  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  ადამიანების  უსაფრთხოებაზე,  მათ
მომზადებაზე მსგავსი სიტუაციებისთვის და მათ დარეგისტრირებაზე ქალაქის საგანგებო
სიტუაციების სამსახურებში (City of Calgary, 2018).

ქალაქ ტორონტოს მთავრობა აფინანსებს ტორონტოს დამოუკიდებელი ცხოვრების
ცენტრს, რომელიც  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  ადამიანების  მიერ  მართული
სათემო ორგანიზაციაა და რომლის მიზანია სოციალური და ეკონომიკური თანასწორობის
მიღწევა  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირებისთვის.  ორგანიზაცია
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დამოუკიდებელი  ცხოვრების  პრინციპებს  სრულად  იზიარებს.  მთავარი  აქცენტი
გაკეთებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანის მიერ საკუთარი ცხოვრების
მართვაზე,  მისი  ცნობიერების  დონის  ამაღლებაზე,  უნარების  განვითარებასა  და
არჩევნისა და რისკის გაღების საშუალების მიცემაზე (Center for Independent Living in
Toronto, 2018) (Pennchetti & Weldon, 2012).

 საცხოვრისთან დაკავშირებული მხარდაჭერა

კანადაში  საცხოვრისის  პროგრამების  დაფინანსებაში  მონაწილეობენ
მუნიციპალური,  ფედერალური  და  პროვინციული  მთავრობები,  არასამთავრობო
ორგანიზაციები  და  კერძო  სექტორის  წარმომადგენლები.  მათი  მუშაობის  მიზანია
ხელმისაწვდომი  საცხოვრისის  უზრუნველყოფა  მოსახლეობისთვის  (City  of  Calgary,
2018).  მუნიციპალიტეტები  აწვდიან  მოსახლეობას  როგორც  სოციალურ  და
ხელმისაწვდომი  ღირებულების  საცხოვრისს,  ასევე,  სუბსიდიებს/ბენეფიტებს
საცხოვრებლის  ქირაობისა  თუ  ყიდვის  შემთხვევაში,  გადაუდებელ  მხარდაჭერას
უსახლკარობის  რისკის  თავიდან  ასაცილებლად  და  მხარდაჭერას  კომუნალურ
გადასახადებთან დაკავშირებით.

ქალაქ  კალგარის  საბჭომ  მიიღო  ხელმისაწვდომი  საცხოვრისის  სტრატეგია,
რომლის მიხედვითაც თავად ქალაქის კუთვნილი კომპანია - Calgary Housing Company
-  განაგებს  ქალაქში  არსებულ სოციალურ და ხელმისაწვდომ  საცხოვრისებს.  ქალაქის
ადმინისტრაცია  პასუხისმგებელია  სოციალური  და  ხელმისაწვდომი  (ღირებულების)
საცხოვრისების  ნაწილის  მშენებლობასა  და  მოსახლეობის  შესახლებაზე  და  ამ
საცხოვრისების  ინტეგრირებაზე  ადგილობრივ  თემში.  დამატებით,  ქალაქის  მთავრობა
აწარმოებს კვლევებს, რათა მტკიცებულებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები მიიღოს
პოლიტიკისა  და  პროგრამების  შემუშავებისას,  რომლებიც  ქალაქის  მოსახლეობისთვის
ხელმისაწვდომი საცხოვრისის უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად (City of Calgary, 2018).
მეორე  მუნიციპალიტეტში,  ქალაქ  პრინც  ალბერტში,  მოქმედებს  სოციალური
განვითარების  განყოფილება საკუთარი  მენეჯერით,  რომელიც  პასუხისმგებელია
სოციალური  განვითარების  გეგმის  შემუშავებაზე.  განყოფილების  მუშაობის  შედეგად
ქალაქში  ფუნქციონირებს  უსახლკაროთა  თავშესაფარი  და  საინფორმაციო  სისტემა
უსახლკარო მოსახლეობაზე (Municipal Capacity Development Program, 2018).

ედმონტონის  საცხოვრისის  პოლიტიკისა  და  დანერგვის  ჯგუფი იკვლევს  და
ავითარებს  საცხოვრისის   თაობაზე  ქალაქის  პოლიტიკას,  გეგმებსა  და  სტრატეგიებს,
ამაღლებს  ცნობიერებას  საცხოვრისებისა  და  უსახლკარობის  პრობლემაზე  და  აშენებს
დაბალი შემოსავლის მქონე პირებსა და ოჯახებზე გათვლილ საცხოვრისებს ედმონტონში.
ედმონტონში საცხოვრისთან დაკავშირებით ბევრი პროგრამა მოქმედებს, მათ შორისაა,
მაგალითად,  პირველი  სახლის  პროგრამა, რომლის  ფარგლებშიც  გამოუყენებელი
სკოლების  შენობების  გარდაქმნა  ხდება  საცხოვრებელ  ადგილებად.  საბაზრო  ფასის
გადახდის  გადავადება  5  წლითაა  შესაძლებელი,  რაც  საცხოვრისის  პირველად
მყიდველებისთვის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერაა.  ედმონტონის ქალაქში განვითარების
ფაზაშია  საცხოვრისის,  ჯანდაცვისა  და  სოციალური  მომსახურებები  ფეხმძიმე,
უსახლკარო და მოწყვლადი ქალებისთვის (City of Edmonton, 2018).

ქალაქ  სასკატუნში  არის  საცხოვრებლის  ყიდვის  ხელშეწყობის  პროგრამა,
რომელიც  მხარს  უჭერს  მცირე  ფინანსური  შემოსავლის  მქონე  მოსახლეების  მიერ
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საკუთარი  საცხოვრებლის  შეძენას.  მონაწილეებს  შეუძლიათ,  ისესხონ  საცხოვრისის
საყიდლად საჭირო თანხა და  გადაიხადონ ეს  თანხა 5  წლის განმავლობაში  დაბალი
პროცენტით  (Municipal  Capacity  Development  Program,  2018).  ქალაქ  ლედუკში
მაცხოვრებელ ხანდაზმულებს და ასევე, ინდივიდებსა და ოჯახებს მცირე ეკონომიკური
შემოსავლით სთავაზობენ საცხოვრებელს დაბალი ქირით (მაცხოვრებლები მათი თვიური
შემოსავლის 30%-მდე თანხას იხდიან ქირაში) (City of Leduc, 2018). ქალაქ ტორონტოში
საცხოვრებლის უზრუნველყოფის მიზნით  სუბსიდია/ბენეფიტი მიეწოდება მოსახლეობას.
ქალაქ  ტორონტოს  მთავრობა  აწვდის  ფულად  დახმარებას  მაცხოვრებლებს
საცხოვრებლის  გადაუდებელი  საჭიროების  არსებობის  შემთხვევაში. გარდა  ამისა,
ტორონტოს  ქირის  ბანკი  აწვდის  მოსახლეობას  შეზღუდული  ოდენობის  უპროცენტო
სესხებს იმ  შემთხვევაში,  თუ  ისინი  არსებული  საცხოვრისიდან  გამოსახლების
გარდაუვალი  რისკის  წინაშე  არიან  (City  of  Toronto,  2018) (Pennchetti  &  Weldon,
2012).

ტორონტოში  ფუნქციონირებს  მხარდაჭერით  ცხოვრების  პროგრამა შეზღუდული
შესაძლებლობის  მქონე,  ფსიქიკური  ჯანმრთელობის  პრობლემების  მქონე  ან
მართლმსაჯულების სისტემასთან კავშირში მყოფი პირებისთვის. პროგრამა Access Point
სთავაზობს  ინდივიდუალურ  მომსახურებებსა  და  მხარდაჭერით  ცხოვრების
შესაძლებლობას  ფსიქიკური  ჯანმრთელობის  პრობლემებისა  და  ნივთიერებაზე
დამოკიდებულების  მქონე  პირებს.  მიწოდებული  მომსახურებები  მოიცავს  შემდეგს:
ინდივიდუალური მხარდაჭერა და მხარდაჭერით ცხოვრების პროგრამა. ინდივიდუალური
მხარდაჭერა მოიცავს შემდეგ ასპექტებს: ინტენსიური შემთხვევის მართვა - გულისხმობს
მხარდაჭერას  თემში  ცხოვრების  პერიოდში  და  საკუთარ  ცხოვრებაში  ცვლილებების
განსახორციელებლად;  ასერტული  სათემო  რეაბილიტაციის  გუნდები  -
მულტიდისციპლინური  გუნდები,  რომლებიც  მკურნალობის,  რეაბილიტაციისა  და
მხარდაჭერის  მომსახურებებს  სთავაზობენ  ფსიქიკური  ჯანმრთელობის  მწვავე
პრობლემების მქონე ადამიანებს. მხარდაჭერით ცხოვრების პროგრამა 16 წელს ზემოთ
პირებისთვისაა  განკუთვნილი,  რომელთაც  ფსიქიკური  ჯანმრთელობის  და/ან
ნივთიერებაზე  დამოკიდებულების  პრობლემები  აქვთ.  სერვისი  3  ტიპისაა:  ფსიქიკური
ჯანმრთელობის  პრობლემების  მქონე  პირთა  მხარდაჭერით  ცხოვრების  პროგრამა;
ნივთიერებაზე  დამოკიდებულების   შემთხვევებისთვის  საცხოვრისის  პროგრამა  და
საცხოვრისის  პროგრამა  უსახლკარო  ან  პოტენციურად  უსახლკარო  პირებისთვის,
რომელთაც  ფსიქიკური  ჯანმრთელობის  პრობლემები  ან  კანონთან  კონფლიქტი  აქვთ
(City of Toronto, 2018) (Pennchetti & Weldon, 2012).

მუნიციპალიტეტები  ახორციელებენ  მოსახლეობის  მხარდაჭერას  კომუნალურ
გადასახადებთან  დაკავშირებითაც. ქალაქი  ტორონტო  ანაზღაურებს  წყლის
მომსახურებას  დაბალი  შემოსავლის  მქონე  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  და
ხანდაზმული ადამიანებისთვის, რომლებიც წელიწადში 400 კუბურ მეტრზე ნაკლებ წყალს
მოიხმარენ. ენერგიის (ჰიდრო, გაზი და საწვავი) ერთჯერადად ანაზღაურება ხდება მცირე
შემოსავლის  მქონე  პირებისთვის,  რომლებიც  ვერ  იხდიან  აღნიშნულ  გადასახადებს.
ამასთანავე, ქალაქი ერთჯერად ფინანსურ მხარდაჭერას სთავაზობს მოსახლეებს დაბალი
შემოსავლით,  რათა  მათ  შეძლონ  ფანჯრებისა  და  კარების  ჰერმეტულობის
უზრუნველყოფა, მილგაყვანილობის დაცვა და ა.შ. (City of Toronto, 2018) (Pennchetti &
Weldon, 2012).
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არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა

არასამთავრობო  ორგანიზაციებთან  კანადის  მუნიციპალიტეტები  აქტიურად
თანამშრომლობენ სხვადასხვა გზით - მათი მეშვეობით აწვდიან საკუთარ მომსახურებებს
(მუნიციპალური  დაფინანსებით),  რთავენ  სამოქმედო  გეგმებისა  და  სტრატეგიების
შემუშავებაში და მათ განხორციელებაში. ქალაქ ედმონტონს აქვს პროგრამა, რომლის
ფარგლებშიც  ეხმარება  ედმონტონის  არასამთავრობო  ორგანიზაციებს,  მოიძიონ
ხელსაყრელი ფართი და აწვდის ინფორმაციას ფართის ქირაობის თუ ყიდვის იურიდიულ
მოთხოვნებსა  და  გასათვალისწინებელ  საკითხებზე.  ედმონტონის  ქალაქის  მთავრობა
ეხმარება  არასამთავრობო  ორგანიზაციებს,  მოიძიონ  ფართი,  რომელსაც  სხვა
ორგანიზაციებთან ერთად გაიზიარებენ  (City of Edmonton, 2018). ქალაქ ლედუკში კი
მუნიციპალიტეტი  აწყობს  პერიოდულ  შეხვედრებს  ადგილობრივი  ორგანიზაციების
მონაწილეობით, რომლებიც  ცვლიან  ინფორმაციას  ოჯახებისა  და  თემისთვის
მიწოდებული მომსახურებებისა და პროგრამების თაობაზე (City of Leduc, 2018).

დანაშაულის პრევენცია

კანადის  რამდენიმე  მუნიციპალიტეტი  ყურადღებას  ამახვილებს  დანაშაულის
პრევენციასა  და  ადრეულ  ჩარევაზე.  მაგალითად,  კალგარიში  ფუნქციონირებს
დანაშაულის პრევენციის სფეროში ინვესტირების გეგმა, რომლის მიზანია დანაშაულის
ჩადენის  სოციალური  და  ეკონომიკური  მიზეზების  დადგენა  და  აღმოფხვრა,  რისკ-
ფაქტორების შემცირება და დამცავი ფაქტორების ხელშეწყობა, შედეგად კი დანაშაულის
ჩადენის  ან  განმეორებით  ჩადენის  შემცირება.  2019-2022  წლის  ახალი  სტრატეგიის
თანახმად,  მუნიციპალიტეტი  დააფინანსებს  მტკიცებულებაზე  დაფუძნებულ  პროექტებს,
რომლებიც  ადრეულ  იდენტიფიცირებასა  და  დანაშაულის  ჩადენის/განმეორებითი
ჩადენის  პრევენციაზე  აკეთებენ  აქცენტს.  აქამდე მუნიციპალიტეტს შემდეგი პროექტები
აქვს დაფინანსებული: ადამიანებით ვაჭრობის პრევენციისა და შემცირების სამოქმედო
გეგმის  შემუშავება,  რისკის  წინაშე  მყოფი  ახალგაზრდების  მენტორობის  პროგრამა,
სამედიცინო,  თავშესაფრისა  და  საცხოვრებლის  მომსახურებებისა  და
დამოკიდებულებასთან  გამკლავების  გაერთიანებული  პროგრამა,  იმიგრანტი
ახალგაზრდების  მხარდაჭერა  დანაშაულის  რისკის  შესამცირებლად,  სექს  მუშაკების
მოწყვლადობის  შემცირება,  პროფესიული  უნარების  განვითარება  და  მენტორობა
მოწყვლადი ახალგაზრდებისთვის და მისთანანი (City of Calgary, 2018).

ავსტრალია

ავსტრალიის სოციალური დახმარების სისტემა

5



ავსტრალიის  სოციალურ  პოლიტიკაში  ისტორიულად  წამყვანი  როლი  აქვს
დასაქმებული ოჯახების დაცვას, რის საფუძველზეც მკვლევარების ნაწილი მიიჩნევს, რომ
ავსტრალიაში  არის  „A კლინიკები“ და ახალგაზრდული ფილიალებიხელფასის  მიმღებთა  კეთილდღეობის  სისტემა“.  ეს  გულისხმობს
იმას,  რომ  ბენეფიტების  დიდი   ნაწილი  მიბმულია  დასაქმებაზე.  ბევრი  ბენეფიტი  თუ
სახელმწიფოს  მიერ  შემოღებული  მამოტივირებელი  ფაქტორი  მიმართულია  რაც
შეიძლება  მეტი  მოქალაქის  შეყვანაზე  დასაქმების  ბაზარზე.  ეს  მიდგომა  ეფუძნება
ხელფასის რეგულირების ინსტრუმენტებს და არა ტრადიციული კეთილდღეობის სისტემის
სქემას,  რომელშიც  მთავარი  აქცენტი  სისტემისთვის  საჭირო  რესურსების
გადასახადებიდან  შეკრებაზეა,  როგორც  ხდება,  მაგალითად,  სკანდინავიის  ქვეყნებში
(Deeming, 2013) (Gray, 2011).

ზოგი მკვლევარი მიიჩნევს, რომ ავსტრალიის სოციალური პოლიტიკა ლიბერალურ
სისტემებთანაა  ახლოს,  რადგან  ავსტრალიაში  სოციალური  უსაფრთხოება  ეფუძნება
სოციალური დახმარების საჭიროებებზე დაფუძნებულ სქემებსა და მიზნობრივ ბენეფიტებს
შემოსავლის  შესავსებად.  1987  წელს  მიღებული  კანონმდებლობით,  კეთილდღეობის
სისტემა  დაეფუძნა  5  ძირითად  სფეროს:  ხანდაზმულებზე  ზრუნვა,  ბავშვებზე  ზრუნვა,
შეზღუდული შესაძლებლობები,  საცხოვრისი  და  განათლება  (Deeming,  2013);  (Gray,
2011).

სოციალური დაცვის სისტემის სტრუქტურა

ავსტრალია  ფედერალური  კონსტიტუციური  მონარქიაა.  ქვეყანა  იყოფა  ექვს
შტატად და ჩრდილოეთ ტერიტორიად, რომლებიც,  თავის მხრივ,  შედგება შედარებით
მცირე  დანაყოფებისგან,  რომელთაც  ადგილობრივი  მთავრობა  (ასევე,  ცნობილი,
როგორც ადგილობრივი საბჭოები) ხელმძღვანელობს. ადგილობრივი მთავრობის მიერ
მართულ  ტერიტორიას  ავსტრალიაში  შეიძლება  ერქვას  ქალაქი,  ოლქი  ან
მუნიციპალიტეტი.  შტატის  ან  ტერიტორიული  მთავრობა  ადგენს  მასში  შემავალი
ადგილობრივი  მთავრობების  უფლებამოსილებებს  და  ასევე,  გეოგრაფიულ  დაყოფას
ადგილობრივ  მუნიციპალიტეტებს  შორის.  შესაბამისად,  ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტების უფლებამოსილებები, მომსახურებები და ფისკალური მდგომარეობა
შეიძლება  მკვეთრად  განსხვავდებოდეს  სხვადასხვა  შტატში  (Australian  Government,
2018).

ზოგადად, ადგილობრივი მთავრობის მნიშვნელოვანი როლია სათემო დაგეგმვა
და  განვითარება  და  ასევე,  თემისთვის  მნიშვნელოვანი  მომსახურებების  მიწოდება.
ადგილობრივი  მთავრობის  ფუნქციები  მოიცავს  საინჟინრო,  რეკრეაციული,  ჯანდაცვის,
სათემო  მომსახურებების,  მშენებლობის,  კულტურული/საგანმანათლებლო  სფეროებისა
და  კანალიზაციის  და  წყალგაყვანილობის  სისტემების  მუშაობის  ხელშეწყობასა  და
განვითარებას.  წინამდებარე  ანალიზის  მიზნებისთვის,  განსაკუთრებით  საინტერესოა
სათემო  მომსახურებები,  რომლებიც,  როგორც  წესი,  მოიცავს  ოჯახების,  ბავშვების,
ხანდაზმულებისა  და  შშმ  პირების  მხარდაჭერის,  ლტოლვილთა  და  იმიგრანტთა
ხელშეწყობის,  უფასო საკვების,  კონსულტირებისა  და კეთილდღეობის  მომსახურებებს.
ადგილობრივ  მთავრობას  ავსტრალიაში  არ  აკისრია  ფორმალური  პასუხისმგებლობა
საშუალო  ან  უმაღლეს  განათლებაზე,  საცხოვრისებზე,  ბავშვთა  დაცვის  სისტემასა  და
პოლიციის  მომსახურებებზე  –  ეს  სფეროები  შტატის/ტერიტორიის  ან  ცენტრალური
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მთავრობის  პასუხისმგებლობებია   (Australian  Government,  2015); (Australian  Local
Government Association, 2018).

რაც  შეეხება  ადგილობრივი  მთავრობის  დაფინანსებას,  იგი  ადგილობრივი
გადასახადებიდან  მოდის,  რომელთა  ნაწილიც  ადგილობრივი  მთავრობის  წილია.  ამ
კუთხით ადგილობრივ მუნიციოპალიტეტებს შორის საკმაოდ დიდი განსხვავებებია. ასევე,
ცენტრალური  მთავრობა  აწვდის  ადგილობრივ  მთავრობას  მნიშვნელოვან  ფინანსურ
მხარდაჭერას გრანტების, კონკრეტული მიზნით გაცემული ტრანსფერებისა და უშუალო
პროგრამული  დაფინანსების  სახით.  ასევე,  მუნიციპალიტეტები  იღებენ  ზოგადი
დანიშნულების დაფინანსებას შტატებიდან/ტერიტორიიდან.  ადგილობრივი მთავრობები
ყოველწლიურად  აბარებენ  ანგარიშს  ავსტრალიის  პარლამენტს.  ყველა
შტატს/ტერიტორიას  ადგილობრივი  მთავრობების  ანგარიშგების  საკუთარი ჩარჩო აქვს
შემუშავებული. ასევე, თითოეულ ადგილობრივ მთავრობას საკუთარი სამოქმედო გეგმა,
მიზნები,  ამოცანები  და  ინდიკატორები  აქვს  განსაზღვრული,  რომელთა  მიხედვითაც
აწარმოებს ანგარიშგებას კანონმდებლობის მიერ დაწესებული ძირითადი მოთხოვნების
მიღმა  (Australian  Local  Government  Association,  2018);  (Australian  Government,
2015);

სოციალური დაცვის სერვისები და ბენეფიტები/შეღავათები

ქვემოთ მოცემულია  ავსტრალიის  მუნიციპალური სოციალური პროგრამებისა  და
მომსახურებების  ძირითადი  მიმართულებების  აღწერა  საუკეთესო  პრაქტიკის
მაგალითებითურთ, თუმცა, საჭიროების შემთხვევაში, აღწერილია შტატის/ტერიტორიისა
და ცენტრალური მთავრობის დონეზე არსებული სოციალური მხარდაჭერის მექანიზმებიც.

თემის განვითარებისა და უსაფრთხოების მხარდამჭერი მომსახურებები

მუნიციპალური  მთავრობის  ერთ-ერთი  უმნიშვნელოვანესი  ფუნქციაა  თემის
განვითარებასა  და  უსაფრთხოებაზე  ზრუნვა,  ასევე,  თემში  სოციალური  შეჭიდულობის
ხელშეწყობა.  სწორედ  ამ  მიმართულებებით  ხორციელდება  ქვემოთ  მოყვანილი
პროგრამები ავსტრალიის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში.

ქალაქ  ჰიუმის  მუნიციპალიტეტმა  შეიმუშავა  სოციალური  სამართლიანობისა  და
მოქალაქის  უფლებების  ქარტია  2001  წელს.  ეს  მუნიციპალიტეტი  ამ  პრაქტიკით
ავსტრალიაში  პირველი  იყო.  ეს  დოკუმენტი  განსაკუთრებულ  აქცენტს  აკეთებს
ადეკვატური  მხარდაჭერის  მიწოდებაზე  ქალაქის  მოწყვლადი  მოსახლეობისთვის.
ქარტიას  თან  სდევს  რამდენიმე  სამოქმედო  გეგმა,  რომლებიც  ამ  ზოგადი  მიზნის
მიღწევის კონკრეტულ ქმედებებს აღწერს (Maytree Foundation, 2012).

ქალაქი კინგსტონი, ვიქტორიას შტატში, ახორციელებს პროექტს, რომლის მიზანია
მუნიციპალიტეტის  მაცხოვრებელთა  ჩართულობის  გაზრდა  და   ადგილობრივი  თემის
გაძლიერება, რაც  იმით  ხორციელდება,  რომ  თემი  თავად  განსაზღვრავს  საკუთარ
საჭიროებებს  და  მონაწილეობს  ამ  საჭიროებების  შესაბამისი  ქმედებების
განხორციელებაში. პროექტს ძალიან კარგი შედეგები აქვს მოსახლეობის მეტად ჩართვის
მხრივ  გადაწყვეტილებათა  მიღებაში,  სათემო  ჰარმონიის  გაუმჯობესებასა  და
ჩართულობისა  და  მიკუთვნებულობის  გრძნობის  მეტად განვითარებაში  ადგილობრივი
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თემის  დონეზე.  პროექტი  განსაკუთრებულ  აქცენტს  აკეთებს  სათემო  ცხოვრებასა  და
გადაწყვეტილებების  მიღებაში  ქალების  მონაწილეობისთვის  არსებული  დამატებითი
ბარიერების პრევენციასა და აღმოფხვრაზე (Australian Government, 2015).

ავსტრალიის  მუნიციპალიტეტებში  დიდი  ყურადღება  ექცევა  სათემო
უსაფრთხოებასა  და  ძალადობისგან  დაცვას.  ქვეყანაში  მოქმედებს  ეროვნული  გეგმა
ქალებისა  და  ბავშვების  მიმართ ძალადობის  შესამცირებლად 2010-2022,  რომელშიც
ცენტრალური,  შტატის  და  ადგილობრივი  მთავრობები  თანამშრომლობენ
არასამთავრობო  სექტორთან,  ბიზნესებსა  და  თემთან,  რათა  განახორციელონ
ინიციატივები  და  საჭირო  მხარდაჭერა  ქალებისა  და  ბავშვების  მიმართ  ძალადობის
შესამცირებლად. გეგმა განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ოჯახში ძალადობასა
და სექსუალურ ძალადობაზე (Australian Government, 2018).

ქალაქ  სიდნეიში  ოჯახში  ძალადობის  შემთხვევებზე  რეაგირებისთვის  არსებობს
ადგილობრივი  ცხელი  ხაზები,  რომლებიც  სპეციალიზებულია  შშმ  პირების,  ბავშვების,
ხანდაზმულების, ლგბტ თემის წარმომადგენლებისა და სხვა განსაკუთრებით მოწყვლადი
ჯგუფებისთვის.  აქვე  იყენებენ  სპეციალურ  აპლიკაციას  მობილურისთვის  „აურორა“,
რომელიც  საშუალებას  იძლევა,  ძალადობის  გამწვავების  ან  საფრთხის  არსებობის
შემთხვევაში,  სულ  სამ  ღილაკზე  დაჭერით  გაიგზავნოს  სასწრაფო  შეტყობინება
დახმარების თაობაზე ოფიციალურ უწყებებთან, მეგობარსა ან სხვა პირთან, რომელსაც
მსხვერპლი  ენდობა.  ასევე,  ქალაქი  აკავშირებს  ოჯახში  ძალადობის  მსხვერპლს
მრავალფეროვან მომსახურებებთან, რომლებიც ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებულ
სხვადასხვა საკითხზე მუშაობენ (City of Sydney, 2018).

ავსტრალიაში  მთავრობის  ყველა  დონეზე  და  მათ  შორის,  ადგილობრივი
მთავრობის  დონეზეც  მნიშვნელოვანი  აქცენტი  კეთდება  სუიციდის  პრევენციაზე.
მაგალითად, სადერლენდის ოლქში,  ახალი სამხრეთ ველსის შტატში,  ფუნქციონირებს
სუიციდის პრევენციის ქსელი, რომელიც სათემო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი და
შტატის  მთავრობების  პარტნიორობას  წარმოადგენს.  ისინი  ერთად  ავითარებენ
პოლიტიკასა  და  პროგრამებს,  რათა  გააძლიერონ  თემი  და  ხელი  შეუწყონ  იმ
სირთულეების  გადაჭრას,  რომლებიც  სუიციდის  მიზეზი  შეიძლება  გახდეს  (Australian
Government, 2015).

ავსტრალიის  მუნიციპალიტეტები  მუშაობენ  ნივთიერებებზე  დამოკიდებულების
პრობლემებზეც.  მაგალითად,  ქალაქ  სიდნეიში  მუშაობს  ნივთიერებებზე
დამოკიდებულების მქონე პირთა მხარდაჭერის პროგრამები.  ქალაქი იზიარებს ზიანის
შემცირების  იდეოლოგიას  ნივთიერებების  მოხმარების  სრული  შეწყვეტის
მხარდაჭერასთან ერთად და აქვს უსაფრთხო შპრიცების გაცვლის პროგრამა. ქალაქში
მრავალ  ადგილას  არის  დამონტაჟებული  სპეციალური  კონტეინერები,  რომლებშიც
შესაძლებელია  გამოყენებული  შპრიცებისა  და  სხვა  მჭრელი  ნივთების  უსაფრთხოდ
გადაგდება.  ქალაქი,  ასევე,  აკავშირებს  საჭიროების  მქონე  პირებს  სხვა  საჭირო
მომსახურებებთან (City of Sydney, 2018).
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უსახლკარობა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სათემო პრობლემაა, რომელზეც ბევრი
ავსტრალიური  მუნიციპალიტეტი  მუშაობს.  მაგალითად,  ქალაქ  სიდნეის  აქვს  საკმაოდ
დიდი  პროგრამა,  რომლის  მიზანია  უსახლკარობის შემცირება  ოჯახებსა  და  თემზე
მიმართული მომსახურებებით. ეს პროგრამა ორიენტირებულია როგორც უსახლკარობის
პრევენციაზე, ასევე, უსახლკაროდ დარჩენის შემთხვევაში ადეკვატური მომსახურებების
მიწოდებასა  და  ქუჩაში  ცხოვრების  ხანგრძლივი  გამოცდილების  მქონე  პირების
რეაბილიტაციაზე.  მხარდაჭერის  ერთ-ერთი  ფორმაა  ხელმისაწვდომი  საცხოვრისის
უზრუნველყოფა ინდივიდებისა და ოჯახებისთვის, რაც გულისხმობს, როგორც წესი, იმის
უზრუნველყოფას,  რომ  საცხოვრისის  ქირა  ოჯახის  მთლიანი  შემოსავლის  30%-ს  არ
აღემატებოდეს.  ქალაქს  ძალიან  კარგი  თანამშრომლობა  აქვს  ადგილობრივ
ორგანიზაციებსა და მომსახურების მიმწოდებლებთან, განსაკუთრებით, იმ არეალებიდან
ადამიანების  რეაბილიტაციის  მიზნით,  რომლებიც  ქალაქში  უსახლკაროთა
თავშესაფრებად  ითვლება  (როგორც  წესი,  საზოგადოებრივი  პარკები).  მსგავს
ადგილებში  უსახლკარო  პირთა  და  მოსახლეობას  შორის  პოტენციური  დაძაბულობის
(ნივთიერებების  მოხმარებისა  თუ  ანტისოციალური  ქცევის  ფონზე)  პრევენციისა  და
აღმოფხვრისთვის, ქალაქს ჰყავს საჯარო სივრცეების ოფიცრები, რომლებიც, საჭიროების
შემთხვევაში,  კონფლიქტის  პრევენციაზე/აღმოფხვრაზე  და  უსახლკარო პირთა საჭირო
მომსახურებებთან დაკავშირებაზე მუშაობენ (City of Sydney, 2018).

ოჯახებისა  და  ბავშვების  მომსახურებები  -  ავსტრალიაში  ოჯახებისა  და
ბავშვებისთვის  ცენტრალური  და  შტატის/ტერიტორიის  მთავრობების  მიერ  რიგი
ბენეფიტებია განსაზღვრული:  ბავშვიანი  ოჯახების  დახმარება,  განათლების  ხარჯების
ანაზღაურება,  შშმ  ან  სამედიცინო  პრობლემის  მქონე  ბავშვზე  ზრუნვის  ბენეფიტი,
ჯანდაცვის ხარჯების ანაზღაურება,  მხარდაჭერა საცხოვრისთან დაკავშირებით და სხვა
(Australian Government Department of Human Services, 2018).

რაც შეეხება  ბავშვთა დაცვისა და მხარდაჭერის მომსახურებებს, მათი უმეტესობა
შტატის/ტერიტორიის დონეზეა კონცენტრირებული.  ვიქტორიას შტატის ბავშვთა დაცვის
სამსახური შემდეგ ძირითად ფუნქციებს ასრულებს: ბავშვთან დაკავშირებული საფრთხის
შემთხვევაში  სიტუაციის  შესწავლა,  ბავშვების  გადამისამართება  ადეკვატურ
მომსახურებებში, სასამართლოში ბავშვის წარმომადგენლობა საჭიროების შემთხვევაში,
ალტერნატიული  ზრუნვის  მომსახურებების,  სპეციალისტებისა  და  ბავშვებისა  და
მოზარდების გაშვილებისა და პერმანენტული ზრუნვის ხარჯების დაფარვა/დაფინანსება
(Victoria  State  Government  Health  and  Human  Services,  2018).  ახალი  სამხრეთ
ველსის  შტატის  ბავშვების,  ახალგაზრდებისა  და  ოჯახების  მხარდამჭერი  სამსახური
ბავშვებსა  და  ოჯახებს  შემდეგ  მომსახურებებს  აწვდის:  ბავშვების/ახალგაზრდებისა  და
მათი  ოჯახების  მხარდაჭერა,  ოჯახების  ინტენსიური  მხარდაჭერა  და  ოჯახების
შენარჩუნების  ინტენსიური  პროგრამა.  ამ  მომსახურებებში  იგულისხმება  ადრეული
ინტერვენცია,  კონსულტირება,  შემთხვევის  მართვა  და  მშობლობის  უნარების
განვითარება  (NSW Family and Community Services, 2014).

მუნიციპალური  მთავრობების  ყველაზე  ხშირი  როლი  ბავშვებთან  დაკავშირებით
სამზრუნველო  და  საგანმანათლებლო  მომსახურებების  უზრუნველყოფაა,
განსაკუთრებით, მცირე ასაკში. ადგილობრივი მთავრობა სხვადასხვა შტატში სხვადასხვა
დოზით  არის  ჩართული  ადრეული  ბავშვობის  სამზრუნველო  და  საგანმანათლებლო
მომსახურებების  მართვასა  და  მიწოდებაში.  მაგალითად,  ურბანულ  ცენტრებთან
შედარებით, შორეულ და სასოფლო დასახლებებს უფრო უჭირთ მსგავსი მომსახურებების
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მიწოდება.  თუმცა,  ზოგადად,  ამ  სფეროში  ადგილობრივ  მთავრობას  მნიშვნელოვანი
როლი  აქვს,  განსაკუთრებით,  შემდეგი  მიმართულებებით:  დაგეგმვა  და  რეგულირება
(ადგილობრივ  დონეზე  სახელმწიფო  კანონმდებლობის  განხორციელების
უზრუნველყოფა),  ინფრასტრუქტურული  და  უნარ–ჩვევების  განვითარების  კუთხით
მხარდაჭერა  (შენობის/სივრცის  გამოყოფა,  პროფესიული  განვითარების
შესაძლებლობების,  ქსელური  შეხვედრების,  სათამაშო  და  განმავითარებელი
რესურსებისა და სხვათა უზრუნველყოფა), საოჯახო ტიპის სამზრუნველო დღის ცენტრების
კოორდინაცია  (ადგილობრივი  საბჭოს  წევრები  მხარს  უჭერენ  და  მენტორობასა  და
სუპერვიზიას  უწევენ  ამ  ცენტრებში  დასაქმებულებს),  მომსახურებათა  ინტეგრირებული
ქსელების ჩამოყალიბება (მაგალითად,  ფორტ ფილიპის ადგილობრივი საბჭო აწვდის
ინტეგრირებულ  მომსახურებებს,  რომლებიც  მოიცავს  ბავშვზე  ზრუნვის,  ადრეული
განვითარების,  ოჯახებისა  და  მშობლების  მხარდაჭერის,  ჯანდაცვის,  სათემო
აქტივობებისა  და  საგანმანათლებლო  მომსახურებებს)  და  უშუალო  მომსახურების
მიწოდება,  რისი  მაგალითებიცაა:  სრული  დღის  სამზრუნველო  დაწესებულებები
(როგორც წესი,  დილის 7 სთ–დან საღამოს 6 სთ–მდე),  სკოლამდელი მომსახურებები
(როგორც წესი, დილის 9 სთ–დან დღის 3 სთ–მდე) და ასევე, სკოლამდე და სკოლის
შემდგომი მომსახურებები (როგორც წესი, დილის 6:30 სთ–დან 9:30 სთ–მდე და დღის 3
სთ–დან  6  სთ–მდე).  მომსახურებები  ინკლუზიურია  და  როგორც  წესი,  შეზღუდული
შესაძლებლობის, სპეციალური საჭიროებებისა და დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახების
ბავშვებს  სირთულე  არ  ექმნებათ  ადეკვატური  მომსახურების  მიღებაში (Australian
Services Union, 2016).

ძალიან  მნიშვნელოვანია  ავსტრალიის  მუნიციპალიტეტების  მშობლების
მხარდამჭერი  პროგრამები  და  მომსახურებები.  მაგალითად,  ქალაქ  მელტონში
ფუნქციონირებს რამდენიმე ასეთი პროგრამა.

- „საუბრები  მშობლებთან“: ეს  არის  ცალკეული  შეხვედრების  პროგრამა,
რომლებიც  ბავშვებთან  დაკავშირებით  მშობლების/ოჯახის  წევრებისთვის
საინტერესო  თემებზეა  ორიენტირებული,  მაგალითად,  კვებისა  და  ძილის
დარეგულირება ახალდაბადებულ ან მცირე ასაკის ბავშვებში. ამ შეხვედრებზე
მოწვეულია  შესაბამისი  თემის  ექსპერტი,  რომელიც  ესაუბრება  მშობლებს  და
პასუხობს მათთვის საინტერესო კითხვებს.

- „1, 2, 3 ფოკუსი და ემოციების კონტროლი“: ეს მომსახურება ეხმარება 2-12
წლის ბავშვების მშობლებსა და ოჯახის წევრებს, ისწავლონ, როგორ მართონ
ბავშვის ქცევითი სირთულეები, როგორ შეარჩიონ ამისთვის სწორი სტრატეგია
და  განავითარონ  ბავშვებში  ემოციური  ინტელექტი  პოზიტიური  ქცევის
ხელშეწყობის მიზნით.

- „ნაბიჯები“:  ეს  პროგრამა  ეხმარება  მშობლებს,  განივითარონ  მშობლობის
უნარები,  ხელი  შეუწყონ  შვილების  ჯანმრთელობასა  და  კეთილდღეობას,
ჰქონდეთ სოციალიზაციის მეტი შესაძლებლობა, ჩაერთონ სათემო ცხოვრებაში
და გაიუმჯობესონ საკუთარ შვილთან ურთიერთობა.

- „ციკლის  გარღვევა“: ეს  არის  6-კვირიანი  მხარდაჭერისა  და  საინფორმაციო
ჯგუფი  მშობლებისთვის,  რომელთაც  უჭირთ,  გაუმკლავდნენ,  მოზარდ
შვილებთან აგრესიისა და კონფლიქტის პრობლემებს. ჯგუფში შემდეგი თემები
განიხილება:  უსაფრთხოება  და  თვითმოვლა,  აგრესია  და  მოზარდის
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განვითარება,  კომუნიკაციის უნარები,  კონფლიქტის გადაჭრა, ბრაზის მართვა
და პოზიტიური ურთიერთობების აგება (City of Melton, 2018).

დამატებით,  ქალაქ  მელტონის  მუნიციპალიტეტის  თაოსნობით  ფუნქციონირებს
პარტნიორობის კომიტეტი, რომელიც 0-12 წლის ბავშვებთან დაკავშირებულ საკითხებზე
პერიოდულად  იკრიბება,  გეგმავს  პროგრამებსა  და  მხარდაჭერის  მექანიზმებს  და
აანალიზებს  მიმდინარე  პრაქტიკას.  კომიტეტში  შედიან  სათემო,  რელიგიური  (თემში
არსებული  ყველა  რელიგიური  ჯგუფიდან),  საგანმანათლებლო,  ადრეული  ჩარევის,
ჯანდაცვის, ოჯახის მხარდაჭერის, ნივთერებებზე დამოკიდებულების მქონე პირებისა და
აბორიგენი მოსახლეობის მხარდამჭერი ორგანიზაციები/ჯგუფები (City of Melton, 2018).

ახალგაზრდების მომსახურებები -  ავსტრალიაში ახალგაზრდების მხარდაჭერის
მნიშვნელოვანი  პროგრამები/მექანიზმები  მუშაობს.  მაგალითად,  ცენტრალურ  დონეზე
განსაზღვრულია ფინანსური დახმარება ახალგაზრდებზე, რომლებიც 24 წლის ან უფრო
მცირე  ასაკის  არიან  და  სწავლობენ,  ან  16-21  წლის  არიან  და  ეძებენ  სამსახურს
(Australian Government Department of Human Services, 2018).

ახალგაზრდების  სოციალური  ინკლუზიისა  და  მომსახურებების  მიწოდების
სფეროებში  ავსტრალიურ  მუნიციპალიტეტებს  მნიშვნელოვანი  როლი  აქვთ.
მუნიციპალიტეტების  პროგრამების  ნაწილი  ახალგაზრდების  დასაქმებისუნარიანობის
გაზრდაზეა  მიმართული.  ქალაქ  ონკაპარინგაში  მოსახლეობის  დაახლოებით  ერთი
მესამედი 20 წელს ქვემოთაა. მუნიციპალიტეტი მუშაობს 10-19 წლის ახალგაზრდებთან,
ახალგაზრდულ ცენტრებსა და სათანადო უწყებებთან თანამშრომლობით და მთელ რიგ
პროექტებს ახორციელებს მათი პროფესიული უნარების განვითარების მიმართულებით.
„სივრცეების  დაარსება“ არის  პროექტი,  რომელიც  ახალგაზრდებს  რიგ  პროფესიულ
უნარებს უვითარებს. ეს ახალგაზრდები წამყვანი პირები ხდებიან პროექტების დაგეგმვასა
და განვითარებაში, რომლებიც პარკებსა და რეზერვაციებს ეხება და მუნიციპალიტეტის
თანამშრომლებთან  მუშაობით  სწავლობენ  პროექტის  მართვისთვის  საჭირო  უნარებს.
ასევე,  ახალგაზრდები  ივითარებენ  საგრანტო  განაცხადების  მომზადების,
მოლაპარაკების,  ღონისძიებათა  დაგეგმვის,  ბიუჯეტირების,  სათემო  ურთიერთობების
განვითარების,  დოკუმენტირებისა  და  ჩანაწერების  გაკეთების  უნარებს.  გარდა  ამისა,
ისინი  იძენენ  ცოდნას  ურბანულ  დაგეგმარებასა  და  გარემოსთან  დაკავშირებულ
საკითხებზე. სამხრეთ სიდნეის ქალაქი, ახალი სამხრეთ ველსის შტატში, ახორციელებს
პროგრამას  -  „ისწავლე  მართვა  და  დასაქმდი“ და  ეხმარება  მოწყვლად  უმუშევარ
ახალგაზრდებს,  ისწავლონ  მართვა  და  აიღონ  მართვის  მოწმობა  (Australian
Government, 2015).

მუნიციპალიტეტები  ახორციელებენ  ახალგაზრდების  რეაბილიტაციაზე  მიმართულ
პროგრამებს. მაგალითად,  ახალგაზრდების რეაბილიტაციის პროგრამა ფუნქციონირებს
ბრისბანის  ქალაქის  მუნიციპალიტეტში.  ეს  პროგრამა  ყურადღებას  ამახვილებს  თემის
მარგინალიზებულ  წევრებზე,  როგორებიც  არიან  უსახლკარო  და  მოწყვლადი
ახალგაზრდები. პროგრამა ახალგაზრდებს აძლევს თემის ცხოვრებაში ეკონომიკური და
სოციალური  ჩართვის  შესაძლებლობას  დასაქმების,  მომზადება/გადამზადებისა  და/ან
განათლების  ხელშეწყობის  გზით.  ამავდროულად,  მუნიციპალიტეტი  ხელს  უწყობს
პარტნიორობას მთავრობას, თემსა და ბიზნესებს შორის, რათა მონაწილეებს შესთავაზოს
უნარების  განვითარებისა  და  დასაქმების  შესაძლებლობები  და  მეტი  ცხოვრებისეული
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ალტერნატივა.  ასევე, პროგრამის მონაწილეებისთვის ხელმისაწვდომია ნივთიერებებზე
დამოკიდებულების  პრობლემებზე  მომუშავე  ორგანიზაციების  რესურსები,  რომლებიც,
საჭიროების  შემთხვევაში,  მათ  რეაბილიტაციაში  ეხმარებიან.  ამ  შემთხვევებში
მუნიციპალიტეტი  აორგანიზებს  და  აწვდის  ახალგაზრდებს  მომსახურებებს,  რომლებიც
ნივთიერებებზე  დამოკიდებულებასთან  დაკავშირებული  ისეთი  ფაქტორების
აღმოფხვრაზეა  ორიენტირებული,  როგორებიცაა:  ოჯახური  ურთიერთობების
პრობლემები,  ცუდი  საგანმანათლებლო  გამოცდილება,  უმუშევრობა  და  სოციალური
იზოლაცია (Australian Government, 2015).

ქალაქ  მელტონს  აქვს  ახალგაზრდების  მხარდაჭერის  პროგრამა, რომელიც
განკუთვნილია ოჯახური და ურთიერთობებთან დაკავშირებული სირთულეების მქონე 12-
18 წლის ახალგაზრდებისთვის, განსაკუთრებით, თუ მათ უწევთ ოჯახიდან წამოსვლა ან
უკვე წამოვიდნენ ოჯახიდან. პროგრამა ეხმარება ახალგაზრდებს, დარჩნენ ოჯახში მანამ,
სანამ  საკმარის  უნარებს  არ  განივითარებენ  დამოუკიდებელი  ცხოვრებისთვის.
მიწოდებული მომსახურებები მოიცავს კონსულტირებას, რესურსებთან დაკავშირებასა და
მთელი ოჯახის მხარდაჭერას (City of Melton, 2018).

 „იმედის ქუჩა“ მელტონის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთი პროგრამაა, რომელიც
საცხოვრისს  უზრუნველყოფს  ახალგაზრდებისა  და  ახალგაზრდა  ოჯახებისთვის  და
ამავდროულად,  აწვდის  ახალგაზრდებს  ინტენსიურ,  ინდივიდუალურ  მხარდაჭერას
საცხოვრისის, დასაქმების, განათლების, პროფესიული მომზადებისა და პიროვნული თუ
სოციალური  განვითარების  საკითხებზე.  მხარდაჭერის  მიწოდება  ხდება  სპეციალურად
გამოყოფილ  საცხოვრისში,  რომელსაც  მუნიციპალიტეტი  მართავს.  პროგრამის
მომსახურებები მოიცავს: შემთხვევის მართვას, თემში გასვლით მუშაობას (outreach) და
ახალგაზრდების თემში ინტეგრაციის ხელშეწყობას (City of Melton, 2018).

ქალაქ  მელტონში  ფუნქციონირებს  პროექტი  „სივრცე“, რომელიც  წარმოადგენს
მხარდაჭერის ჯგუფს 12-25 წლის ლგბტ ახალგაზრდებისთვის ან მათთვის, ვინც საკუთარ
სექსუალობასა  და/ან  სექსუალურ  ორიენტაციაში  ცდილობს  გარკვევას.  ჯგუფი
ორიენტირებულია  მეგობრული  გარემოს  შექმნაზე  სახალისო  აქტივობებში  ერთად
ჩართვის გზით (City of Melton, 2018).

ქალაქ  მელტონში,  ასევე,  ფუნქციონირებს  მრჩეველთა  ახალგაზრდული  საბჭო,
რომელიც  გასცემს  გრანტებს  12-25  წლის  ახალგაზრდებისთვის.  გაიცემა
ინდივიდუალური  და  ჯგუფური/ორგანიზაციული/სასკოლო  გრანტები.  პროექტები  ეხება
ხელოვნებას,  სპორტს,  სამოქალაქო  პასუხისმგებლობის  განვითარებას,  გარემოს
მდგრადობის  ხელშეწყობას  და  ახალგაზრდებთან  დაკავშირებული  პრობლემების
პრევენციასა და გადაჭრას (City of Melton, 2018).

მომსახურებები  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირებისთვის  -
შეზღუდული  შესაძლებლობების  ეროვნული  სტრატეგია  2010-2020, რომელიც
ავსტრალიური მთავრობების საბჭოს მიერაა მიღებული, მოიცავს ეროვნული პოლიტიკის
10-წლიან  ჩარჩოს  მთავრობის  ყველა  დონისთვის  შშმ  პირების  ცხოვრების  ხარისხის
გასაუმჯობესებლად. სტრატეგია ცდილობს უფრო ინკლუზიური მიდგომა ჩამოაყალიბოს
პოლიტიკის,  პროგრამებისა  და ინფრასტრუქტურის განვითარებაში,  რათა შშმ  პირებმა
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შეძლონ მონაწილეობა ავსტრალიის ცხოვრების ყველა სფეროში. სტრატეგია 6 ძირითად
სფეროს  მოიცავს:  ინკლუზიური  და  ხელმისაწვდომი  თემები;  უფლებების  დაცვა,
სამართლიანობა და კანონმდებლობა; ეკონომიკური უსაფრთხოება; ინდივიდუალური და
სათემო მხარდაჭერა; სწავლა და უნარების შეძენა და ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა.
ქვეყანაში  მოქმედებს  შშმ  პირთა  ეროვნული  დაზღვევის  სქემაც,  რომელმაც
მომსახურებაზე  ფოკუსირებული  მოდელი  შეცვალა  პიროვნებაზე  ორიენტირებული
მოდელით,  რომლის  ფარგლებშიც  შშმ  პირები  იღებენ  ინდივიდუალურ  მხარდაჭერას
მათი  მიზნებისა  და  საჭიროებების  შესაბამისად.  ამ  სქემის  ძირითადი  მიზნებია:  შშმ
პირების გაძლიერება, ინფორმაციისა და გადამისამართების მომსახურებების მიწოდება,
საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება შეზღუდულ შესაძლებლობებზე და საზოგადოების
ყველა სივრცეში შშმ პირთა ჩართულობის ხელშეწყობა. ამ სქემაში თანამონაწილეობა
ადგილობრივ მთავრობებსაც შეუძლიათ, თუ ისინი აწვდიან ამ სქემით გათვალისწინებულ
რომელიმე მომსახურებას მაინც (Australian Government Department of Infrastructure,
Regional Development and Cities, 2018); (Australian Local Government Association,
2016).

ავსტრალიაში  შშმ  პირებზე  მიმართულ  მომსახურებებში  ფუნქციონირებს  ექვსი
ეროვნული  სტანდარტი  შეზღუდულ  შესაძლებლობებთან  დაკავშირებით შემდეგ
სფეროებში:

- უფლებები:  მომსახურებები  პასუხობს  თვითგანსაზღვრის,  გადაწყვეტილებათა
მიღების  ხელშეწყობისა  და  ძალადობისა  თუ  უგულებელყოფისგან  დაცვის
კუთხით არსებულ მოთხოვნებს;

- მონაწილეობა და ჩართულობა: მომსახურება უზრუნველყოფს შშმ პირებისა და
მათი  ოჯახების/ახლობლების  მაქსიმალურ  ჩართულობასა  და  მონაწილეობას
საზოგადოებაში;

- ინდივიდუალური  მიზნები  და  შედეგები:  მომსახურებები  და  მხარდაჭერის
მექანიზმები  აფასებს  საჭიროებებს  და  გეგმავს  და  აწვდის  კონკრეტულ
მომსახურებებს  ინდივიდუალურ  ძლიერ  მხარეებსა  და  საჭიროებებზე
დაყრდნობით;

- უკუკავშირი  და  საჩივრები:  მომსახურება  რეგულარულად  იღებს  უკუკავშირს
მომხმარებლებისგან  და  იყენებს  მას  მომსახურებისა  და  ორგანიზაციის
გასაუმჯობესებლად;

- მომსახურების ხელმისაწვდომობა: მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა, ჩართვა
და მომსახურებით სარგებლობის დასრულება ღიაობის, გამჭვირვალობისა და
თანასწორუფლებიანობის პრინციპებზე დაყრდნობით ხდება;

- მომსახურების  მართვა:  მომსახურებას  ეფექტიანი  და  ანგარიშვალდებული
მენეჯმენტი  ჰყავს  (Australian  Government  Department  of  Infrastructure,
Regional  Development  and  Cities,  2018);  (Australian  Local  Government
Association, 2016).

ადგილობრივი  მთავრობები  უმნიშვნელოვანეს  როლს  ასრულებენ  შეზღუდულ
შესაძლებლობასთან  დაკავშირებულ  საკითხებში.  სულ  უფრო  მეტი  ადგილობრივი
მთავრობა  თავად  აყალიბებს  შშმ  პირთა  ინკლუზიის  ადგილობრივ  გეგმას.
ამავდროულად,  ადგილობრივ  მთავრობებს  აქვთ  შტატის  დონეზე  განსაზღვრული
საკანონმდებლო  ვალდებულებებიც. მაგალითად,  ავსტრალიურ  მუნიციპალიტეტებს

6



ახალი სამხრეთ ველსის შტატში აქვთ კანონმდებლობით გაწერილი ვალდებულება (2014
წლის  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირთა  ინკლუზიის  აქტის  მიხედვით),  რომ
მსგავსი  გეგმების  ჩამოყალიბებაში აქტიურად ჩართონ შშმ  პირები და სხვა  სათანადო
მხარეები.  ჩრდილოეთ ტერიტორიის  მუნიციპალიტეტები  ექვემდებარებიან  2015  წლის
ანტიდისკრიმინაციულ აქტს,  რომელიც დამატებით დაცვის  მექანიზმებს  სთავაზობს შშმ
პირებს  ადგილობრივ  დონეზე,  დაცულნი  იყვნენ  დისკრიმინაციისგან  ყველა სფეროში:
განათლება,  დასაქმება,  საცხოვრისზე,  მომსახურებებსა  და  დაწესებულებებზე
ხელმისაწვდომობა (Australian Local Government Association, 2016).

ადგილობრივი  მთავრობის  ფუნქციებიდან  გამომდინარე,  შეზღუდულ
შესაძლებლობასთან  კავშირში  განსაკუთრებით  მნიშვნელოვანია  ადგილობრივი
მთავრობის  როლი  შემდეგი  მიმართულებებით:  ტრანსპორტისა  და  ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობა  და  სკოლამდელი  განათლებისა  და  ბაგა-ბაღების  ინკლუზიური
განათლება.  ადგილობრივ მთავრობას განსაკუთრებული როლი აქვს  სკოლამდელ და
ბაგა-ბაღის  მომსახურებებში.  ადგილობრივი  მთავრობა  პასუხისმგებელია  შემდეგზე:
ბავშვსა  და  მის  ოჯახთან  გასაუბრება  და  საჭირო  ცვლილებებისა  თუ  ადაპტირების
საჭიროებების  გააზრება;  საჭირო  ცვლილებების  განხორციელება  შშმ  მოსწავლის
მაქსიმალური  ინკლუზიის  უზრუნველსაყოფად  და  შშმ  ბავშვებზე  ბულინგისა  და
ძალადობის  პრევენცია  და  აღმოფხვრა  (Australian  Local  Government  Association,
2016).

ქვემოთ  მოცემულია  კონკრეტული  მომსახურებები/ინიციატივები,  რომელთაც
ავსტრალიაში ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები ახორციელებენ:

- რამდენიმე მუნიციპალიტეტი თანამშრომლობს  ფორმალური თუ არაფორმალური
ქსელების გამოყენებით,  რისი  მიზანიც  ინკლუზიური  პრაქტიკის  შესახებ
ინფორმაციის  გაცვლა  და  ზოგიერთ  შემთხვევაში,  რესურსებით  ერთმანეთის
მხარდაჭერაცაა.  რიგ  შემთხვევებში,  რამდენიმე  მუნიციპალიტეტი  ერთიანდება,
რათა  შედარებით  ფართომასშტაბიანი  ინიციატივები  ერთობლივად
განახორციელონ.  ქსელების  შეხვედრები  პირისპირ  ან  დისტანციურად
(თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით) მიმდინარეობს.

- 2012  წელს,  მარუნდას  ქალაქის  საბჭომ  ვიქტორიას  შტატში  დაიწყო  პროექტი
„ვიქტორიაში სივრცეების შეცვლა“, რომელიც ითვალისწინებდა საზოგადოებრივი
საპირფარეშოების  ადაპტირებას  ქალაქში,  განსაკუთრებით,  მძიმე  და  ღრმა
ფიზიკური  შეზღუდვის  მქონე  პირებისთვის,  რომელთათვისაც  უკვე  არსებული
ადაპტირებული საპირფარეშოები  არ იყო ხელმისაწვდომი. ამჟამად ამ პროგრამას
ავსტრალიის  მრავალი  მუნიციპალიტეტი  ახორციელებს.  საპირფარეშოების
ადაპტირება  ხდება,  როგორც  წესი,  შემდეგ  სივრცეებში:  პარკები,  სამოქალაქო
ცენტრები, სპორტული და რეკრეაციული კომპლექსები, სავაჭრო ცენტრები, საჯარო
ტრანსპორტი და კულტურული და ტურისტული სივრცეები. პროგრამის დაწყებამდე
მუნიციპალიტეტები კონსულტაციას გადიან შშმ პირებისა და მათი ოჯახის წევრების
თემთან.

- „გადაუღე სურათი, გააგზავნე და გადაჭერი პრობლემა“ - მობილური აპლიკაციაა,
რომელიც  საშუალებას  აძლევს  მოქალაქეებს,  უშუალო და  სწრაფი  კომუნიკაცია
დაამყარონ მათ მთავრობასთან და მათ შორის, ადგილობრივ მთავრობასთანაც.
განსაკუთრებით  მნიშვნელოვანია,  რომ  მოქალაქეებს  შეუძლიათ,  მიმართონ
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ადგილობრივ  მთავრობას   გარემოს  გაუმჯობესებასთან  დაკავშირებული
მოთხოვნით,  მაგალითად,  თუ  რომელიმე  კონკრეტული  ადგილი  არ  არის
ხელმისაწვდომი ეტლით მოსარგებლეებისთვის ან ქალაქში არსებული წარწერები
არ  შეესაბამება  მხედველობის  სირთულეების  მქონე  პირების  საჭიროებებს,
მოქალაქეს შეუძლია, გადაიღოს სურათი, ატვირთოს იგი ხმოვან შეტყობინებასთან
ან  ტექსტთან  ერთად  და  გაუგზავნოს  ადგილობრივ  მთავრობას.  ამის  შემდეგ
მუნიციპალიტეტი ერთვება პრობლემის მოგვარებაში.

- კამბერლენდის  მუნიციპალიტეტი,  ახალი  სამხრეთ  ველსის  შტატში,
თანამშრომლობს  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირთა  დასაქმების
ეროვნულ  კოორდინატორსა  და  ავსტრალიის  შეზღუდული  შესაძლებლობის
ქსელთან, რათა უზრუნველყოს  მუნიციპალიტეტში არსებული სამუშაო ადგილების
სრულად  ხელმისაწვდომობა  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირებისთვის.
ადგილობრივი  მუნიციპალიტეტის  მენეჯერებს  ჩაუტარდათ ტრენინგი  შეზღუდული
შესაძლებლობის  თაობაზე  ცნობიერების  დონის  ასამაღლებლად.  დამატებით,
მუნიციპალიტეტი  სთავაზობს  ტრენინგებს  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე
პირებს,  განსაკუთრებით  კი  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  ახალგაზრდებს
თვითპრეზენტაციისა  და  კომუნიკაციის  უნარების  გასაუმჯობესებლად  და  ასევე,
კონკრეტული  პროფესიული  უნარების  შესაძენად  და  გასაუმჯობესებლად
მომსახურების  სფეროში  სამუშაოდ  (მაგალითად,  მუნიციპალიტეტის  ბაზაზე
არსებულ კაფეტერიაში ახალგაზრდებს აქვთ შესაძლებლობა, გაიარონ პრაქტიკა;
კაფეტერია  მუნიციპალიტეტის  მუშაკებს,  სტუმრებსა  და  მუნიციპალიტეტში
გამართულ ღონისძიებებს ემსახურება).

- რამდენიმე მუნიციპალიტეტი შშმ ბავშვებს  სპორტულ ორგანიზაციებში სხვადასხვა
სპორტულ აქტივობაში ჩართვის შესაძლებლობას აძლევს. შედეგად იქმნება ხოლმე
შერეული შესაძლებლობების გუნდები ან ეწყობა შეჯიბრები.

- ვიქტორიას შტატის გოლდენ პლეინსის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ლეგოს
კლუბი  აუტისტური  სპექტრის  ან  დასწავლის  სხვა  სირთულეების  მქონე
ბავშვებისთვის.  კლუბი  დაკომპლექტებულია  მოხალისეებით;  მუნიციპალიტეტი
იძენს ლეგოს მასალას და მხარს უჭერს მოხალისეებს მათ საქმიანობაში.

- ადგილობრივი  საბჭოები  ხშირად  მუშაობენ  შეზღუდულ  შესაძლებლობებზე
ცნობიერების  ამაღლების  კუთხით, მაგალითად,  დემენციასა  და  ალცაიმერზე
ცნობიერების  დონის  ასამაღლებლად,  ადგილობრივ  უნივერსიტეტებსა  და
შესაბამის  ასოცაციებთან/გაერთიანებებთან  თანამშრომლობით.  ამ  მუშაობის
მიზანია,  ასევე,  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირების  სოციალური
ინკლუზიის დონის გაზრდა საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში.

- ვიქტორიის  შტატის  მარუნდას  მუნიციპალიტეტმა  ადგილობრივ  თემთან
თანამშრომლობით დააარსა  არაფორმალური  მხარდაჭერის  ჯგუფი  შშმ  პირებზე
მზრუნველებისთვის.  მონაწილეები  ჯგუფში  ერთად  ვარჯიშობენ  არაფორმალურ
გარემოში.  ჯგუფს  ხელმძღვანელობენ  თავად მოხალისე  მზრუნველები,  ვარჯიშის
შემდეგ  კი  ყავასა  და  მსუბუქ  წახემსებას  ადგილობრივი  ბიზნესები  აფინანსებენ
(Australian Local Government Association, 2016).

- მზრუნველთა მხარდაჭერის ჯგუფი ქალაქ მელტონშიც ფუნქციონირებს. ამ ჯგუფზე
მიბმულია  ბავშვების  გასართობი  ღონისძიებები,  სემინარები,  ყავაზე  შეკრებები,
გასვლითი ღონისძიებები, საყიდლებზე სიარული, საუბრები მოწვეულ სტუმრებთან
და ა.შ. (City of Melton, 2018).
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- რამდენიმე  მუნიციპალიტეტს  აქვს  ინიციატივები  ადგილობრივ  ბიზნესებთან
თანამშრომლობის  კუთხით,  რისი  მიზანიცაა  ინკლუზიის  შესახებ  ცნობიერების
ამაღლება,  ბიზნესების  მხარდაჭერა  ინკლუზიაზე  მიმართული  ინიციატივების
განხორციელებაში და ინკლუზიური ბიზნესების ქსელის განვითარება. მაგალითად,
ქალაქ  მელვილის  მთავრობამ  დასავლეთ  ავსტრალიის  შტატში  ჩაატარა
გამოკითხვა  ადგილობრივი  სავაჭრო  ცენტრის  მომხმარებლებს  შორის  და
დაადგინა,  რომ  მათი  დაახლოებით  მესამედი  55  წელს  ზემოთ  იყო  და  ისინი
ცენტრს კვირაში ოთხჯერ ან მეტჯერ სტუმრობდნენ. ასევე, ქალაქი შტატში მეორე
ადგილზეა  დემენციის  მქონე  ადამიანების  რაოდენობის  მიხედვით.  აღნიშნულის
პასუხად,  ქალაქის  მთავრობამ  ჩამოაყალიბა  მელვილის  ბიზნესების  ქსელი,
რომლებიც  ყველა  ასაკის  მომხმარებლებელზე  მორგებულ  გარემოსა  და
მომსახურებას სთავაზობენ სტუმრებს. პროექტის მიზნებია: ბიზნესების წახალისება,
რათა მათ განახორციელონ ინიციატივები შშმ პირებისა და ხანდაზმული პირების
მხარდასაჭერად,  ადგილობრივი  მთავრობის  თანამშრომლობის  განვითარება
ბიზნესებთან  და  ბიზნესების  წარმომადგენლებისთვის  საბაზისო  ტრენინგების
მიწოდება  შეზღუდულ  შესაძლებლობებსა  და  ხელმისაწვდომობის  პრინციპებზე.
ასევე,  რამდენიმე  მუნიციპალიტეტი  აწარმოებს  ადაპტირებული/ხელმისაწვდომი
სივრცეების, მომსახურებებისა და ბიზნესების სიებს (Australian Local Government
Association, 2016).

ხანდაზმულების მომსახურებები -  ავსტრალიაში ხადაზმული მოსახლეობისთვის
არსებული ბენეფიტებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ასაკობრივი პენსია, რომელსაც
ემატება  დანამატი  ნამუშევარი წლებისა და  მუშაობის პერიოდში  ხელფასის ოდენობის
მიხედვით. ავსტრალიას ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა 1986 წლიდან აქვს, რა
დროიდანაც  აკრძალულია  ასაკის  საფუძველზე  დისკრიმინაცია,  მათ  შორის,  სამუშაო
ადგილზეც.  ავსტრალიაში სოციალურ მომსახურებებს  მთავრობის სამივე  დონე  აწვდის
ხანდაზმულ  მოსახლეობას  და  არასამთავრობო  სექტორიც  აქტიურადაა  ამ  საქმეში
ჩართული. ავსტრალიაში მოქმედებს  ხანდაზმულობის ეროვნული სტრატეგია, რომელიც
მნიშვნელოვან  პასუხისმგებლობას  აკისრებს  ადგილობრივ  მთავრობას  ხანდაზმულების
ჩართულობის  უზრუნველყოფისა  და  მხარდაჭერის  თვალსაზრისით  (Leonard  &
Johansson, 2008) (Australian Local Government Association, 2004).

მუნიციპალიტეტების  ნაწილი  ატარებს  კვლევებს  ხანდაზმული  მოსახლეობის
რაოდენობის  ზრდის  ზეგავლენაზე  ადგილობრივ  ინფრასტრუქტურასა  და
მომსახურებებზე.  მიზანია  რეალისტური  სტრატეგიული  გეგმების  შემუშავება  და
მომსახურებებისა  და  ინფრასტრუქტურის  ადეკვატურად  დაგეგმვა.  მუნიციპალიტეტის
ნაწილს  ეს  გეგმები  უკვე  აქვს  შემუშავებული,  რაც  გულისხმობს,  რომ  ისინი  საკმაოდ
კარგად  იაზრებენ  იმ  სოციალურ  და  ეკონომიკურ  ვალდებულებებს,  რომლებიც  მათ
ხანდაზმულ  მოსახლეობასთან  მიმართებით  აკისრიათ.  ეს  გეგმები  მოიცავს
ხანდაზმულობასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კუთხით
დაგეგმილ ღონისძიებებსაც (Australian Local Government Association, 2004).

ქვემოთ  მოცემულია  კონკრეტული  მომსახურებები  და  პროგრამები,  რომელთაც
ავსტრალიური მუნიციპალიტეტები ახორციელებენ:
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- ქალაქ სიდნეიში, ახალი სამხრეთ ველსის შტატში, ფუნქციონირებს ძალიან ბევრი
პროგრამა  ხანდაზმული  მოსახლეობისთვის,  რომლებიც  მოიცავს  სოციალურ,
სასწავლო (მაგალითად, კომპიუტერული კლასები), რეკრეაციულ, კულტურულ და
სოციალიზაციაზე  მიმართულ  ღონისძიებებს. ასევე,  ქალაქს  აქვს  პროგრამა
„საკვები  ბორბლებზე“ (რომელიც  გულისხმობს  საკვების  მომზადებას
მუნიციპალიტეტის მიერ და შინ მიტანას მოხალისეების მიერ შშმ და ხანდაზმული
პირებისთვის) და  ბიბლიოთეკიდან მასალების შინ მიტანის მომსახურება  (City of
Sydney, 2018).

- ქალაქ მელტონში ფუნქციონირებს რიგი მომსახურებები ხანდაზმულებისა და მათზე
მზრუნველებისთვის:  შინ მოვლა (ოჯახურ საქმეებში დახმარება),  პირადი მოვლა
(ხანდაზმულის  მოწესრიგება  და  პირადი  ჰიგიენის  დაცვა),  ამოსუნთქვის
მომსახურება  მზრუნველებისთვის (როდესაც  მზრუნველებს  ეძლევათ  საშუალება,
დაისვენონ  მათი,  როგორც  მზრუნველის  როლიდან,  ხანდაზმულ  პირზე  კი
მუნიციპალიტეტმა  იზრუნოს  შინ  თუ  სათემო  მომსახურებაში)  და  შინ  მცირე
შესაკეთებელ სამუშაოებში დახმარება (მაგალითად, პანდუსის დაყენება, კარების,
ჭიშკრისა  და  ფანჯრების  შეკეთება  და  გარემოს  ადაპტირებისთვის  საჭირო
მცირემასშტაბიანი ცვლილებების განხორციელება) (City of Melton, 2018).

- სადერლენდის  ოლქში,  ახალი სამხრეთ ველსის  შტატში,  მოქმედებს  პროგრამა,
რომელიც  ჯანდაცვის  სპეციალისტებთან  ერთად  სთავაზობს  ხანდაზმულ
მოსახლეობას  ვარჯიშისა  და  დიეტოლოგის  მომსახურებებს.  ეს  მომსახურება
ძალიან პოპულარულია და იგეგმება მისი სხვა მუნიციპალიტეტებში გავრცობაც.

- ვიტლსის  ქალაქი  ვიქტორიას  შტატში  ახორციელებს  ხანდაზმულთა
მულტიკულტურულ პროგრამას. მისი მიზანია თემში ისეთი აქტივობების შეთავაზება
ხანდაზმულებისთვის,  რომლებიც  ყველა  ხანდაზმულს სოციალური  ინტერაქციისა
და  სათემო  ცხოვრებაში  მონაწილეობის  საშუალებას  მისცემს.  პროგრამას
მუდმივად  ჰყავს  მონაწილეები  სხვადასხვა  კულტურული  და  ლინგვისტური
წარმომავლობით და სხვადასხვა ჯანმრთელობისა და ფინანსური მდგომარეობით
(Australian Government, 2015).
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სოციალური უსაფრთხოების პრინციპები 

  

სოციალური დაცვის პოლიტიკის განხილვისას, უპირველეს ყოვლისა უნდა 

შევთანხმდეთ ტერმინებზე, რათა ზუსტად გვესმოდეს რა იგულისხმება თითოეულ მათგანში. 

ტერმინთა  ასეთი განსაზღვრება არის არა საყოველთაოდ აღიარებული შეთანხმება, არამედ 

ჩვენი შეთანხმება სოციალური დაცვის სისტემაში ტერმინოლოგიის გამოყენებაზე ლექციის 

მსვლელობისას. ასეთი შეთანხმება ჩვენ დაგვეხმარება კომუნიკაციაში კურსის მსვლელობისას 

- შექმნის იმის გარანტიას, რომ ჩემ მიერ ლექციაზე ნახსენები ტერმინის ქვეშ თქვენ სწორედ იმას 

გულისხმობთ რისი თქმაც მსურდა. ხოლო პრეზენტატორსა და ადრესატს შორის გამართული 

კომუნიკაცია წარმატების საწინდარია უმრავლეს სიტუაციებში, განსაკუთრებით კი სწავლა-

სწავლების პროცესში. ამავე დროს, რამდენადაც სწორედ სხვადასხვა დასახელება განსაზღვრავს 

განსხვავებას მათ შორის, აუცილებელია მათი სწორად გამიჯვნა.   

სოციალური უსაფრთხოება პენსიონერთა, მარჩენალდაკარგულთა, უმუშევართა და 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარებას გულისხმობს. სოციალური 

უსაფრთხოების დახმარებები განვითარებულ სამყაროში მეტწილად ცენტრალური 

ხელისუფლების მიერ ადმინისტრირებს. არსებობს შემოსავლების დისტრუბუციისა და 

შენარჩუნების, როგორც  ფულადი, ასვე არაფულადი დახმარებები. არაფულადი დახმარებები 

კეთილდღეობის დოვლათისა და მომსახურებების სუბსიდირებას გულისხმობს, როგორიცაა 

მაგალითად, საბინაო, საკვები და კომუნალური შეღავათები. სოციალური უსაფრთხოების 

ძირითად კომპონენტად დასაქმების კომპონენტი მიიჩნევა, რაც დაუსაქმებლობის შემთხვევაში 

დახმარების აღმოჩენას გულისხმობს. დღესდღეობით ყველაზე გავრცელებული სოციალური 

უსაფრთხოების ფორმებია დახმარებები ხანდაზმულთა, შეზღუდული შესაძლებლობების 

მქონე პირთა, ბავშვიან დედათა მიმართ.   

კვლევებმა გვიჩვენა, რომ 179 ქვეყნიდან, რომელთაც  სახელმწიფო  სოციალური   

უსაფრთხოების  სქემები აქვთ,  მხოლოდ 8 პროცენტს აქვს  დახმარებათა  სრული  სფექტრი: 

ხანდაზმულთა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ბავშვიან დედათა და 

უმუშევართათვის. უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ სქემები ხანდახან იმდენად არაეფექტიანადაა 

აგებული, რომ ხშირად ყველა სოციალური რისკები არ არის მოცული. უფრო მეტიც, 

დახმარებით ზოგჯერ ის ხალხი ვერ სარგებლობს, რომლებსაც  ეკუთვნით  დახმარება.  ამის 
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მიზეზი მოქალაქეთა არასაკმარისი კონტრიბუციის, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე უკვე  

გახარჯული  დახმარებების გარდა, არსებული  სქემების  ქმედობაუნარიანობის დაკარგვაა, რაც 

გამოწვეულია ომის, ბუნებრივი კატასტროფების ან კიდევ ეკონომიკური ვარდნით.  

მილიონობით სოციალური რისკის წინაშე მდგომ ადამიანს კი, სჭირდება მართებულად 

აგებული სოციალური უსაფრთხოების სისტემა და მისი მართვის უნარი ხელისუფალთა 

მხრიდან.  ეფექტიანი სოციალური უსაფრთხოების ქსელი საჭიროებს სამუშაო ძალის სამუშაო 

ადგილებით მუდმივ უზრუნველყოფას, სამუშაო ბაზრის სტაბილიზაციას, რომლის 

მონიტორინგის მეშვეობით შესაძლებელი ხდება სავალდებულო კონტრიბუციების შეგროვება. 

ეს პირობები კი, არ შეესაბამება დასაქმების მსურველთა სამუშაო ადგილებით 

უზრუნველყოფის არსებული პოლიტიკის კურსს მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყნებში, სადაც 

სამუშაო ადგილებით მათი დაკმაყოფილება და შემოსავლების სტაბილიზაცია ვერ ხერხდება. 

ამ ქვეყნებში მომსახურე ადამიანი დროებითი შემოსავლების გამომუშავებით იმდენადაა 

დაკავებული, რომ სამომავლო დანაზოგებსა და მოხუცებულობის უსაფრთხოებაზე 

დაფიქრების დრო აღარ რჩება. ეფექტურ სახელმწიფო სქემებს ესაჭიროება ძლიერი 

ინფრასტრუქტურა და მართვისა და ადმინისტრაციის პოტენციალი, რომ გადასახადების 

შეგროვება შესაძლებელი გახდეს.  

სოციალური უსაფრთხოების სისტემა ორ ძირითად პრინციპს ეფუძნება:  

1. ინდივიდუალური თანასწორობის პრინციპს, რაც ნიშნავს დახმარებების შესრულებული 

სამუშაოსა და გამომუშავების მიხედვით დაანგარიშებას;  

2. სოციალური ადეკვატურობის პრინციპს, რომელიც გულისხმობს 

დაბალშემოსავლიანთათვის დახმარების უფრო მეტ ოდენობას, ვიდრე მათი კონტრიბუცია იყო 

და დამატებით დახმარებებს (კონტრიბუციის გარეშე) მათზე დამოკიდებული პირებისათვის.  

სოციალური უსაფრთხოების სისტემა ძირითადად ფინანსური რესურსების შიდა 

რედისტრიბუციის ოპერირების რამდენიმე ფორმას იცნობს:  

 ფინანსური რესურსების მომავალი პენსიონრებიდან ამჟამინდელი პენსიონრებისთვის 

მიწოდებას;  

 ჰორიზონტალურ რედისტრიბუციას, რაც რესურსების ორ-წევრიანი ოჯახებიდან ერთწევრიან 

ოჯახებზე და დამოკიდებული პირების არ მქონე ოჯახებიდან ასეთების მქონეთათვის 

გადანაწილებას გულისხმობს;  
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 ვერტიკალური რედისტრიბუციას, რაც რესურსების მაღალშემოსავლიანთა მიერ 

დაბალშემოსავლიანებზე გადანაწილებას გულისხმობს.  

სოციალური უსაფრთხოების პროგრამები რედისტიბუციული ხასიათისაა 

უმეტესწილად, რადგან ყველა თანაბრად  იბეგრება. თუმცა ზოგან დახმარების თანაფარდობა 

გამომუშავებასთან კლების ტენდენციაშია გამომუშავების ზრდის შემთხვევაში. რადგან 

სოციალური უსაფრთხოების საპენსიო ნაწილი ყველაზე დიდი რესურსის აკუმულირებასთან 

და შემდეგ გაცემასთანაა დაკავშირებული მოდით უფრო ღრმად შევისწავლოთ მისი მართვისა 

და ადმინისტრირების პრინციპები.   

როგორც ვიცით,  სოციალური უსაფრთხოების დახმარებები დახმარებების სამუშაო 

ბაზრიდან საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ გაცემას გულისხმობს, ამიტომ ის თუ რამდენად 

უზრუნველყოფილნი იქნებიან მომავალი პენსიონრები სოციალური უსაფრთხოებით, 

დემოგრაფიული ტენდენციებით განისაზღვრება. მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის 

ზრდა (თუ შობადობის მაჩვენებელიც აღმავალი ტენდენციით არ ხასიათდება) ეკონომიკური 

ზრდის შეფერხების ინდიკატორია, რამეთუ სიცოცხლის ზრდის მაჩვენებელი პირდაპირ 

კორელაციაშია სოციო-ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელთან, და თავის მხრივ ამცირებს 

ბავშვთა ხვედრით წილს მოსახლეობაში, ისევე როგორც ამცირებს შრომისუნარიანთა ე.ი. 

დოვლათის შემქნელთა ხვედრით წილს საერთო მოსახლეობაში. რადგან ხანდაზმულთა 

პენსიები დღეს მომუშავეთა მიერ გადახდილი გადასახადების ხარჯზე გაიცემა უმეტესად 

(თაობათა სოლიდარობის პრინციპზე დაყრდნობით), აუცილებელია დასაქმებულთა რიცხვი 4-

ჯერ მიანც აღემატებოდეს პენსიონერთა რიცხვს, ამ სისტემის ასამოქმედებლად და 

გადასახადების ამოღების გასაიოლებლად. სწორედ ამიტომაა, რომ საპენსიო ასაკის 

განსაზღვრას სოციალური პოლიტიკოსები განსაკუთრებული სიფრთხილით ეკიდებიან.  

სხვადასხვა ქვეყნებში საპენსიო ასაკიც სხვადასხვაა და საპენსიო სქემებიც. ადრეული 

საპენსიო ასაკის დაწესებით, იქმნება ნაადრევად პენსიაზე გასვლის მოტივაცია. ადრეულმა 

საპენსიო ასაკმა, როგორც დასაქმების სტრუქტურიზაციის მეთოდმა, მიიყვანა ქვეყნები მაღალ 

სახელფასო გამომუშავებამდე და მაღალ დეფიციტამდე, საპენსიო დავალიანებებამდე და 

რეალური ბენეფიტების ეროზიამდე. ზოგიერთ ქვეყანაში მეუღლეებსა და დამოკიდებულ 

პირებსაც ენიშნებათ პენსიები, რაც ქორწინების მოტივაციის ზრდის პოლიტიკაა, მიუხედავად 

იმისა,  რომ ზრდის “მუქთა მჭამელთა“ სექტორს. თუმცა, ისიც უნდა ითქვას, რომ კვლევებმა 

ცხადყო, რომ განქორწინებების რიცხვმა მაინც არ იკლო დასავლეთ ევროპაში.  
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პოლიტიკოსთა ენთუზიაზმს დასაქმებულთა სამუშაო ბაზარზე დაკავების პერიოდის 

გახანგრძლივების თაობაზე თავისი მიზეზი აქვს. მას ამოძრავებს პენსიონერთა სხვებზე 

დამოკიდებულების თანაფარდობის შემცირებისაკენ სწრაფვა. იმ სამ მიზეზთა შორის რატომაც 

დასაქმებული შრომის ბაზარს ტოვებს არის: ჯანმრთელობა, სიმდიდრე და შრომის ბაზრის 

გადატვირთვა. ამ სამიდან ორი ოპტიმიზმის საბაბს იძლევა პენსიონერთა მომავალი კოჰორტის 

საპენსიო ასაკის გაზრდისათვის, რადგან ჩვენს საუკუნეში ხანდაზმულობა უკავშირდება: 

სიცოცხლის ხანრძლოვობის ზრდას, გაუმჯობესებულ ჯანმრთელობის მდგომარეობას, 

სამუშაო პირობების ცვლილებებს, განათლების დონის ამაღლებას, შრომის მოთხოვნის 

ცვლილებებს. აქედან გამომდინარე გახანგრძლივებული საპენსიო ასაკი უფრო საინტერესო 

პერსპექტივას ჰპირდება მომავალ პენსიონრებს ვიდრე მისი ალტერნატივა, კერძოდ 

საცხოვრებელი სტანდარტის შემცირება პენსიონრებისა და მომსახურეებისათვის. თუ შრომის 

ბაზარს აქვს უნარი შექმნას საკმარისი სამუშაო გარემო, რომელსაც ექნება უნარი გაზარდოს 

ხანდაზმულ მომსახურეთა ათვისება და დასაქმების საერთო დონე, პოტენციური უკუგება 

იქნება ეკონომიკური ზრდა და ცხოვრების სტანდარტის გაუმჯობესება ყველასათვის.  

ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (2001:61) 

გამოთვლებმა ცხადყო, რომ საშუალო საპენსიო ასაკის მცირე ზრდა მოახდენს თანასწორ ან 

უფრო დიდ ზეგავლენას პენსიაზე გასვლის ღირებულებაზე ვიდრე საპენსიო ბენეფიტების 

მკვეთრად შემცირება. მთლიანობაში “კეთილდღეობის დანაკარგი”, რაც შეიძლება მოყვეს 

სამუშაო პერიოდის ზრდას ჩანაცვლდება სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდით. რადგან 

ადამიანები ცხოვრობენ უფრო მეტს ვიდრე ადრე, სამუშაო დღეების ზრდა არ ნიშნავს საპენსიო 

დღეების შემცირებას (ესპინ-ანდერსენი, 2002). რასაკვირველია, ეს გათვლები ქვეყნის 

განვითარების სტატუსის შესაბამისად ლავირებს და განვითარებული სამყაროს საპენსიო 

პეიზაჟს უფრო რეალისტურად ასახავს ვიდრე განვითარებადისას.    

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე ალბათ უფრო ადვილი გასაგებია რატომ 

ხასიათდება სოციალური უსაფრთხოების სისტემა მსოფლიოში არა მარტო არათანაბარი 

მოცვით, არამედ დანახარჯის განსხვავებული მაჩვენებლითაც. გარდა სოციალური, 

დემოგრაფიული და ეკონომიკური ფაქტორებისა სოციალური უსაფრთხოების სისტემის 

რაგვარობა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული. ამიტომაცაა, რომ ქვეყნის 

ეკონომიკური წარმატებულობა არ არის იმის აუცილებელი პირობა, რომ ამ ქვეყანაში კარგად 

განვითარებული და დაფინანსებული სოციალური უსაფრთხოების სისტემა იყოს. ეს  რომ ასე 

ყოფილიყო, აუხსნელი დარჩებოდა რატომ არ აქვს ასეთი სქემები მდიდარ ქვეყნებს. 
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მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური უსაფრთხოება საერთაშორისოდ აღიარებული ადამიანის 

უფლებაა, და დახმარების სახელმწიფო სქემები უკვე 179 ქვეყანაში არსებობს, რაც მზარდი 

ტენდენციაა წინა საუკუნის დასაწყისის მონაცემებთან  შედარებით (მაგ., 1940 წელს მხოლოდ 

57 ქვეყანას ჰქონდა დახმარების  სახელმწიფო სქემები), დღესდღეობით, ჯერ კიდევ არსებობს 

დედამიწაზე 49 ქვეყანა, რომელსაც არ გააჩნია ასეთი სქემები, რაც იმას ნიშნავს, რომ 66 მილიონი 

ადამიანი დახმარების გარეშეა.   

რაც შეეხება მარჩენალდაკარგულთა დახმარებას, მაგალითად, საქართველოში 

მარჩენალდაკარგულ პირად ითვლება ერთ-ერთი ან ორივე გარდაცვლილი მშობლის 18 წლამდე 

ასაკის შვილი ან შვილები. მათ სოციალური პაკეტი ენიშნებათ მარჩენალის გარდაცვალების გამო. 

თითოეულ მათგანს ენიშნება 100 – 150 ლარის ოდენობით დახმარება. დახმარების ზუსტი ოდენობა 

განისაზღვრება მშობლის გარდაცვალების მიზეზის მიხედვით.  

სოციალური უსაფრთხოების ქვეშ შეგვიძლია განვიხილოთ საქართველოში არსებული 

მუნიციპალური დახმარებებიც, მაგალითად, დახმარება მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის. გაეროს 

ბავშვთა ფონდის მიერ საქართველოში განხორციელებული ბავშვებისა და მათი ოჯახების 

კეთილდღეობის კვლევების მიხედვით, ოჯახებში ბავშვთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად 

მნიშვნელოვნად იზრდება სიღარიბის მაჩვენებელიც. ამიტომ ოჯახის მხარდაჭერი მომსახურებების 

გამრავლაფეროვნება მნიშვნელოვანია სოციალური პროგრამების დეფიციტის შესავსებად. მით უფრო, 

რომ საქართველოში არსებული დემოგრაფიული გამოწვევების გადალახვა ამ გზითაც არის 

შესაძლებელი. სწორედ ამიტომ დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 მარტის #262 

დადგენილებით დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნობრივი 

სახელმწიფო პროგრამა. თუმცა, ოჯახის მხარდამჭერი პოლიტიკისა და პროგრამების 

გამრავალფეროვნება და გაუმჯობესება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების პრაქტიკის 

გათვალისწინებით უნდა მოხდეს. აქ ბევრი ნუანსია გასათვალისწინებელი: ოჯახისთვის/ბავშვისთვის 

გაცემული ფინანსური დახმარების მიღების უფლება უნდა წარმოიშვას პირველი ბავშვის შეძენის 

მომენტიდან თუ მხოლოდ მას შემდეგ რაც ოჯახს იმდენი შვილი გაუჩნდება, რამდენსაც 

მრავალშვილინი ოჯახის კატეგორიაში მოხვედრა ითვალისწინებს? ეს დახმარებები უნდა იყოს 

კატეგორიზებული თუ მიზნობრივი?  დახმარების ოდენობა უნდა იყოს თანაბარი ყველა ბავშვზე თუ 

იმატოს ყოველ მომდევნო ბავშვზე? რა ხანგრძლივობის იყოს ფინანსური დახმარების პერიოდი?  

იდენტური იყოს ორივე მშობლისა და ერთი მშობლის შვილებისათვის? თუ ამ უკანასკნელთა მიერ 

ბავშვის დამოუკიდებლად აღზრდის შემთხვევაში ფინანსური დახმარების დამატებითი გარანტიები 

უნდა არსებობდეს? რაიმე სხვა სახის შეღავათები ხომ არ უნდა შეიქმნას ასეთი ოჯახებისთვის? და ა.შ. 

http://unicef.ge/uploads/WMS-2015-GEO.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2304718
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2304718
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საქართველოში სოციალური პაკეტი ენიშნებათ მკვეთრად, მნიშვნელოვნად და 

ზომიერად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსაც. დახმარება ლავირებს 

პირის მდგომარეობისა, ამ მგდომარეობაში ყოფნის მიზეზებისა და ოჯახური კომპოზიციის მიხედვით 

100-დან 619 ლარამდე. სოციალური პაკეტი ენიშნებათ  შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის 

მქონე ბავშვებსაც 275-319 ლარის ოდენობით მათი მდგომარეობისა და მათი მშობლების საქმიანობის 

მიხედვით. მოგეხსენებათ, საქართველოს მიერ ,,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 

უფლებების კონვენციის“ რატიფიცირების შემდეგ, დაიწყო შშმ პირის სტატუსის მინიჭების სისტემის 

ძირეული რეფორმა. სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის არსებული სამედიცინო მოდელის 

ნაცვლად იქმნება მექანიზმი, რომელიც შესაბამისობაში მოვა სოციალური მოდელის იმ პრინციპებთან, 

რომლითაც გათვალისწინებულია ინდივიდუალური ფუნქციონალური შეფასება და საჭიროებებზე 

მორგებული  გაუმჯობესებული ბენეფიტებისა და მომსახურებების მიწოდება. ამ მიზნით, 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრომ გაეროს ბავშვთა ფონდისა და საფრანგეთის განვითარების 

სააგენტოს ტექნიკური მხარდაჭერითა და   საქარველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დახმარებით 

აჭარისა და სამცხე-ჯავახეთის ადგილობრივი ხელისუფლებასთან ერთად დაიწყო შეზღუდული 

შესაძლებლობის შეფასებისა და სტატუსის განსაზღვრის ახალი მეთოდოლოგიისა და სისტემის 

პილოტირების განხორციელება.  აჭარის რეგიონის იმ სამედიცინო დაწესებულებებში, რომლებიც 

უფლებამოსილნი არიან განახორციელონ სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა.  

სოციალური პაკეტი ითვალისწინებს ასევე პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად 

აღიარებული პირებისათვის დახმარებასაც 107 ლარის ოდენობით, ხოლო თუ პოლიტიკური 

რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირი ამავდროულად სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე 

საბრძოლო მოქმედების ან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების მონაწილეებიც არიან - 122 ლარის ოდენობით. 

 

უმუშევართათვის დახმარებებზე კი მოგვიანებით ვისაუბრებთ ლექციაზე, რომელზეც 

დასაქმების პოლიტიკის პრინციპებს განვიხილავთ. თუმცა, რაც ხანგრძლივი განხილვის თემად 

რჩება და ჯერ კიდევ ცალსახად არ არის ჩამოყალიბებული მოსაზრება არის -  თუ რას უნდა 

ემსახურებოდეს სოციალური უსაფრთხოების პოლიტიკა – სიღარიბის აღმოფხვრას თუ მის 

პრევენციას? იდეოლოგიური პრობლემა სახელმწიფოს, ბაზარსა და ოჯახებს შორის 

სოციალური დაცვის პასუხისმგებლობის გადანაწილების შესახებ კვლავ გადაუჭრელია.   
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                         სოციალური უზრუნველყოფის პრინციპები  

  

  

დასავლეთსა და საბაზრო ეკონომიკაზე ორიენტირებული პოლიტიკური 

ეკონომიკის თვალსაზრისით, სოციალური დაცვა აღიარებს მხოლოდ რამდენიმე 

ინსტრუმენტს - დაზღევაზე და საგადასახადო სისტემაზე დაფუძნებულ ფინანსურ 

ინსტრუმენტებს, რომლებმაც უნდა დაიცვან მოქალაქეები სიღარიბისაგან.  

როგორც შევთანხმდით, სოციალური კეთილდღეობა უმწეოთა დახმარებას 

გულისხმობს და სოციალური უსაფრთხოება ოჯახებისთვის სიღარიბის პრობლემის 

მაქსიმალურად არიდებას ისახავს მიზნად, სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა კი 

შექმნილია იმისათვის, რომ ადამიანები სხვა სოციალურ რისკებთან გაუმკლავებლობის 

პრობლემის წინაშე არ დადგნენ. ეს რისკები დაკავშირებულია, სამუშაოს დაკარგვასთან, 

ასაკთან, ჯანმრთელობის გაუარესებასთან და ა.შ. სოციალური უზრუნველყოფა 

დაზღვევის პრინციპს ეფუძნება.  

არსებობს სახელმწიფო და კერძო სოციალური დაზღვევის სქემები, რომლებიც 

ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. უპირველესი განსხვავება მათ შორის ის არის, 

რომ სახელმწიფო სოციალური დაზღვევა სოციალური უსაფრთხოების ნაწილია და 

სავალდებულოა უმრავლეს ქვეყნებში ან ფისკალური სუბსიდირებით ხორციელდება 

და სოციალური უსაფრთხოების გარანტიას ქმნის. ზოგიერთი ეკონომისტის აზრით, 

სავალდებულო სოციალური დაზღვევის პროგრამები ინდივიდუალური 

თავისუფლების შეზღუდვაა. მათი აზრით, მთავრობებს უჭირთ ღარიბთა და ე.წ 

„უღირს“ ღარიბთა იდენტიფიცირება. ამ უკანასკნელთ სისტემის ხარჯზე ფუქსავატობა 

აურჩევიათ ან დაუფიქრებლობის გამო სამომავლო რისკების განსაზღვრა არ ძალუძთ, 

პირველნი კი უმწეო მდგომარეობაში ფუქსავატობის გამო არ აღმოჩენილან. ამ ორი 

მახასიათებლის მქონე ადამიანთა გამორჩევა რთულია და  ამ სწორედ ამ სირთულის 
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დაძლევას ცდილობს მთავრობა სავალდებულო სოციალური დაზღვევით. 

სახელმწიფო, სავალდებულო დაზღვევის საშუალებით ირიდებს „დაუფიქრებელ“ 

მოქალაქეთა სამომავლო ტვირთად ჩამოკიდების პასუხისმგებლობას.  

სოციალური კეთილდღეობის დახმარებისაგან განსხვავებით, სოციალური 

დაზღვევა საშუალო და მაღალი კლასის დახმარებაა. ეს განსაკუთრებით ასეა 

მაგალითად, აშშ-ში, სადაც ფულადი დახმარება პენსიონერთა და უმუშევართათვის 

პოზიტიურ კავშირშია წინა გამომუშავებასთან. თუმცა ისეთი მოსაზრებაც არსებობს, 

რომ უმუშევრობის დაზღვევით სახელმწიფო თავისდაუნებურად კიდევ უფრო ზრდის 

დაუსაქმებლობის მაჩვენებელს, რადგან უმუშევარი, რომელიც დაზღვეულია 

უმუშევრობაზე, კარგავს მოტივაციას ეძებოს სამსახური და მაქსიმალურად ცდილობს 

გამოიყენოს დაზღვევა, რაც სახელმწიფოს საკმაოდ ძვირი უჯდება. ჩვეულებრივ, 

სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები ბევრად აღემატება სოციალური 

კეთილდღეობის დანახარჯს. სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების 

უარყოფითი გავლენა სოციალური კეთილდღეობის პროგრამებზე აშკარაა. დედვეიტი 

(„ფუჭი“ საერთო დანაკარგი) გადასახადის ყოველ ექსტრა დოლარზე იზრდება 

გადასახადებიდან ამოღებული შემოსავლების ზრდასთან ერთად. მაღალი 

გადასახადები, რაც აუცილებელია საშუალო კლასის სოციალური უზრუნველყოფის 

პროგრამებისთვის ზრდის დედვეიტის ტვირთის ოდენობას გადასახადზე, რაც 

სიღარიბის მიზნობრივ პროგრამებზე უნდა დაიხარჯოს (მენკიუ,  

2001).  

მოდით, კერძო დაზღვევის სისტემაზეც ვისაუბროთ, რომელიც საკმაოდ მსუყე 

სიამოვნებაა და განსაკუთრებით იმ ადამიანებს იზიდავს, რომლებსაც რისკთან 

გამკლავების საფრთხე დისკომპორტს უქმნის. ასეთ ადამიანებს შეუძლიათ შეიძინონ 

ნებისმიერი სახის დაზღვევა, რომელსაც გაწვდებიან და, რომელიც მათი აზრით, 

მოსალოდნელ რისკებთან გამკლავების ყველაზე კარგი საშუალებაა მათთვის. როგორც 

იცით, ბევრი სახის დაზღვევა არსებობს, მანქანის, უძრავი ქონების, ხანძრის 

წინააღმდეგ, ჯანმრთელობის, სიცოცხლის და ა.შ. არსებობს, ასევე, დაზღვევა ღრმა 

ხანდაზმულობისაც: თანხა, რომელსაც თქვენ იხდით დღეს, სადაზღვევეო კომპანია კი, 
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თქვენ მომავალში ამ თანხას გადაგიხდით ყოველწლიურად თქვენი სიცოცხლის 

მანძილზე.  

დაზღვევის ბაზარი ძირითადად ორი პრობლემის წინაშე დგას, რომლებიც 

რისკთან გამკლავების პროპაგანდირებას აფერხებს:  

 ერთი არის უარყოფითი შერჩევა: რისკიანი ადამიანი უფრო ხშირად მიმართავს 

სადაზღვევი კომპანიას, ვიდრე არარისკიანი;  

 მეორე კი მორალური საფრთხე: დაზღვევის შეძენის შემდეგ ადამიანი ნაკლებ 

მოტივირებულია რისკიანად არ მოიქცეს.  

სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ სადაზღვევო კომპანიები აფასებენ რისკს იმ 

მოსალოდნელი რისკების შეფასებაზე დაყრდნობით, რის წინაშეც ისინი დადგებიან 

კლიენტის მიერ დაზღვევის შეძენისთანავე. სწორედ ამიტომაცაა, რომ დაზღვევის 

მაღალი ღირებულება მისაღებია რისკიანი ადამიანებისთვის, ხოლო ნაკლებ 

რისკიანები კი ცდილობენ თვითონვე იზრუნონ თავიანთ უსაფრთხოებაზე და 

აირიდონ დაზღვევის ტვირთი.  
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                                                  სოციალური კეთილდღეობის პოლიტიკა  

  

მოდით განვიხილოთ სოციალური კეთილდღეობის არსი. როგორც შევთანხმდით, 

სიღარიბის დაძლევისაკენ მიმართულ სოციალურ მხარდაჭერას სოციალური კეთილდღეობის 

დახმარებებად მოვიხსენიებთ.  

მოგეხსენებათ, სიღარიბის მაღალი დონით ძირითადად ის ქვეყნები ხასიათდებიან, 

რომელთა ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებელი დაბალია. ეს ქვეყნები კი, განვითარებად 

ქვეყანათა ჯგუფს მიეკუთვნებიან. განვითარებად სამყაროში კი მაღალია უცხოურ კაპიტალზე 

დამოკიდებულებისა და საერთაშორისო სააგენტოების მხარდაჭერის მოპოვების საჭიროების 

მაჩვენებელი. ამიტომაც, სოციალური კეთილდღეობის სისტემის სტრუქტურული ჩარჩოს 

შემუშავებაზე სწორედ ეს ორგანიზაციები მუშაობენ უმეტესწილად.  

მსოფლიო ბანკისა და მონეტარული ფონდის დღის წესრიგში არ ფიგურირებს 

სოციალური პოლიტიკის ისეთი ტრადიციული კომპონენტები, როგორიცაა: სოციალური 

ექსკლუზია, შემოსავლების უთანასწორობის შემცირება, სამუშაო უფლებები, სოციალური 

ინტეგრაცია, რაც მეტად დამახასიათებელია მაგალითად, საერთაშორისო შრომის 

ორგანიზაციისთვის. სახელმწიფო, როგორც მეპატრონე, ფინანსური აგენტი, და მომსახურების 

მიმწოდებელი აღარ მონაწილეობს კეთილდღეობის სექტორში. ამას პოზიტიური ასპექტებიც 

აქვს, როგორიცაა:  

 ძლიერი მონოპოლიის აღკვეთა;  

 მომსახურებების მიწოდების პლურალიზაცია;  

 არჩევნის თავისუფლების ზრდის ტენდენციები; 

 ადმინისტრაციული დეცენტრალიზაცია.  

მსოფლიო ბანკისა და მონეტარული ფონდის შეხედულებისამებრ, სოციალურ ფულად 

ტრანსფერებს საბაზრო ეკონომიკაში უნდა ჰქონდეს სწორად სტრუქტურირებული მოტივაცია, 

რამაც უნდა გაამხნევოს ინდივიდები იმუშაონ, დანაზოგი შექმნან, გადასახადები გადაიხადონ, 
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რისკი გაიღონ, და მიმართონ სახელმწიფოს, როგორც დახმარების უკანასკნელ საშუალებას. ეს 

კი განსხვავდება წარსული ფილოსოფიისაგან, სადაც სახელმწიფო იყო ოჯახების შემოსავლის 

უსაფრთხოების ინტეგრალური ნაწილი. სახელმწიფო ინტერვენცია გამართლებულია მხოლოდ 

იმ შემთხვევაში, თუ ბაზარი მარცხს განიცდის – თავდაცვის, განათლების, ინფრასტრუქტურისა 

და სხვა სპეციალური უზრუნველყოფის საკითხებში, ისიც მხოლოდ იმ ეტაპამდე, სანამ ბაზარს 

შეეძლება მათი რეგულირება.  

იმისათვის, რომ სოციალურ პოლიტიკაში შეიქმნას ბალანსი სოციალურ 

უსაფრთხოებასა (უნივერსალური, არა-შემოსავალზე დამოკიდებული დახმარება) და 

სოციალურ კეთილდღეობას შორის (შერჩევითი, საჭიროების ტესტირება) აუცილებელია 

სამიზნე ჯგუფების გამოყოფა. დასავლეთსა და საბაზრო ეკონომიკაზე ორიენტირებული 

პოლიტიკური ეკონომიკის თვალსაზრისით, სოციალური დაცვა აღიარებს მხოლოდ რამდენიმე 

ინსტრუმენტს - დაზღვევაზე და საგადასახადო სისტემაზე დაფუძნებულ ფინანსურ 

ინსტრუმენტებს, რომლებმაც უნდა დაიცვან მოქალაქეები სიღარიბისაგან.  

მიზნობრივი-საჭიროების ტესტირების საფუძველზე შექმნილი დახმარებები 

ღარიბთათვის საკმაოდ სტიგმატიზირებული დახმარებაა. მიუხედავად ამისა, თარგეთირება 

ე.ი. მიზნობრივი დახმარება არის პროცესი, რომელიც დახმარებას მიმართავს მათკენ, ვინც ამას 

უკიდურესად  საჭიროებს. მიზნობრივი დახმარება სამ ძირითად საფეხურს მოიცავს:  

1. მიზნობრივი ჯგუფის განსაზღვრას;  

2. მიზნობრივი დახმარების მეთოდოლოგიის შემუშავებას მიზნობრივი ჯგუფის 

იდენტიციკაციისა და რესურსების ამ ჯგუფისაკენ მიმართვისთვის;  

3. ადმინისტრაციული  სტრუქტურის  შექმნას  შემუშავებული მეთოდოლოგიის   

    განსახორციელებლად.   

მიზნობრივი დახმარების მეთოდოლოგია მოითხოვს აპლიკანტის მონაცემების 

შეგროვებას, შეფასებას და ვერიფიკაციას. აპლიკანტის მონაცემები შეიძლება 3 ჯგუფად 

დავყოთ:  

 სოციალური და დემოგრაფიული;  

 საშემოსავლო, როგორც ოფიციალური ასევე არაოფიციალური; და  

 ქონებრივი მონაცემები.  
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აუცილებელია ისეთი მეთოდების გამოყენება, რომელიც ინკლუზიისა და ექსკლუზიის  

ცდომილებებს მაქსიმალურად შეამცირებს.   

რა არის ინკლუზიის ცდომილება?   

ინკლუზიის ცდომილებაა სახეზე, როდესაც პროგრამაში მოხვდნენ ისეთი ადამიანები, 

რომლებსაც ეს კონკრეტული მიზნობრივი დახმარება არ ეკუთვნის დახმარების 

მიზნობრიობიდან გამომდინარე.   

რა არის ექსკლუზიის ცდომილება?   

ექსკლუზიის ცდომილებაა სახეზე, როდესაც პროგრამაში ვერ მოხვდა ისეთი ადამიანები, 

რომლებსაც ეს კონკრეტული მიზნობრივი დახმარება ეკუთვნით დახმარების 

მიზნობრიობიდან გამომდინარე.   

ინკლუზიის ცდომილება იწვევს პროგრამის ღირებულების ზრდას, ექსკლუზიისა კი 

პირიქით. თუმცა, ამ უკანასკნელ შედეგებზე დაყრდნობით, არც იმის ფიქრის საშუალება 

გვეძლევა, რომ ინკლუზიის შეცდომები უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ექსკლუზიისა, რადგან 

ექსკლუზიის ცდომილებაც ძალიან საგანგაშოა. ინკლუზიისა და ექსკლუზიის ცდომილება 

შეგვიძლია ავირიდოთ მეთოდოლოგიის დახვეწით. მიზნობრივი დახმარების ბენეფიტებს, 

ჩვეულებრივ, უფრო მეტი ადმინისტრაციული ღირებულება აქვს, ვიდრე არამიზნობრივს. ასე 

რომ, მიზნობრივი დახმარების მეთოდი, რომელიც მაქსიმალურად ამცირებს ცდომილებას 

ზრდის ადმინისტრაციულ ღირებულებას, რაც თავის მხრივ ამცირებს პროგრამის 

ღირებულებას.  

მნიშვნელოვანია იმის გაანალიზება, თუ რა პროპორცია ყალიბდება უშუალოდ 

ბენეფიციარისათვის მიწოდებული მომსახურების საფასურსა და ამ მომსახურების 

ბენეფიციარამდე მიწოდების საფასურს შორის. პირველი არის თანხა ან მომსახურება, 

რომელსაც ბენეფიციარი იღებს, ხოლო მეორე - თანხა, რაც ბენეფიციარისთვის ამ თანხის ან 

მომსახურების მიწოდებისათვის გვჭირდება. ეს გულისხმობს, როგორც მიმწოდებლის დროს, 

ისე ანაზღაურებას და ტრანსპორტირების ხარჯებს. ბუნებრივია, მეორე პირველს ყველა 

შემთხვევაში აღემატება, მაგრამ საქმე ისაა რამდენჯერ. თუ მეორე საგრძნობლად აღემატება 

პირველს, დასაფიქრებელია ადმინისტრირების ეფექტიანობა.   

თარგეთირების მეთოდი, რომელიც სოციალურ და დემოგრაფიულ მახასიათებლებზე 

ან ქონების მფლობელობაზეა აგებული გრძელვადიან ღარიბებს უწევს სოციალურ დახმარებას, 
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რამეთუ ეს ინდიკატორები უფრო სტაბილური ინდიკატორებია დროში გაწერილი, მაშინ როცა 

შემოსავლის ინდიკატორი ამჟამინდელ ღარიბებს ასარგებლებს მეტად. რადგან ამჟამინდელი 

ღარიბები მეტნი არიან რაოდენობრივად ვიდრე გრძლევადიანი ღარიბები, ამ უკანასკნელთა 

უგულებელყოფა თარგეთირებისას  საგრძნობლად შეამცირებდა პროგრამის ღირებულებას.  

არსებობს, რასაკვირველია, მიზნობრივ დახმარებასთან დაკავშირებული პირუკუ მოტივაციის 

ფაქტორები. მაგალითად, მას შეუძლია დასაქმების დემოტივაცია, დახმარებებზე 

გრძელვადიანი დამოკიდებულების გამოწვევა, ოჯახური სტატუსის შეცვლისა და მიგრაციის 

მოტივირება. მაგალითად, მიზნობრივი დახმარება, რომელიც კონკრეტულ ოჯახურ 

სტრუქტურაზეა გაწერილი, ვთქვათ მარტოხელა დედებზე, იწვევს ამ სოციალური 

კომპოზიციის გახშირებას ბენეფიტის მიღების მიზნით. მიზნობრივი დახმარება, რომელიც 

შემოსავალზეა დამოკიდებული შემოსავლების დამალვას ან სამუშაოს შემცირებას იწვევს, 

დახმარების მიღების მიზნით. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ დახმარება აღემატება 

შესაძლო ანაზღაურებას. ეს კი იწვევს სოციალურ ინერტულობას, რაც დამოუკიდებელი 

ცხოვრების რეჟიმზე გადასვლის შესაძლებლობას ამცირებს, დახმარების მიმღების 

დახმარებაზე „დამოკიდებულების“ ხარისხს კი ვერ ამცირებს.  

არსებობს თარგეთირების შემდეგი მეთოდები:  

 შემოსავლის ტესტირება – ფორმალური შემოსავლების ტესტირება, დამყარებული 

დოკუმენტების შემოწმებაზე; აქვს საშუალო ადმინისტრაციული ღირებულება, მაგრამ 

ძალიან მაღალი თარგეთირების ცდომილება;  

 პროქსი მინს ტესტირება – სოციალური აგენტი აფასებს ოჯახის მდგომარეობას წინასწარ 

შემუშავებული კრიტიერიუმით. ამ მეთოდის ადმინისტრაციული ღირებულება 

ყველაზე მაღალია და ბენეფიციართა შერჩევას ყველაზე დაბალი ცდომილება აქვს, თუ 

ადეკვატური ინფორმაცია მიეწოდებათ სოციალურ აგენტებს ბენეფიციარებისაგან, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში კი, ყველაზე მაღალ ცდომილებას მივიღებთ;  

 თემის თარგეთირება – ადგილობრივი საბჭო ან სოციალური სააგენტოები 

განსაზღვრავენ თუ რამდენად მიესადაგება ოჯახი დახმარებას, ამ ტიპის თარგეთირებას 

დაბალ ადმინისტრაციული ღირებულება აქვს, სწორი თარგეთირების შემთხვევაში;  

 კატეგორიზირებული თარგეთირება (ყველა წევრი ამ სპეციფიკური კატეგორიისა 

უფლებამოსილია მიიღოს დახმარება) – ხასიათდება ძალიან დაბალი 
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ადმინისტრაციული ღირებულებით, მაგრამ მოსალოდნელი მაღალი ცდომილებით; 

სიზუსტე დამოკიდებულია მონიტორინგის ხარისხზე;  

 თვით-თარგეთირება – ადმინისტრაციული ღირებულება დაბალი აქვს, მაგრამ 

პროგრამული საფასური მაღალი შეიძლება ჰქონდეს, თარგეთირების ცდომილება 

სხვადასხვაგვარია; სტიგმატიზირებული დახმარებაა.  

მიზნის მიღწევა შესაძლოა სამიზნე სტრატეგიის უნივერსალურ სისტემაში 

განთავსებით. შესაძლოა დაწესდეს შეღავათები საშემოსავლო გადასახადებში, ან დამატებითი 

სარგებლის დაწესება შემოსავლების მიხედვით, ან დახმარების გაწევა კონკრეტული 

საჭიროებისა და არა შემოსავლის მიხედვით. რასაკვირველია, სოციალური კეთილდღეობის 

სისტემა უნდა ითვალისწინებდეს ადამიანის მიერ საკუთარი რესურსების მაქსიმალურ 

გამოყენებას და არა დახმარების მიწოდებით მის უყაირათო ხარჯვას. ამიტომ, ძალიან 

დაკვირვებითაა შესაქმნელი დახმარებების სისტემა, მათი ხანგრძლივობა და ოდენობა. 

აუცილებელია განისაზღვროს ადეკვატური საარსებო მინიმუმი, რისი იგნონირებაც ხდება 

მაშინ, როცა მინიმუმ ხელფასი და მინიმალური პენსია ამ საარსებო მინიმუმზე დაბალია, რაც 

ადამიანებს პასიურობისაკენ უბიძგებს.  
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სიღარიბე და მისი ზეგავლენა სხვადასხვა სოციალური ჯგუფების 

ფუქნციონირებაზე 

 იმისათვის, რომ ვისაუბროთ სიღარიბეზე აუცილებელია შევთანხმდეთ იმაზე, 

თუ რა არის სიღარიბე, რადგან იგი მრავალგვარად განისაზღვრება. ერთნი 

განსაზღვრავენ სიღარიბეს, როგორც საბაზისო რესურსების უქონლობას. 

მეორენი კი, როგორც საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის მიღების 

უუნარობას, რადგან მოხმარებისა და მონაწილეობის საშუალებას ფინანსური 

რესურსების ფლობა განაპირობებს, მათი ნაკლებობის შედეგი კი ცხოვრების 

დაბალი სტანდარტია. არსებობს უფრო ფართო განსაზღვრებებიც, მაგალითად, 

სიღარიბის გაეროსეული განსაზღვრება, რომელიც ისეთ არამატერიალისტურ 

ელემენტებსაც მოიცავს, როგორიცაა “გადაწყვეტილების მიღებაში 

მონაწილეობის ნაკლებობა”, “ადამიანური ღირსების ხელყოფა”, 

“ძალაუფლების ნაკლებობა”.  

სიღარიბე მისი მასშტაბების, სიღრმისა და კომპოზიციის 

გათვალისწინებით უნდა გაიზომოს. მაგალითად, აბსოლუტური სიღარიბე 

უკავშირდება ისეთი საბაზისო მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობას, 

როგორიცაა საჭმელი, სუფთა სასმელი წყალი, ჰიგიენური მდგომარეობა, 

ჯანმრთელობა, განათლება, ინფორმაცია და დაკავშირებულია არა მარტო 

შემოსავლის არქონასთან, არამედ სოციალური მომსახურებების 

ხელმიუწვდომლობასთან. აბსოლუტური სიღარიბე გადარჩენას უკავშირდება. 

ის ჩვეულებრივ განსაზღვრავს არსებობას, რომელიც გამოიხატება 

პროდუქციისა და რეპროდუქციისათვის საჭირო მინიმალურ ფიზიკურ 
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შესაძლებლობებში. ის განსხვავდება, მაგრამ ამავე დროს უკავშირდება 

სიღარიბის უფრო ფართო ცნებას საერთო სიღარიბეს, რაც ქვეყანაში სიღარიბეში 

მცხოვრებთა საერთო რაოდენობით განისაზღვრება. ფარდობითი სიღარიბე კი 

განისაზღვრება არა როგორც საბაზისო ფიზიკური საჭიროებებისათვის 

არასაკმარისი ფინანსური რესურსების ფლობა, არამედ, როგორც სრულფასოვან 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის უუნარობა. ფარდობითი სიღარიბის 

განსაზღვრა შესაძლებელია მხოლოდ ერთი და იგივე საზოგადოების წევრების 

ცხოვრების პირობების შედარებით მოცემულ ისტორიულ ეტაპზე.  

როგორც ვნახეთ, სიღარიბე სხვადასხვა პარამეტრებით იზომება და ამ 

პარამეტრებისა და განსაზღვრებების ნაირსახეობა ხაზს უსვამს იმას, რომ 

აბსოლუტური და ფარდობითი სიღარიბის არსიცა და ურთიერთკავშირიც 

მასზე განსხვავებული შეხედულებების დემონსტრირებაა, რამეთუ პირველად 

საჭიროებებზე კაცობრიობის გაგებაცა და მოთხოვნილებაც განსხვავებულია. 

ასე რომ ამ ცნების განსაზღვრა პოლიტიკურ ფუნქციას წარმოადგენს.  

განსაზღვრების მსგაბსაც, სიღარიბე სხვადასხვაგვარად იზომება. 

სიღარიბის გაზომვის სხვადასხვა მეთოდმა შეიძლება სხვადასხვა შედეგი 

მიგვაღებინოს. სიღარიბის გაზომვისათვის აუცილებელია განსაზღვრული 

იყოს სიღარიბის ინდიკატორები და სტანდარტი ე.წ. სიღარიბის ზღვარი, 

რასთან მიმართებაშიც უნდა შეფასდნენ ეს ინდიკატორები. სიღარიბის 

ზღვარზე დიდ ზეგავლენას ახდენს დროის განზომილება. მიმდინარე 

ცვლილებების მონიტორინგისათვის სიღარიბის ზღვარი უნდა დაფიქსირდეს 

რეალურ ვადებში, ან დამოკიდებული გახდეს შემოსავლის ზრდაზე, ან 

რეგულარულად შეიცვალოს მოსალოდნელ ცვლილებებთან მიმართებით. 

სიღარიბის ზღვარი ადგენს ღარიბთა რაოდენობას და შემადგენლობას, რასაც 
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მოსდევს იმ პოლიტიკის სწორად განსაზღვრა, რომელმაც ეს ხალხი 

მაქსიმალურად უნდა ამოიყვანოს თავიანთი გაჭირვებიდან სიღარიბის 

ზღვრამდე. თუმცა, უნდა აღინიშნოს რომ ის არაფერს გვეუბნება ჩვენ სიღარიბის 

სიღრმესა და ინტენსიურობაზე, ე.ი. იმაზე, თუ სიღარიბის ზღვარს რამდენად 

ქვევითაა ხალხის შემოსავალი. აუცილებელია სიღარიბის დონეების გაზომვა, 

რაც იმის საშუალებას მოგვცემდა, რომ სიღარიბის დაძლევის მხოლოდ 

რაოდენობრივ ინდიკატორებს არ დავყრდნობოდით. ისინი, ვინც ოდნავ 

სცილდებიან სიღარიბის ზღვარს უფრო ადვილი “ამოსაყვანები” არიან ამ 

ზღვრამდე, ვიდრე ისინი, ვისი შემოსავალიც საგრძნობლად სცილდება 

დაწესებულ ზღვარს ე.ი. რაოდენობრივი მაჩვენებელი არაფერს გვაძლევს 

სიღარიბის დონეებს შორის სხვაობის გაუქმებისათვის.  

სიღარიბის გაზომვისას ჩამოყალიბებულნი უნდა ვიყოთ იმაზე, თუ 

რასთან მიმართებით ვზომავთ სიღარიბეს - შემოსავალთან, ცხოვრების 

სტანდარტთან, მოხმარებასთან თუ დანახარჯთან. თუ შემოსავალთან 

მიმართებაში ვაპირებთ სიღარიბის გაზომვას, აუცილებელია გადავწყვიტოთ 

მხოლოდ ფაქტიურ შემოსავალთან მიმართებით ვზომავთ თუ მატერიალურ 

რესურსებთან და აქტივებთან მიმართებით. კვლევებმა ცხადყო, რომ დაბალი 

შემოსავალი არ არის ცხოვრების დაბალი სტანდარტის პირდაპირი 

განმსაზღვრელი ფაქტორი. შეუთავსებლობა შეიმჩნევა განსაკუთრებით მაშინ, 

როცა შემოსავლის გაზომვა გათვლილია ოჯახზე, ხოლო საცხოვრებელი 

სტანდარტის ან კეთილდღეობისა ინდივიდზე, გენდერული იმპლიკაციით.  

ადამიანის ცხოვრების ცუდი პირობების მიზეზად ე.ი. დაბალ 

საცხოვრებელ სტანდარტად მხოლოდ დაბალ შემოსავალს ვერ მივიჩნევთ 

ზოგჯერ. ან პირიქით, ადამიანი შესაძლოა თავს აღწევს ცხოვრების ცუდ 
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პირობებს სხვადასხვა საშუალებით: დანაზოგის აქტივიზაციით, სესხის 

აღებით, საქველმოქმედო ორგანიზაციებში დახმარებისთვის მიმართვით, 

მათხოვრობით, ქურდობით და სხვა. ასე რომ, მხოლოდ შემოსავლის გაზომვით 

ვერ მივიღებთ სიღარიბის ზუსტ მაჩვენებელს. შესაბამისად, შემოსავლის 

მომატებასთან ერთად შესაძლოა არ გაუმჯობესდეს ცხოვრების პირობები, თუ 

ინდივიდი მთელს ნამატს ვალებში დახარჯავს.  

ზოგიერთნი მიიჩნევენ, რომ დანახარჯი არის სიღარიბის უფრო ზუსტი 

საზომი, როგორც უფრო საიმედო საზომი შემოსავლისა და საცხოვრებელი 

სტანდარტისა, თუმცა ამასაც თავისი პრობლემები ახლავს, მაგალითად, 

პერიოდული მსხვილი დანახარჯი, და დანაზოგებისა და სესხების ფაქტები. 

ამავე დროს ოჯახურ მეურნეობაში ერთი წევრის შენაძენი შესაძლოა სხვების 

საცხოვრებელ მდგომარეობას მეტად აუმჯობესებდეს, ვიდრე თავად მისას. 

მაგალითად, ოჯახის დედის უმრავლესი საოჯახო შენაძენი. ხშირად ამ 

ნივთების მოხმარების მაჩვებელი სხვების მიერ გაცილებით მაღალია, ვიდრე 

თავად ოჯახის დიასახლისისა, რომელმაც ნივთი შეიძინა. ასე რომ ცალკეულად, 

არც შემოსავლისა და არც დანახარჯის, არც მოხმარებისა და არც ცხოვრების  

სტანდარტის ინდიკატორებზე დაყრდნობით არ არის შესაძლებელი რეალური 

კეთილდღეობის გაზომვა.   

როგორ დგება სამომხმარებო კალათა? მოგეხსენებათ, ქვეყნები 

განსაზღვრავენ სამომხმარებლო კალათას - აუცილებელ საარსებო მინიმუმს 

ადამიანისათვის. ხშირად სამომხმარებლო კალათას ექსპერტები ადგენენ, და 

დროშიც ყოველთვის განახლებადი არ არის. სიღარიბე იზომება მათი 

შეხედულებისამებრ ღარიბთა ცხოვრებისათვის აუცილებელი საარსებო 

მინიმუმისა და საბაზისო მოთხოვნილებების საგნების აღრიცხვით. ასევე 
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გამოიყენება მონაცემი დანახარჯის არ არსებობის შესახებ ხანგრძლივი 

მოხმარების საქონელზე და ფუფუნების საგნებზე. ეს მიდგომა კი ვერანაირად 

ვერ გამოდგება მათთვის, ვინც ამჯობინებს ხანგრძლივი მოხმარების ან 

ფუფუნების საგნებზე ხარჯვას აუცილებელი მოთხოვნილებების საგნებზე 

უარის თქმის ხარჯზე. რასაკვირველია, ამ მონაცემებზე დაყრდნობით 

შეგროვებული ინფორმაცია არ იძლევა ობიექტური რეალობის ასახვის 

საშუალებას.  

დადგა დრო დავსვათ შეკითხვა – როგორ შევამციროთ სიღარიბის 

მაჩვენებელი? სამწუხაროდ, სიღარიბის დაძლევისა და მასთან გამკლავების 

უნივერსალური მიდგომა არ არის შემუშავებული სამყაროში, რადგან ის რაც 

მუშაობს ერთათვის არ არის იმდენად ეფექტიანი მეორეთათვის, ის რაც 

ეხმარება სიღარიბის დაძლევაში ერთგან, არა აუცილებლად ვარგისიანია 

სხვაგან. ერთთა პრობლემის მოგვარება ზოგჯერ მეორეთა პრობლემის 

წარმოშობის მიზეზია, და ეს ყველაფერი მგრძნობიარეა დროსთან, 

ადგილმდებარეობასთან და პოლიტიკურ ვითარებასთან მიმართებით, როგორც 

კროს-ნაციონალურ, ისე ინტრა-ნაციონალურ კონტექსტში.  

 

 

 

 

  



 

ქალი, სიღარიბე და ტრავმა - გაძლიერების პრაქტიკა 
ჯენ ისტი(East), სუზან როლი (Roll) 

 

 
 

ეს ნაშრომი აღწერს სხვადასხვა ქალის გაძლიერებისათვის მუშაობისადმი მიდგომას; ისეთ ქალებზეა ლაპარაკი, რომლებიც 

განიცდიან  სიღარიბეს, ტრავმას, მრავალმხრივ სტრუქტურულ ზეწოლას. ჩვენი მიდგომა არის ქალაქის თემში პრაქტიკის 

შემუშავების, დანერგვის და შეფასების  ოცწლიანი გამოცდილების შედეგი და ეფუძნება ქალის გაძლიერების თეორიას და 

ურთიერთობისეული კულტურის თეორიას. ეს ინტერვენცია აერთიანებს სოციალური მუშაობის კლინიკურ 

ინტერვენციას და თემის მიერ ორგანიზებულ სტრატეგიას, რომელიც ხელს უწყობს პერსონალურ და კოლექტიურ 

გაძლიერებას, მხარს უჭერს ფემინისტურ იდეას, რომ ‘პერსონალური ნიშნავს პოლიტიკურს’. ინტერვენციები, 

არაკლინიკური ინტერვენციების ჩათვლით (მთხრობელთა წრეები, ლიდერობასა და ადვოკატობაში განათლება თუ 

წვრთნა), შეიძლება იყოს გზამკვლევი პრაქტიკოსებისთვის, რათა ისეთი მომსახურებები და პროგრამები მიაწოდონ  

ქალებს, რომლებიც შეუქმნიან საშუალებებს შეცვალონ პირადი და თემის ცხოვრება. პროგრამების შედეგები 

გვიჩვენებენ ქალებისთვის წარმატებულ ცვლილებებს - სიმპტომების გაუმჯობესებას, მომატებულ ქმედითობას, თემის 

ადვოკატობაში ჩართულობას. მონაწილე ქალებში აგრეთვე გამოჩნდა ძალაუფლების მეტად აღქმა (რომელიც 

აბალანსებს ერთგვარობას და სხვადასხვაგვარობას ქალებს შორის), მომავლის იმედის მომატება.  
 

 

1976 წელს სოციალური მუშაობის სპეციალურ გამოცემაში გამოქვეყნებულმა სტატიამ აღიარა, რომ 

პრაქტიკაში მნიშვნელოვანია გენდერზე/სქესზე დაფუძნებული მიდგომა (Berlin, 1976). მას მერე გაჩნდა 

გენდერზე/სქესზე ორიენტირებული ახალი თეორიები და სოციალური მუშაობა კი განწყობილია, რომ ხელი 

შეუწყოს გენდერზე/სქესზე დაფუძნებულ პროგრამებს და ინტერვენციებს, რომლებიც ფოკუსირებული არიან 

ქალების გაძლიერებაზე. ამ მიდგომას განსაკუთრებით შეესაბამება გარემოსეული თეორიული საფუძველი, რომელიც 

ქალის ინდივიდუალურ გამოცდილებას სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური სტრუქტურების კონტექსტში 

განიხილავს/ათავსებს. ამას ბუნებრივად მივყავართ სოციალური მუშაობის ინტეგრირებულ ინტერვენციებთან, 

რომლებიც მიემართებიან ქალის წარმატების გზაზე არსებულ ინდივიდუალურ და  სტრუქტურულ ბარიერებს 

(Austin, Coombs, & Barr,2005). 

 

ეს სტატია წარმოგვიდგენს პერსონალური და კოლექტიური  გაძლიერებისადმი მიდგომას ერთმანეთისგან 

განსხვავებულ ქალებთან მუშაობისთვის. ლაპარაკია ქალებზე, რომლებიც განიცდიან სიღარიბეს და ტრავმას, 

რომლებიც გადახლართულია მრავალნაირ სოციალურ და ინსტიტუციურ ზეწოლასთან (რასიზმი, კლასიზმი, 

ჰეტეროსექსიზმი/ჰომოფობია). ჩვენი მიდგომა პრაქტიკისადმი ეფუძნება დიდი ქალაქის თემში ჩვენ მიერ 

ინტერვენციების შემუშავების, დანერგვის და შეფასების   ოცწლიან გამოცდილებას. პრაქტიკაზე დაფუძნებული ეს 

მიდგომა აერთიანებს კლინიკურ ინტერვენციას და თემის ორგანიზების/მობილიზების სტრატეგიებს. სტატია 

იწყება ზოგადი ფონის და მიდგომის საორგანიზაციო კონტექსტის წარმოდგენით; შემდეგ შემოგთავაზებთ 

ლიტერატურას და პერსპექტივებს, რომლებმაც გავლენა იქონიეს ამ მოდელზე. სტატიის დასკვნაში ნახავთ 

სტრატეგიის და შედეგების მოდელებს ქალების გაძლიერებისთვის სოციალური მუშაობის  პრაქტიკისთვის. 

 

გზაჯვარედინი - ქალი, სიღარიბე და ტრავმა 
 

1978 წელს პიარსმა (Pearce) შექმნა ფრაზა ‘სიღარიბის ფემინიზაცია’, რაც გულისხმობდა, რომ ღარიბთა 

შორის ქალების წილი მეტი იყო. დღეს ისევ არსებობს სიღარიბის ფემინიზაციის ფენომენი და სიღარიბის კომპლექსურობის 

დამადასტურებელად მეტი ემპირიული საბუთიც გვაქვს (K. G. Robbins & Morrison, 2014). სიღარიბესთან დაკავშირებული 



 2 
ტრავმების რიგს განეკუთნება: იზოლაცია, ვიქტიმიზაცია, დისკრიმინაცია და სტიგმა; ეს ყველაფერი ერთვის ძირითადი 

მატერიალური რესურსების (საცხოვრებლის და საკვების) ნაკლებობას (Broussard, Joseph, & Thompson, 2012). აგრეთვე   

კარგად  არის  დასაბუთებული  კავშირი  სიღარიბესა  და  ფსიქიკურ  ჯანმრთელობას  შორის,  

ჯანმრთელობასა  და  ქალის  მიერ  განცდილ  ძალადობას შორის   (Elliott, Bjelajac, Fallot, Markoff, & Reed, 

2005; Savage, Quiros, Dodd, & Bonavota, 2007). ქალები ამავე რეალობას აწყდებიან ზრუნვის (სახელმწიფო დახმარების, 

ბავშვთა კეთილდღეობის, საცხოვრებლის,  ბავშვზე ზრუნვის, ჯანდაცვის, ფსიქიკური ჯანმრთელობის) 

სისტემებში. 
 

ინტერვენციის მოდელები, რომლებიც ითვალისწინებენ გენდერის/სქესის, რასიზმის, ეკონომიკური 

ზეწოლის, სიღარიბის და ტრავმის კომპლექსურობას, არ წარმოადგენენ უმრავლესობას, მაგრამ ისინი 

ვითარდებიან (Markward & Yegidis, 2011). მაგალითად, ქალის ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის საუკეთესო 

პრაქტიკა 1  მხარს უჭერს ინტეგრირებულ მიდგომას და ტრავმის გამათვალისწინებელ ზრუნვის მოდელებს, 

რომლებიც მიემართებიან სტიგმის, ტრავმის და ძალადობის ურთიერთდამოკიდებულებას. გარდა ამისა, ქალზე 

ორიენტირებული ზოგიერთი კლინიკური ინტერვენცია (Tseris, 2013; Worell & Reamer, 2003) ყურადღებას ამახვილებს 

დიალოგის პროცესზე და ცნობიერების ამაღლებაზე; რათა დაეხმარონ ქალს, გაიგოს (ფსიქიკური პრობლემების 

და ტრავმის გამოცდილების ფონზე და მათზე რეაგირებისას) როგორ მოქმედებს სოციალური ლოკაცია 

თვითგამორკვევაზე თუ არსის გაგებაზე/აზრის გამოტანაზე. ეს ინტერვენციები ბადებენ კითხვებს ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის და ტრავმის მოდელების შესახებ, რომლებიც ‘გენდერული/სქესობრივი უთანასწორობის 

სოციალურ კონტექსტზე’ წინ, შეფასებასა და დიაგნოზს აყენებენ   (Tseris, 2013, გვ. 154). ეს განსაკუთრებით 

მართალია ფერადკანიან ქალებთან მიმართებით, რომელთა წილი ძალიან დიდია დაბალშემოსავლიან მოსახლეობაში 

და რომლებიც არა მხოლოდ სექსიზმის, არამედ რასობრივ საფუძველზე წარმოქმნილ სტრუქტურულ ბარიერებსაც 

აწყდებიან ცხოვრებაში (Abramovitz, 1996). ჩვენს ნაშრომზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა რასიზმის და ტრავმის 

კვლევამ, რომელიც ახლა იდგამს ფეხს  (Spanierman & Poteat, 2005). სოციალური მუშაობისთვის საგულისხმოა, რომ 

ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე მზრუნველ სამსახურებს, როცა საქმე აქვთ სიღარიბე-ტრავმის დავიდარაბასთან, 

ხშირად გამორჩებათ ხოლმე (გამოჯანმრთელების ძალისხმევასთან ერთად) ქალების ჩართვა იმ პროცესში, 

რომელსაც შეუძლია კოლექტიური გაძლიერების ხელშეწყობა. იმ ქალებისთვის, ვინც ტრავმა მიიღო, 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დახმარება, რომ განასხვაონ ტანჯვის შინაგანი და გარეგანი წყაროები 

(Richmond, Geiger, & Reed, 2013). ქალზე ორიენტირებული გაძლიერებისეული მიდგომა შეიძლება 

დაეხმაროს ქალს საკუთარი უფლებების გაგებაში; იმის გაანალიზებაში, თუ როგორ არის მისი 

პერსონალური გამოცდილება ფესვგადგმული სასტიკ სტრუქტურებში; საკუთარი თავის თემის 

მოქალაქედ დანახვაში; საკუთარი თავის და სხვის ნაცვლადაც ქმედებაში. ამ ყველაფრის შედეგად, ქალი 

ახერხებს გაზარდოს საკუთარი შესაძლებლობები, რათა გააკეთოს არჩევანი (Kabeer, 2012). 
 

ჩვენი ნაშრომი ეფუძნება პატარა არამომგებიანი ორგანიზაციის გამოცდილებას, რომელიც 1995 წელს 

შეიქმნა. ორგანიზაციის დამფუძნებლები აღიარებდნენ, რომ სიღარიბის, რასიზმის, ტრავმის და ზრუნვის სოციალური 

სისტემების მიერ გარიყული ქალებისთვის შეიძლება სიკეთის მომტანი იყოს სპეციფიკური გენდერული პოგრამები, 

რომლებიც მიემართებიან ამ გარიყულობას. სააგენტომ გაძლიერება აღიქვა, როგორც მეტი ძალაუფლება და კონტროლი  

ინტრაპერსონალურ, ინტერპერსონალურ, სათემო და პოლიტიკურ დონეზე  (Gutiérrez, Parsons, & Cox, 1998). ამ მრწამსს 

სააგენტო მხარს უჭერდა თანამშრომელთა განვითარების, თანამშრომლობის და ხელმძღვანელობის 

თვალსაზრისით. 

 

თავიდან მომსახურებები ფოკუსირებული იყო კლინიკურ ინტერვენციებზე, როგორიც გახლავთ - 

ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტაციები; მოგვიანებით ამას დაემატა მენტორობა, ადვოკატობა და 

ორგანიზება (ქალთა გაძლიერების და ლიდერობის მოდელის ჩათვლით, რომელიც ერთმანეთს ურწყამდა 

 
1 აშშ-ის ჯანმრთელობის და ადამიანის მომსახურების დეპარტამენტის გამოცემა: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2011 
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პიროვნულ ზრდას და თემში ჩართულობას). თავიდან კონსულტაციას თუ ჯგუფურ მომსახურებას იღებდნენ 

(ძალადობის, ტრავმის და იზოლაციის მსხვერპლი) ქალები, რომლებსაც აღმოაჩნდებოდათ დეპრესიის თუ 

შფოთვის სიმპტომები. ბევრი მათგანი მონაწილეობდა სათემო პროგრამაში კეთილდღეობიდან დასაქმებამდე; სხვებს 

სჭირდებოდათ დაზღვევა თუ ხელი არ მიუწვდებოდათ კონსულტაციაზე; ზოგიერთმა სააგენტოს იმიტომ მოაკითხა, 

რომ უნდოდა თემში სხვა ქალებს დაახლოებოდა/დაკავშირებოდა. ამ ქალების 95 პროცენტის შემოსავალი 

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იყო, ხოლო მათი 60 პროცენტი ფერადკანიანი (ლათინოამერიკელი ან 

აფროამერიკელი) იყო.  

 

სამკურნალო ინტერვენციები (რომელიც არ არის ამ ნაშრომის თემა) დაფუძნებული იყო ფემინისტურ 

პრინციპებზე. როგორც ასეთი, ტრავმაზე ფოკუსირებული კოგნიტიურ ქცევითი თერაპია  თერაპიასთან ერთად 

ყურადღების ამახვილებდა ურთიერთობაზე, გაძლიერებაზე და ნდობაზე (Bisson & Andrew, 2007; Elliott et al., 2005). 

გადა ამისა, მხარდაჭერის და საგანმანათლებლო ფსიქოლოგიური ჯგუფები ხელმისაწვდომი იყო ყველა 

ქალისთვის, ვინც დაინტერესებული იყო ცოდნის და უნარების გაუმჯობესებით და იზოლაციის შემცირებით. თუ 

მონაწილეს გაუჩნდებოდა ინტერესი ურთიერთობისადმი, მას მენტორს მიუჩენდნენ, რათა დახმარებოდნენ 

მიზნის მიღწევაში. სააგენტოს მომსახურებები უნიკალური გახადა ქალთა ლიდერობის პროგრამამ. ის დაფუძნებული იყო 

სოციალური მუშაობის დამფუძნებლების ცოდნაზე და ინტეგრირებული პრაქტიკის მათეულ ხედვაზე (რომელიც უნდა 

აერთიანებდეს ცვლილების სტრატეგიებს კლინიკური და სათემო პრაქტიკიდან). როცა დამფუძნებლებმა შეიმუშავეს და 

დანერგეს ქალთა ლიდერობის პროგრამა, (სოციალური მუშაობის მთავარ იდეებზე) ინდივიდის და თემის 

გაძლიერების ფასეულობებზე დაყრდნობით, გაჩნდა პრაქტიკისეული მიდგომა   (იხ. დიაგრამა 1). 
 

 

თეორიული პერსპექტივები 

 

პრაქტიკისეული მოდელი ორმა  თეორიულმა პერსპექტივამ ჩამოაყალიბა: (1) ქალთა გაძლიერებამ  და (2) 

ქალის ფსიქოლოგის, განვითარების და ურთიერთობის კულტურის თეორიებმა (RCT).  

 

ქალთა გაძლიერება 

 

  გაძლიერების (empowerment - ძალაუფლებით აღჭურვის) თეორია, რომელიც სოციალური მუშაობის 

პრაქტიკის მოდელის ნაწილია,  ადამიანურ პრობლემებს სოციალურ კონტექსტში მოიაზრებს, ეს კონტექსტი კი 

ზეწოლას ახდენს მათზე, ვინც ყველაზე მეტად გარიყულია საზოგადოებისგან (S. P. Robbins, Chatterjee, & Canda, 

2012). ქალთა გაძლიერების პრაქტიკა სამ მდგომარეობას მიემართება: (1) საკუთარ თავთან გაუცხოება (რომელსაც 

ამყარებს სტერეოტიპები და პიროვნულობის წაშლა/ადამიანის ნივთად აღქმის პრაქტიკა) (2) ქალის 

რთული/გაურკვეველი მდგომარეობა თუ საზოგადოებისეული ურთიერთგამომრიცხველი მოსაზრებები ქალის 

შესახებ და (3) ინსტიტუციური და სტრუქტურული სექსიზმი (GlenMaye, 1998). ამ მდგომარეობებისთვის 

სოციალური მუშაობით ქალთა გაძლიერების მეთოდები გვთავაზობენ ინტერვენციებს, რომლებიც მხარს 

უჭერენ ინდივიდუალურ ცვლილებებს და ზრდას, ზეწოლის ქვეშ მყოფი ჯგუფების მიერ უარყოფითი 

თვითშეფასებების გაცნობიერებას, იმის სწავლას თუ როგორ უნდა გავზარდოთ ძალაუფლება 

პიროვნებათშორის და პოლიტიკურ კონტექსტში     (Gutiérrez & Lewis, 1999). სოციალური მუშაობის ამ მიდგომის 

მთავარი პრინციპები ასეთია: 

 (a) გაძლიერება კონტექსტზეა დამოკიდებული და ამიტომ კონტროლის განცდა სხვადასხვაგვარად გამოიხატება   

სახვადასხვა სიტუაციაში, კულტურაში და პიროვნებაში; 
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   (b)  გაძლიერება არის განვითარების პროცესი; 

(c)  გაძლიერება ერთდროულად არის პროცესიც და შედეგიც;  

(d) გაძლიერების პრაქტიკაში მონაწილეობენ ურთიერთობები, რომლებიც მოიცავნ (პიროვნების ძლიერ მხარეებზე 

დაყრდნობით) ემოციების გაზიარებას და კულტურული თავმდაბლობით მრავალფეროვნების მიღებას.  

 

დიაგრამა 1. 

 
 

 

ქალის ფსიქოლოგია და ურთიერთობის კულტურის თეორია (RCT) 

 

1976 წლიდან მოყოლებული, მილერის (Miller, 1976)  ნაშრომების კვალდაკვალ, განივრცო ქალის 

ფსიქოლოგიის თეორია და პრაქტიკა. მილერი აღიარებდა, რომ პატრიარქალურ სისტემაში  შექმნილი 

განვითარებისეული თეორიები ქალს პათოლოგიურად აღიქვამდნენ. მილერის პირველი ნაშრომი (Toward a New 

Psychology of Women) განივრცო ურთიერთობის კულტურის თეორიის სახით, რომელიც არის ფორმატი ქალის 

განვითარების და ზრდის გაგებისათვის (Jordan, Walker, & Hartling, 2004). დასავლურ ფსიქოლოგიაში დომინირებდა 

შეხედულება/მოსაზრება, რომ თვითგანვითარება არის უფრო დამოუკიდებელი და ავტონომიური არსებისკენ 

სვლის პროცესი. ურთიერთობის კულტურის თეორიამ (განსაკუთრებით ქალთან მიმართებით) თვითგანვითარების 

პროცესი დაინახა, როგორც სვლა უფრო კომუნიკაბელური მესკენ, როცა ყურადღება გამახვილებულია 

ურთიერთობაზე და კავშირებზე    (Jordan, Kaplan, Miller, Stiver, & Surrey, 1991). მიუხედავად იმისა, რომ ურთიერთობის 

კულტურის თეორია ფსიქოლოგიიდან წამოვიდა, ის სოციალურ გარემოში ადამიანის ქცევის  სოციალური 

მუშაობისეულ მიდგომაში და პრაქტიკის მთავარ კომპეტენციებში დამკვიდრდა  (Comstock et al., 2008). 

  

ურთიერთობის კულტურის   თეორიის   არაერთი  მთავარი კონცეფცია გამოსადეგია და კარგად ერწყმის 

სოციალური მუშაობის გაძლიერებისეულ თეორიას და პრაქტიკას.   პირველი ასეთი კონცეფცია გახლავთ ძალის 

გაგება; სოლომონის (Solomon, 1976) ნაშრომმა წარმოაჩინა ძალაუფლების ბლოკების კონცეფცია (რომელიც ხელს 

უშლის კლიენტის სისტემებს). ეს კონცეფცია გვთავაზობს, რომ სოციალურმა მუშაკებმა სტიგმადასმული ჯგუფების 

ძალაუფლების არ ქონა უნდა შეამცირონ. მილერი (Miller, 1982) ძალაუფლებას განსაზღვრავს, როგორც ‘‘შესაძლებლობას 

მოახდინო ცვლილება’, როგორც ფართო სოციალურ და პოლიტიკურ სივრცეში ვინმეს მიერ ძალაუფლების არქონის 

ამბებით
დაახლოება

ინტერვიუები
მთხრობელთა წრეები
მართული საუბრები

ფოკუსჯგუფები

გახდე ლიდერი და
ადვოკატი

წვრთნა ლიდერობისთვის

უნარების განვითარება

თემის აქტივობებში
ჩართულობა

გამოხატვის
უფლებით

სარგებლობის
უნარის

გამომუშავება

თემის შეკრებები

გამოცდილებით სწავლა

ინფორმაციის გაზიარება

ცნობიერების ამაღლება
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შემცირებას (მისი ფიქრების და ქმედებების შეცვლით). მილერი და სოლომონი ორივე აღიარებდა, რომ ძალა 

განიცდებოდა სხვადასხვა გზით და სხვადასხვა კონტექსტში; და, რომ ქალისთვის ძალაუფლების გამოყენება 

ხშირად თვითგამოხატვისათვის დისკომფორტის შემქმნელია ხშირად სიჩუმე/დუმილი აღიარებული იყო, როგორც 

ძალადობრივი სტრუქტურების ზემოქმედების  შედეგი; ეს სტრუქტურები ზეწოლას ახდენენ ქალებზე, განსაკუთრებით 

მათზე, ვინც ყველაზე მეტად არის გარიყული რასის ან ეკონომიკური წნეხის გამო (Goldberger, Tarule Clinchy, & Belenky, 1996). 

ძალაუფლების ამ კონსტრუქციას დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, თუ როგორ მივა ქალი თავისი 

ცხოვრების გაგებამდე. ქალებს, ვისაც ადრე არ ჰქონდა ძალაუფლება, შეიძლება დასჭირდეს დრო, რათა 

ახლებურად განიცადოს ძალაუფლება, როგორც თავისი მეს განვითარების შემადგენელი ნაწილი. 

განვითარებისეული გაძლიერების პროცესმა შეიძლება მოგვცეს ამის დრო. ეს იმიტომ კი არ ხდება, რომ ქალები 

ბუნებრივად ნაკლებ ძალაუფლებას ფლობენ, არამედ იმიტომ, რომ ზეწოლა, რომელსაც ბევრი ქალი განიცდის, 

შთანთქავს  მისი ძალაუფლების ნაწილს.   

 

მეორე კონცეფცია ურთიერთობის კულტურის თეორიისა, რომელიც  განვითარებისეული გაძლიერების  

პროცესის აუცილებელი ნაწილი გახლავთ, არის ემოციების გაზიარება და  თანაგრძნობა/ემპათია 

‘ურთიერთთანაგრძნობის ურთიერთობაში თითოეული პიროვნება  სხვა პიროვნებას აძლევს 

დახმარების უფლებას და თავად ეხმარება სხვას თვითგამორკვევაში, რეალობის აღქმაში და 

ურთიერთობის დამყარებაში; ისინი ერთმანეთს  აყალიბებენ    ( Jordan, 1997, გვ. 15).   სოციალური მუშაობის 

ურთიერთობის ქვაკუთხედი არის თანაგრძნობა/ემპათია, ისევე, როგორც ზრდის წარმოქმნა, ურთიერთობის და 

თანაზიარობის მოფრთხილება, რათა ხელი შევუწყოთ ძალაუფლებით აღჭურვის პროცესს.    

 
სოციალურ მუშაობაში თანაზიარობა და თანაგრძნობა/ემპათია განსაზღვრავენ თერაპიულ ურთიერთობას, 

რომელიც მოიცავს პატივისცემას, ნამდვილობას/ავთენტურობას,  პრობლემის ქალისეულ განსაზღვრებას და ემოციურ 

მზაობას (Freedberg, 2009).   სათემო პრაქტიკის დონეზე ურთიერთობაში თანაზიარობას მივყავართ სოციალური მუშაკის და 

მონაწილის როლების აღრევამდე; და აქ ურთიერთობაში თანაგრძნობის/ემპათიის შენარჩუნება ისევე მნიშვნელოვანია, 

როგორც ინსტიტუციური ძალაუფლების მოპოვება (Joseph et al., 1989; Stall & Stoecker, 1998; Weintraub & Goodman, 2010). 

ურთიერთობაში  თანაგრძნობის/ემპათიის  შენარჩუნება   განსაკუთრებით   მნიშვნელოვანია  

ფერადკანიანი  ქალებისთვის, რომლებისთვისაც ხშირად  მხოლოდ კანის ფერია 

თანაგრძნობის/ემპათიის არქონის მიზეზი (Tatum, 1997, გვ. 92). 

 

საბოლოოდ, სოციალური მუშაობის გაძლიერების თეორია და ურთიერთობის კულტურის თეორია ქმნიან 

ფორმატს (ქალებისთვის გამიზნული) სოციალური მუშაობის პრაქტიკისთვის, რომელიც ეფუძნება ქალის 

ურთიერთობისეულ ძლიერებას და ჩვენს პროფესიულ ფასეულობას, სოციალურ სამართლიანობას. ეს 

თეორიები იდენტობის განვითარებას ურწყამენ ქალის ცხოვრების კომპლექსურობასთან; იმ ქალებზეა 

ლაპარაკი, რომლებიც განიცდიან სიღარიბეს, ტრავმას, არაერთ გარეშე სტრესს,  (რასის, კლასის, 

გენდერის/სქესის თუ უნარის გამო) ზეწოლას. 

 

 

ქალის გაძლიერებისადმი მიდგომა 

  

ამ თეორიულ საფუძვლებზე დაყრდნობით, ქალის გაძლიერებისადმი ჩვენეული მიდგომა ისე წარმოიშვა, 

როგორც წარმოდგენილია დიაგრამაში 1. მიდგომა ეპასუხება კლინიკურ და ფსიქოლოგიურ საჭიროებებს და 

იმავდროულად მხარს უჭერს ქალების, როგორც თემის ლიდერების და წევრების,  წინსვლას. ამ  მიდგომის აღწერა 

ეფუძნება 2000-2014 წლებში მისი დანერგვის  პროცესს. ამ პერიოდის განმავლობაში სააგენტოს პროგრამებში 800-ზე 

მეტმა ქალმა მიიღო მანაწილეობა. მიდგომას აქვს სამი ცალკეული, მაგრამ ურთიერთდაკავშირებული 
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კომპონენტი:  დაახლოება ამბების გაზიარების საშუალებით, გამოხატვის უფლებით სარგებლობა, 

ლიდერობის და ადვოკატობის უნარის გამომუშავება. მომდევნო თავში აღწერილია ამ მიდგომის თითოეული 

კომპონენტი და მათთან დაკავშირებული აქტივობები. 

 

ამბების გაზიარებით  დაახლოება - მე ავაშენე კედლები და ახლა მაქვს ურთიერთობა 

 
ჩაერთვებოდა თუ არა  ქალი სააგენტოს პროგრამაში (კონსულტაციის, ჯგუფის, მენტორის, თუ სათემო 

შეხვედრაზე დასწრების გზით), მას სთავაზობდნენ განევრცო თავისი მონაწილეობა. ქალების ხელშეწყობა, რომ 

სხვებთან ერთად ყოფილიყვნენ და გაეზიარებინათ თავიანთი ამბები (ეს მათთვის გამოხატვის საშუალების/ხმის 

ამოღების უფლების მიცემას ნიშნავდა), იყო სოციალური მხარდაჭერისკენ და იზოლაციის შემცირებისკენ 

გადადგმული პირველი ნაბიჯები. ჩართვის პროცესში ორი მთავარი სტრატეგია გამოიყენებოდა: (1) პირისპირ 

ინტერვიუები  და (2) მთხრობელთა წრეები. 

 
პირისპირ ინტერვიუ შეიქმნა, რათა ქალისთვის მიეცათ საშუალება (თერაპიული ურთიერთობების 

მიღმა) გაეზიარებინა სიტუაციები, იმედები, სადარდელი  თავისი ახლანდელი  ცხოვრების შესახებ. ეს 

ინტერვიუ განსხვავდებოდა კლინიკური შეფასებისთვის წარმოებული ინტერვიუსგან, რომელიც ცალკე 

შეიძლებოდა ჩატარებულიყო. პირისპირ ინტერვიუებს ატარებდნენ საველე მუშაკები, მოხალისეები და პრაქტიკანტი 

სტუდენტები. ინტერვიუს გზამკვლევი შეიცავდა კითხვებს, რომლებსაც უნდა წაეხალისებინათ ქალი, რომ დაენახა 

საკუთარი თავი მორგებული იარლიყების და პრობლემების მიღმა. ქალებს სთხოვდნენ დაესახელებინათ 

სპეციფიკური პრობლემები და ბარიერები, რომლებიც ხელს უშლიდა (განსაკუთრებით მათი საცხოვრებელი 

გარემოს კონტექსტში) მათი მიზნების მიღწევას. ინტერვიუს მთავარი ამოცანა იყო, გამოეწვიათ პიროვნების 

თვითდაინტერესება ქმედებისთვის (Brown, 2006)  და ეს ინტერესი ზრდის მოტივაციისკენ მიემართათ. ისე, რომ 

სანამ ქალს, რომელიც (კონსულტირებისას) ებრძოდა ტრავმის დანატოვარ დეპრესიას და შფოთვას, პირისპირ 

ინტერვიუების კონტექსტში აღიქვამდნენ ადამიანად სადარდელით და მოსაზრებებით საკუთარი 

ცხოვრების საჯარო ნაწილის შესახებ. ინტერვიუს კითხვები არ იყო სტანდარტული, არამედ ინდივიდუალურად 

იყო აწყობილი თითოეული ქალის გამოცდილების გათვალისწინებით. მაგალითად, ქალისთვის, რომელიც ინტიმური 

პარტნიორის ძალადობის მსხვერპლი გახდა, შეიძლება ეკითხათ მისი გამოცდილების შესახებ სასამართლოში, ან ხომ 

არ განიცადა დისკრიმინაცია სამართალდამცავებისგან მისი იდენტობის გამო. სხვა ქალისთვის, რომელიც დროებით 

თავშესაფარში ცხოვრობდა, შეიძლებოდა ეკითხათ პროგრამის მოთხოვნები ეხმარება თუ ართულებს  მის 

წარმატებას/წინსვლას. ამ კითხვების და დიალოგების მეშვეობით, ქალები იწყებენ თავიანთი პერსონალური ცხოვრების 

დაკავშირებას იმ გარემოსა და პოლიტიკურ რეალობებთან, რომელიც მათ ხვდებათ და რომელიც ხშირად მოიცავს კლასიზმს 

და რასიზმს. 

 

ქალების მოზიდვის კიდევ ერთ საშუალებას მთხრობელთა წრე ეწოდება. აღმოჩნდა, რომ ქალის 

გაძლიერებისთვის მნიშვნელოვანია ქალების თავმოყრა პატარა ჯგუფების თუ წრეების სახით (Carr, 2003; Wilson, 

Abram, & Anderson, 2010). მთხრობელთა წრე არის ჯგუფის ერთჯერადი სტრუქტურა, სადაც ქალს შეუძლია 

გააზიაროს და აღმოაჩინოს თავისი გამოცდილების სხვისისადმი მსგავსება თუ საზრისი და შეიტყოს საპასუხო 

ქმედებების შესახებ. ამ პროცესს თემის მოდერატორი უძღვება, ის დაახოლოებით ერთი საათი გრძელდება და  

შეიძლება მასში 6 – 12 მონაწილე იყოს ჩართული. ჩვეულებრივ, საუბრის თემა იყო ინტერვიუებისას გამოვლენილი 

სპეციფიკური საკითხები (რას ნიშნავს, იყო ქალი; ბავშვე ზრუნვის პრობლემები ჩვენს თემში; კულტურა და სულიერება; რას 

ნიშნავს, იყო ლიდერი). წრეში მთხრობელობის პროცესი არის ძალიან სტრუქტურულ ფორმატში ამბების 
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მოყოლა. ყველა ასეთი შეხვედრა მოიცავს ხუთ კომპონენტს: (1) გზამკვლევი წესების წარდგენა და დალაგება; (2) გარკვეულ თემაზე 

ფოკუსირებული  შეკითხვები;  (3)  დრო მოსმენილის გასააზრებლად და განსახილველად; (4) მოწოდება ქმედებისკენ; 

(5) შეჯამება. წრეში მთხრობელობა არის სივრცე, სადაც უნდა გადაიდგას პირველი ნაბიჯი ცნობიერების 

ამაღლებისკენ, რომელიც გახლავთ ფემინიზმის მთავარი სტრატეგია  გაძლიერებისთვის (Hooks, 2000). ქალების 

პროცესში ჩართვის ეს ორივე სტრატეგია არის (სტრუქტურული და უსაფრთხო) მოწვევა ქალებისთვის, რომლებსაც არ 

აქვთ მოლოდინი/იმედები.  

 

გამოხატვის უფლებით სარგებლობის უნარის გამომუშავება - ‘ჩვენ ყველას გვქონდა 

სათქმელი, ყველას მოგვისმინეს’ 

 
მიდგომის ეს კომპონენტი ქალს აძლევს საშუალებას გამოიმუშაოს  გამოხატვის უფლებით სარგებლობის 

უნარი, (თერაპიული ურთიერთობის მიღმა) იმუშაოს პიროვნულ ზრდაზე, მონაწილეობა მიიღოს ლიდერობის 

უნარის განვითარების ხელშემწყობ აქტივობებში. პირისპირ ინტერვიუში ან მთხრობელთა წრეში მონაწილეობის 

შემდეგ, ქალს პირადად უკავშირდებიან იმის თაობაზე, რომ აქვს თუ არა სურვილი მონაწილეობა მიიღოს სააგენტოს 

ქალთა ლიდერობის პროგრამაში. ხშირად ქალი პასუხობდა, რომ ის არ არის ლიდერი. ასეთი იყო პასუხი 

მოწვევაზე, რომ დასწრებოდნენ ყოველთვიურ საღამოს შეკრებას. სააგენტო კისრულობდა ვახშმის და ბავშვზე 

ზრუნვის ხარჯებს და ზოგმა ქალმა გადაწყვიტა, დასწრებოდა ამ შეკრებას მხოლოდ იმიტომ, რომ საღამო სხვა 

ქალებთან ერთად გაეტარებინა საოჯახო საქმეებისგან თავისუფალს. საღამოს შეხვედრები მოიცავდა 

სემინარებს/ვორქშოფებს და დისკუსიებს  საინტერესო  საკითხებზე, რომლებიც  უკავშირდებიან  

ქალის სხვადასხვა როლს და ცხოვრებისეულ გამოცდილებას (თვითშეფასება და თავდაჯერებულობა; 

გამბედაობა; კონფლიქტის მოგვარების სტრატეგიები; ძალაუფლებაზე დაფუძნებული ურთიერთობა; ზოგადად ან 

სპეციფიკური საკითხების    ადვოკატობა; მიზნების დასახვა; კულტურული ექსპანსია). ზოგიერთი თემა წარმოშვეს 

მიმდინარე პოლიტიკურმა მოვლენებმა, სხვები - ინტერვიუების დროს ქალების მიერ გაცემულმა პასუხებმა. როცა ქალი უფრო 

ჩართული გახდებოდა სააგენტოს საქმეებში, მას სთხოვდნენ დახმარებას საღამოების  დაგეგმვაში და ამ საღამოების 

მსვლელობისას გარკვეული როლის შესრულებას ავალებდნენ. როგორც პროცესები და თემები ადასტურებენ, აქ 

ერთად შეკრებილი ქალები რიგ საკითხებზე ლაპარაკობდნენ და იმავდროულად ჰქონდათ შესაძლებლობა 

(რწმენებთან და  ცნობიერებასთან დაკავშირებული) პიროვნული ცვლილები განეცადათ. უნდა აღინიშნოს, რომ ქალის 

გაძლიერებისადმი ამგვარ მიდგომაში პიროვნული განვითარება, როგორც პროცესი, არ ითვლება განცალკევებულ აქტივობად. 

ეს უფრო არის თემის ცვლილებაში ინტეგრირებული კომპონენტი. მაგალითად, გამბედაობის თემაზე მსჯელობისას, 

შეიძლება ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, არის თუ არა  ადამიანი გამბედავი; როგორ აძლიერებს ადამიანის 

სოციალური მდგომარეობა ამტანობას; რა ხერხებით შეიძლება გავაძლიეროთ (პირადი, პიროვნებათშორისი და 

პოლიტიკური) გამბედაობა. ერთ საღამოს, როცა ცვლილებებზე და გამაძლიერებელი ურთიერთობის 

მნიშვნელობაზე ლაპარაკობდნენ, მსჯელობა წავიდა იქითკენ, თუ როგორ  ართულებს შემთხვევების 

მენეჯერების მუდმივად შეცვლა დროებითი საცხოვრებლის სახელმწიფო პროგრამისთვის ცვლილებების 

დაგეგმვას. ამის შემდეგ ქალების ჯგუფი (თავის სადარდელზე სალაპარაკოდ) დროებითი საცხოვრებლის 

სამმართველოს თანამშრომლებს შეხვდა. 
 

გამოხატვის უფლებით ხშირად სარგებლობის შესაძლებლობა გულისხმობს ახალი უნარების შექმნასაც, 

რომელსაც შეიძლება მოჰყვეს პიროვნების და სისტემების შეცვლა. ქალებმა შეიძინეს გუნდის შექმნის, პრობლემის 

მოგვარების, ადვოკატობის, ლიდერობის პერსონალური უნარები, ისე, რომ თითოეულმა მათგანმა საკუთარი თავი 

დაინახა როგორც ლიდერი თუ პოტენციური ლიდერი. შეხვედრაზე განიხილეს და მოიწონეს სხვადასხვა 

კულტურისთვის დამახასიათებელი ლიდერობის სხვადასხვანაირი მოდელი  (Bordas, 2007). მაგალითად, ქალები 

ერთმანეთს უზიარებდნენ  სხვადასხვა კულტურულ ჯგუფში არსებულ ლიდერობის ტრადიციებს და იმას, თუ 

როგორ შეიძლება ამ ტრადიციების დანერგვა ჩვენს მუშაობაში. 
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როცა ქალები უფრო ჩაერთნენ საქმეში, მათ დაინახეს, რომ მათი სადარდელი მხოლოდ მათ არ 

ეკუთნის. ცნობიერების ამაღლება გაძლიერებისეული მიდგომის თანმდევი ნაწილია და გულისხმობს 

პერსონალური საკითხების გაანალიზებას სოციალური სტრუქტურების კონტექსტში (Gutiérrez & Lewis, 1999). 

ცნობიერების ამაღლება აგრეთვე ინტეგრირებულია ემოციურობის და ჰოლიზმის პრინციპთან, რომელიც ერთმანეთს 

შეურწყამს რაციონალურ და არარაციონალურ პროცესებს (Brinker-Jenkins & Hooyman, 1986). მაგალითად, 

პატრიარქალობაზე მსჯელობასთან ერთად, ხშირად შემოქმედებითაც იყვნენ დაკავებული, თიხით ძერწვადნენ ან კოლაჟებს 

აკეთებდნენ. ეს პროცესი აკავშირებდა და ერთდროულად განახორციელებდა ემოციას და კრიტიკულ ანალიზს. 

 

 
ლიდერობა და ადვოკატობა თავს კარგად გაგრძნობინებს   

 
გახდე ლიდერი და ადვოკატი ნიშნავს, რომ თემს უზიარებ შენს პერსპექტივას, კისრულობ 

ლიდერის როლს, საჯაროდ ხარ ჩართული თემის ფორუმებსა და აქტივობებში. თემის ორგანიზებიდან 

ნასესხები ლიდერობის განვითარება და წვრთნა/ტრეინინგი პროცესის მთავარი კომპონენტები იყო (Sen, 2003). 

ლიდერობის სპეციფიკური ტრეინიგები და მოვლენათა განვითარება ასწავლიდნენ ქალებს, თუ როგორ უნდა 

გაეანალიზებინათ საკითხები, გაეგოთ საკანონმდებლო პროცესები და ხელი შეეწყოთ  მთხრობელთა წრისთვის. საჯარო და 

სათემო მუშაობამ მრავალნაირი ფორმა შეიძლება მიიღოს. ზოგი ქალისთვის ეს შეიძლება ნიშნავდეს საკუთარი თავის 

ან საკუთარი ოჯახის  ადვოკატობას რომელიმე სააგენტოს ან პროგრამის ფარგლებში; მაგალითად, იმავე დღეს ექიმთან 

ვიზიტის  დანიშვნას. საკუთარი თავის ადვოკატობამ შეიძლება შექმნას ახალი პროცესი ან ცოდნა, რომელიც სხვებმა 

შეიძლება გამოიყენონ საკუთარი თავის ადვოკატობაში. ზოგმა ქალმა აირჩია ადგილობრივი თემის ჯგუფში 

მონაწილეობა (მშობელთა კომიტეტში საკუთარი შვილის სკოლაში თუ სამეზობლოს ასოციაციაში თემის 

დასუფთავებისთვის). სხვა ქალები შეუერთდნენ საადვოკატო ორგანიზაციებს, როგორიცაა 9-5 ასოციაცია მომუშავე 

ქალებისთვის, ლათინური ინიციატივა, ფსიქიკური დაავადებების ეროვნული ასოციაცია). ქალები აგრეთვე 

მონაწილეობდნენ სპეციფიკურ საადვოკატო ღონისძიებებში - კანონმდებლობის მხარდაჭერა, შემოსავლის საგადასახადო 

კრედიტი, ბავშვზე ზრუნვის სახსრებზე წვდომა, გამოხატვის უფლებით სარგებლობა, უკეთესი წვდომა ფსიქიკური 

ჯანდაცვის მომსახურებებზე. შედეგად ამ ქალებმა  ისწავლეს საკუთარი იდეების ხმამაღლა გამოთქმა, საჯარო ფორუმზე 

ლაპარაკი, კვლევის ჩატარება და ლიდერის როლის შესრულება. 

 

ამ მიდგომაში მთავარია მისი არასწორხაზოვანი ხასიათი. ქალები არ მიჰყვებიან სპეციფიკურ ქრონოლოგიურ 

ხაზს, არამედ ერთვებიან სხვადასხვა კომპონენტში იმისდა მიხედვით, თუ სად არიან თავიანთ საკუთარ 

პროცესში. განსაკუთრებით უცნაური იყო, როცა ქალი უერთდებოდა ლიდერობის ჯგუფს, ისე, რომ  მანამდე არ 

ჰქონდა მიღებული კონსულტაცია ან  ჯგუფური მომსახურება; ხოლო შემდეგ გაიაზრებდა, რომ მისი ბრაზი 

(რომელიც ხელს უწყობდა მას გარჯილიყო სხვების უფლებებისთვის) დაკავშირებული იყო მის პირად 

ტრავმასთან და იმასთან, რომ ის თავად იყო მსხვერპლი (რისთვისაც თვალის გასწორებისთვის ის არ იყო მზად).    

 
შეფასება 

 

რადგან ეს არის განვითარების პროცესში მყოფი მიდგომა, მონაცემები შეფასებისთვის წარმოიქმნა კვლევის 

შედეგებისგან, ინტერვიუებისგან და მონაწილეების მიერ ჩაწერილი ამბებისგან. 2008-2010 წლებში კონსულტაცების 

პროგრამაში მონაწილე ქალების 50-60-მა პროცენტმა გაიარა კონსულტაციის სამი ან მეტი სეანსი. ქალების  ამ  

ჯგუფიდან  76  პროცენტს  (მათივე  განცხადებით)  შეუმცირდა შფოთვის, დეპრესიის და 



 9 
იზოლაციის სიმპტომები; ხოლო  87 პროცენტის  განცხადებით, გაიზარდა მათი 

თვითეფექტიანობა, რაც  ნიშნავს საკუთარი ცხოვრების კონტროლის მომატებულ  შეგრძნებას. იმ 

ქალთაგან ვინც ერთხელ მაინც მიიღო მონაწილეობა ლიდერობის გასაძლიერებელ აქტივობაში, 53 პროცენტი სამივე 

კომპონენტში ჩაერთო. ამ ჯგუფიდან (ქალებისავე ცნობით)  98 პროცენტს გაუუმჯობესდა ურთიერთობა თემში; 72 

პროცენტს  გაუუმჯობესდა საკუთარი თავის და სხვისი ადვოკატობის უნარი; 32 პროცენტი სიტყვით გამოვიდა 

საჯარო ფორუმზე (კონფერენციაზე, სახელმწფო საკანონმდებლო ორგანოში თუ თემის შეხვედრაზე). კვლევის 

შეფასების გარდა, შეფასების პროცესში მონაწილე  თვისობრივმა მონაცემებმა (მოყოლილი ამბები, ინტერვიუები და ქალების 

ჩანაწერები) დაგვანახვეს, რომ მიდგომას აქვს შესაძლებლობა, მიაღწიოს სასურველ შედეგს.  
 

თვისობრივი მონაცემების გაანალიზებისას ჩვენ მოვიძიეთ სამი  საერთო თემა, რომელიც აქ არის 

აღწერილი. პირველი არის ძალაუფლების გრძნობის გაჩენა. ეს კარგად გამოხატა ერთმა მონაწილემ, 

რომელიც წერდა - ‘ჩვენს ქალურ ენერგიაში (რომლისაც ასე მეშინოდა უწინ) ყველანაირად 

მჟღავნდებოდა ძალაუფლების მომატება’. ეს თემა მუდამ ისმოდა ამბებში და კვლევის ადგილობრივმა პროექტმა 

აღმოაჩინა, რომ  ჩვენს პროგრამაში ქალებმა ძალის განცდა მოიპოვეს კავშირების, ამბების გაზიარების და უსაფრთხო  

სივრცეში ყოფნის მეშვეობით  (Parsons, 2004). მეორე თემა (რომელსაც ბევრ ამბავში ნახავთ) გახლავთ ბალანსი ერთნაირობასა 

და განსხვავებულობას შორის. ერთმა მონაწილემ განაცხადა: 

 
. . .უნდა იცნობდე ყველა პროფესიის ქალს. . . ჩვენ შერეული ჯგუფი ვართ და მაინც, როცა სააგენტოს  თანამშრომელი, 

თეთრკანიანი საშუალო კლასის ქალი, ყვება ოჯახში ძალადობის შესახებ, ეს გეხმარება გაიგო, რომ ზოგიერთ 

გამოცდილებას არ აქვს კლასი და რასა. . .    

 

ბევრმა ქალმა გამოთქვა იგივე მოსაზრება, რომ მონაწილეთა მრავალფეროვან ჯგუფში, არსებობდა 

უცნაური განცდა ურთიერთმსგავსებისა. მესამე საზიარო თემა იყო საზრიანი მონაწილეობის  და იმედის  

ჩასახვის გამოცდილება. ბევრი ქალი, რომელსაც სააგენტოში მოსვლისას იმედის მცირეოდენი განცდაც არ 

ჰქონდა, ყვებოდა, რომ კვლავ გაუჩნდა საკუთარი თავის დაფასების განცდა  და (საკუთარ თავთან და ოჯახთან 

დაკავშირებული) იმედები. ორი შვილის მარტოხელა დედამ ასე გამოხატა თავისი აზრი: ‘შთამაგონებელი  

საკითხავის/ამბის მოსმენა და მერე (ლიდერის უნარების გამოყენებით) თავად ამის გაკეთება, ლაპარაკი ისეთ 

მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიც არის სიღარიბე და რასა. . . ეს არის სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი 

ჩემი ქალიშვილებისთვის’. ამ ნაშრომის ფარგლებს სცდება პროგრამის შედეგის სრული სურათის წარმოდგენა და შეფასება; 

ამ მიდგომის შეზღუდულობა ის გახლავთ, რომ მისი ეფექტიანობის შესაფასებლად მეტი ემპირიული კვლევაა საჭირო.  

 

შედეგები და დასკვნები სოციალური მუშაობის პრაქტიკისთვის 

 

სოციალურ მუშაკთა ეროვნული ასოციაციის ეთიკის კოდექსი მოგვიწოდებს, ‘განსაკუთრებული ყურადღება 

მივაქციოთ იმ ადამიანების  საჭიროებებს და  მათ გაძლიერებას, ვინც მოწყვლადია, ზეწოლას განიცდის და სიღარიბეში 

ცხოვრობს’ (NASW, 2008, გვ. 1). ეს განაწესი მხარს უჭერს ქალების გაძლიერების მნიშვნელობას; იმ ქალებისა, რომლებიც  

განიცდიან სიღარიბის კომპლექსურობას, ტრავმას, იზოლაციას და სტიგმას. პრაქტიკული მიდგომები, რომლებიც ამ 

გამოცდილებას ითვალისწინებენ, სოციალურ მუშაობას უმატებენ პიროვნების თუ კოლექტივის გაძლიერების 

ხელშემწყობ ინტერვენციებს. ამ მიდგომის თეორიული ჩარჩო უნიკალურად აერთიანებს ურთიერთობის კულტურის 

თეორიის იდეოლოგიას და სოციალური მუშაობის ლიტერატურას ქალების გაძლიერების შესახებ; ეს ჩარჩო ერგება, როგორც 

თერაპიულ ინტერვენციას, ისე თემის ორგანიზებას. ფაქტობრივად, მიდგომა უკეთესად არის ინტეგრირებული 

სხვადსხვა დონეზე - ამიტომაც ის ასე კარგადაა მორგებული სოციალურ მუშაობაზე.  
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სოციალური მუშაობის ქალის გაძლიერებისეული მიდგომის აღწერიდან და ჩვენ 

მიერ დანერგილი სტრატეგიებიდან ბევრი რამის სწავლა შეიძლება. პირველი, (კლინიკაში და თემში მომუშავე) 

სოციალურმა მუშაკებმა უნდა აღიარონ, რომ ჩვენი მომსახურების სისტემაში ფესვგადგმულია გენდერული ზეწოლა;  

განსაკუთრებით იმ თვალსაზრისით, რომ ვაპრობლემებთ ქალის სიტუაციებს, იზოლაციურ სისტემებს (ტრავმაზე 

დაფუძნებული დეპრესია; ლიმიტირებულ სოციალური დახმარება; სიღარიბით გამოწვეულ ეკონომიკური 

არაეფექტიანობა). სოციალურმა მუშაკებმა, რომლებიც თემში ღარიბ და ტრავმირებულ ქალებთან მუშაობენ, 

შეუძლიათ მეტი ყურადღება მიაქციონ კონტექსტს, სადაც ქალები განიცდიან ძალის ნაკლებობას, და იმ 

ცხოვრებისეულ გამოცდილებას რომელიც ქალებს აქვთ გარდა იმ პრობლემებისა, რომელზეც ლაპარაკობენ 

(მათი სააგენტოს სპეციფიკის მიღმა). ამის ნაცვლად, ჩვენ მხარს ვუჭერთ პრაქტიკისადმი ინტეგრირებულ 

მიდგომას, როცა ქალი აღიარებულია, როგორც ერთი მთელი და აქტივობებში დანერგილია ფემინისტური 

მიდგომა, რომ პერსონალური ნიშნავს პოლიტიკურს.  

 

მეორე, ქალებთან მომუშავე სოციალურმა მუშაკებმა შეიძლება აითვისონ ურთიერთობით გაძლიერების 

პრაქტიკა და  გამოიყენონ ჯგუფური ინტერვენცია, რომელიც მიემართება ძლიერების, სტიგმის, ღალატის საკითხებს. ამ 

ახლაჩამოყალიბებად და ურთიერთობრივ პრაქტიკაში ყველა სწავლობს და მონაწილეები არიან თავიანთი 

გამოცდილების ექსპერტები. ბოლოს, ცოდნასა თუ უნარებზე რომ უკეთ მიგიწვდება ხელი და საშუალება, რომ სხვებთან 

ერთად ჩაერთო თემის ადვოკატობის საქმეში, არის თერაპიული ინტერვენცია. უნდა ვაღიაროთ, რომ  ქალების 

მომსახურება და მხარდაჭერა უნდა ჩამოყალიბდეს იმ საზოგადოების კონტექსტში, რომელიც მამაკაცის 

სათქმელს ანიჭებს პრივილეგიას. ამის ფონზე ამ მოდელმა დაამტკიცა თავისი ეფექტიანობა, რადგან დიდ 

ყურადღებას აქცევს ქალისთვის აზრის გამოთქმის საშუალების მინიჭებას,  მისი გამოცდილების გაზიარებას და 

ძლიერების კოლექტიურად შექმნას სხვებთან ურთიერთობის მეშვეობით. 
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თავი I.  შესავალი

კვლევის მეთოდი

კვლევაში აღწერილია ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის კუთხით არსებული მდგომარეობა და 
მითითებულია ყველაზე მწვავე პრობლემები და გამოწვევები.

კვლევა მოიცავს იურიდიული დოკუმენტების ანალიზს და ეფუძნება საერთაშორისო და ადგილობრივ 
სამართლებრივ ნორმებსა და კანონებს, ასევე ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებულ კვლევებს, 
ანგარიშებსა და მასმედიაში გამოქვეყნებულ სტატიებს, მაღალი დონის შეხვედრაზე ექსპერტთა მიერ 
გამოთქმულ თვალსაზრისებს, სატელეფონო ინტერვიუებსა და კონსულტაციებს  ექსპერტებთან. 

კვლევა მოიცავს როგორც რაოდენობრივ, ისე თვისებრივ ანალიზსა და რეკომენდაციების პაკეტს.

IGrdzelidze
Highlight

IGrdzelidze
Highlight
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თავი 2.  არსებული მდგომარეობა 

2.1. სახელმწიფო ინსტიტუციები, სახელმწიფო პოლიტიკა, კანონმდებლობა

1994 წლის 22 სექტემბერს საქართველო მიუერთდა კონვენციას ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის 
ყველა ფორმის აღკვეთის შესახებ და აიღო ქვეყანაში ქალთა მდგომარეობის შესახებ პერიოდული 
ანგარიშის წარდგენის ვალდებულება CEDAW კომიტეტის წინაშე. 

ამ დოკუმენტის რატიფიცირების შემდეგ საქართველომ 2002 წელს ხელი მოაწერა კონვენციის 
დამატებით ოქმს, ხოლო 2005 წელს დაეთანხმა კონვენციის მე-20 მუხლის 1-ლ პუნქტს, რომელშიც 
აღნიშნულია, რომ კომიტეტი ყოველწლიურად იკრიბება არა უმეტეს 2 კვირის განმავლობაში ამ 
კონვენციის XVIII მუხლის შესაბამისად წარმოდგენილ მოხსენებათა განსახილველად.

1998 წლის თებერვალში ქვეყანამ წარადგინა პირველი ანგარიში, რომელიც კომიტეტმა 21-ე 
სხდომაზე, 1999 წლის 8-11 ივნისს, განიხილა. საქართველომ, პოზიტიურ შეფასებასთან ერთად, 
CEDAW-ს განხორციელებისათვის მიიღო კომიტეტის მიერ შემუშავებული დასკვნითი კომენტარები და 
რეკომენდაციები.

ეროვნული ანგარიშების პარალელურად, 1998 წელს, საქართველოს ქალთა არასამთავრობო 
ორგანიზაციებმა კომიტეტში წარადგინეს პირველი ალტერნატიული ანგარიში. ქალთა მიმართ 
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტმა 2006 წლის 7-25 აგვისტოს 36-ე სხდომაზე, 
კომიტეტის 747-ე და 748-ე შეხვედრაზე ერთად განიხილა საქართველოს მიერ წარდგენილი მეორე 
და მესამე პერიოდული მოხსენება. კომიტეტის მიერ შედგენილი განსახილველი საკითხებისა და 
შეკითხვების სია აისახა CEDAW/C/GEO/3-ში, ხოლო საქართველოს პასუხები – CEDAW/C/GEO/Q/
Add..-ში, მეორე და მესამე ალტერნატიული ანგარიშები წარადგინეს საქართველოს ქალთა 
არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც.1

იმ რეკომენდაციებისა და კომენტარების შესაბამისად, რომლებიც საქართველომ მიიღო 
გაერთიანებული მეორე და მესამე ანგარიშების განხილვის შემდეგ, CEDAW-ს კომიტეტმა მონაწილე 
სახელმწიფოს შესთავაზა წარედგინა გაერთიანებული მეოთხე და მეხუთე პერიოდული და 
ალტერნატიული ანგარიში 2011 წლის ნოემბერში. საბოლოოდ, სახელმწიფომ ანგარიში წარადგინა 
2012 წლის მაისში. 2014 წლის ივლისში ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის 
კომიტეტის 58-ე სხდომაზე იგეგმება საქართველოს მიერ წარდგენილი  მეოთხე და მეხუთე ანგარიშების 
გაერთიანებული ვარიანტის განხილვა.  

 პეკინის კონფერენციის შემდეგ საქართველოში დაიწყო ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 
აქტიური ქმედებების განხორციელება გენდერული პოლიტიკის შემუშავების ხელშესაწყობად. 1995 
წელს ჩინეთის დედაქალაქ პეკინში გაიმართა ქალთა მეოთხე მსოფლიო კონფერენცია და აღინიშნა, 
რომ  ქალთა პრობლემებიდან აქცენტი უნდა გადასულიყო გენდერის კონცეფციაზე – ცვლილებები 
უნდა შეხებოდა საზოგადოებაში ქალისა და მამაკაცის როლის ყველა ასპექტს. 2015 წელს პეკინში 
ჩატარებული კონფერენციიდან 20 წელი სრულდება; 2014 წლის 10-21 მარტს ნიუ-იორკში გამართული 
გაეროს ქალთა სტატუსის კომისიის 58-ე სესია წინა მოსამზადებელი და შეჯამების შესაძლებლობა 
გახდა ქალთა მსოფლიო კონფერენციის მომდევნო შეხვედრამდე – დაისახა მიზნები და გამოიკვეთა 
გამოწვევები, რომლებზეც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გაამახვილონ საერთაშორისო 
ორგანიზაციებმა, ასევე ეროვნული ხელისუფლებებისა და ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის  
წარმომადგენლებმა. 

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულების თანახმად, შეიქმნა გენდერულ თემატიკაზე მომუშავე 
პირველი სტრუქტურა – “სახელმწიფო კომისია სახელმწიფო პოლიტიკის სრულყოფისათვის ქალების 

1  საერთაშორისო ჟურნალი “ჯონ&ჯოლი”, #1(4), 2011 წ. გვ.17; 
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ხელშეწყობის მიზნით”. ხოლო 1997-2004 წლებში შეიმუშავეს პირველი სამოქმედო გეგმა ქალთა 
მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად2.

ვარდების რევოლუციის შემდგომ, 2004 წლის თებერვალში, ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების 
კოალიციამ პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს წარუდგინა რეკომენდაციების პაკეტი გენდერული 
თანასწორობისათვის ეფექტური ინსტიტუციონალური მექანიზმების შესაქმნელად. მთავრობა 
გამოეხმაურა ამ ინიციატივას და შეიქმნა სახელმწიფო სამუშაო ჯგუფი (დროებითი სამუშაო ჯგუფი), 
რომლის შემადგენლობაში შევიდნენ ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები.3

2004 წლის 30 აგვისტოს, ევროპისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო 
მინისტრის #109 ბრძანებულებით, შეიქმნა საგანგებო ჯგუფი, რომელსაც უნდა შეემუშავებინა 
რეკომენდაციები გენდერული თანასწორობის ქმედითი ინსტიტუციური მექანიზმის შესაქმნელად. 
სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში შევიდნენ ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარმომადგენლები.

2004 წლის 27 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის4 (ნინო ბურჯანაძე) ინიციატივით  
ჩამოყალიბდა გენდერული თანასწორობის საკონსულტაციო საბჭო. საბჭოს შემადგენლობაში შევიდნენ 
როგორც პარლამენტის წევრები, ისე ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 
ამგვარად, ქვეყანაში საკანონმდებლო დონეზე შეიქმნა პირველი ინსტიტუციური მექანიზმი. საბჭო 
შეიქმნა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) “გენდერი და პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში” 
პროექტის მხარდაჭერით.

საბჭო ლობირებას უწევს გენდერულ საკითხებს და მიმართულია აქტივობებზე, რომლებიც 
ჩამოყალიბებულია საბჭოს დებულებაში:5

1. გენდერული საკითხების განხილვა და რეკომენდაციების შემუშავება;

2. წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება სახელმწიფო გენდერული პოლიტიკის 
საკითხებზე, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება გენდერული მიმართულების დანერგვის გზები 
საქართველოს პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ სფეროებში;

3. გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით კანონმდებლობის დახვეწა და 
საქართველოს კანონმდებლობის ევროპულ სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია;

4. თავისი კომპეტენციის ფარგლებში გენდერული თანასწორობის შესახებ საერთაშორისო 
ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების შესრულების გაანალიზება;

5. გენდერულ საკითხებზე მომუშავე საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციებთან მჭიდრო 
თანამშრომლობა.

2010 წლიდან საბჭო გახდა მუდმივმოქმედი ინსტიტუციონალური მექანიზმი. 2012 წლიდან საბჭოს 
ხელმძღვანელობს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე. გენდერული 
თანასწორობის საკონსულტაციო საბჭოში გაერთიანებულია პარლამენტის 11 წევრი;  არასამთავრობო 
ორგანიზაციები  აღარ არიან საბჭოს წევრები. 

2014 წლის აპრილში “გენდერული თანასწორობის შესახებ” კანონში შევიდა ცვლილება, რომლის 
თანახმადაც ავტონომიური რესპუბლიკების საკანონმდებლო ორგანოებში, მსგავსად საქართველო 
პარლამენტისა, შეიქმნება გენდერული თანასწორობის საბჭოები, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
გენდერული თანასწორობის საკითხებზე სისტემურ მუშაობასა და შესაბამისი ღონისძიებების 
გატარებას.

2 “სამოქალაქო საზოგადოება თუ სამოქალაქო ომი”, ავტორთა კრებული, ელენე რუსეცკაია, 2010 წელი, გვ.170.
3 იქვე: გვ.171.
4 პარლამენტის სპიკერის 105/3 ბრძანებულება.
5 http://www.parliament.ge/index.php?option=com_content&view=article&id=620&Itemid=141&lang=ge. 
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2013 წლის თებერვალში სახელმწიფო კანცელარიაში დაინიშნა პრემიერ მინისტრის თანაშემწე 
ადამიანის უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში, რომლის მანდატია სამინისტროებს 
შორის ადამიანის უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით სამინისტროებს 
შორის კოორდინირება, ინფორმაციის მოგროვება და ანალიზი. კომუნიკაცია არასამთავრობო და 
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.

2013 წლიდან დაიწყო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში გენდერულ საკითხებში 
მრჩევლების დანიშვნის პროცესი. მრჩევლები ინიშნებიან საკრებულოებსა და გამგეობებში და მათი 
ძირითადი ფუნქციაა ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე გენდერული თანასწორობის 
ხელშეწყობა და გენდერული დისკრიმინაციის აღკვეთაში მონაწილეობა. გედერულ საკითხებში 
მრჩევლების დანიშვნის პროცესს კოორდინაციას უწევს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა 
და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, სადაც, ასევე, დაინიშნა მინისტრის მრჩეველი გენდერულ 
საკითხებში. დღეისათვის ადგილობრივ დონეზე გენდერული მრჩევლები სულ 49 მუნიციპალიტეტში 
არიან დანიშნული. 

გენდერული თანასწორობის სტრატეგია საქართვლოში მოიცავს შემდეგ დოკუმენტებს:

• გენდეული თანასწორობის სახელმწიფო კონცეფცია, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 
მიიღო 2006 წლის 24 ივლისს. აღნიშნული კონცეფცია არის გენდერული თანასწორობის 
პრინციპების პოლიტიკური განცხადება სახელწიფო და საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა 
სფეროში და ითვალისწინებს შესაბამისი ზომების მიღებას სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის 
ყველა ფორმის აღსაკვეთად. კონცეფცია წარმოადგენს ძირითად დოკუმენტს აღმასრულებელი 
ხელისუფლებისათვის და განკუთვნილია მათ მიერ გენდერული თანასწორობის მისაღწევად 
მიმართული პოლიტიკური კურსის შემუშავებისა და სამომავლო ქმედებებისათვის;

• კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო 
2010 წლის 26 მარტს; 

• გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელი 2007-2009 წლების 
სამოქმედო გეგმა;

• გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელი 2011-2013 წლების 
სამოქმედო გეგმა;

• გენდერული თანასწორობის პოლიტიკის განხორციელების ღონისძიებათა 2014-2016 წლების 
სამოქმედო გეგმა. 

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდგომ განსაკუთრებით აქტუალური გახდა გაეროს 
უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325-ის რეალიზაციისთვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მიღების 
აუცილებლობა. ეროვნული სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი მიზანი მშვიდობის მშენებლობის პროცესში 
ქალთა მონაწილეობის მხარდაჭერა და გაეროს უშიშროების საბჭოს იმ რეზოლუციების სამოქმედო 
გეგმის განხორციელებაა, რომლებიც ეხება ქალებს, მშვიდობასა და უსაფრთხოებას.

2011 წლის 27 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო გაეროს უშიშროების საბჭოს 
რეზოლუცია 1325-ის განსახორციელებელი 2012-2015 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა. 

2013 წლის ბოლოს საქართველოს მთავრობამ დაიწყო მუშაობა საქართველოს ადამიანის უფლებათა 
დაცვის ეროვნულ სტრატეგიასა (2014-2020 წლებისათვის) და საქართველოს მთავრობის 2014-2016 
წლების ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ სამოქმედო გეგმებზე. სტრატეგიასა და ეროვნულ 
გეგმებს შეიმუშავებს და დაამტკიცებს უწყებათაშორისი კომისია, რომლის შემადგენლობაში შედიან 
აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებების წარმომადგენლები, სახალხო 
დამცველი. დოკუმენტების შემუშავების პროცესში აქტიურად არიან ჩართული ადამიანის უფლებების 
სფეროში მომუშავე საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები. 
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ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის კიდევ უფრო მეტად განმტკიცებისათვის იუსტიციის 
სამინისტრო 2013 წელს გამოვიდა ინიციატივით, შემუშავებულიყო დისკირმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის შესახებ კანონი. კანონპროექტის შემუშავების პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართული 
სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები, ადამიანის უფლებების სფეროში დასაქმებული 
არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები. კანონპროექტი რამდენიმე ეტაპად  განიხილეს 
და გაიზიარეს არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაციები. კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
აღმოფხვრის შესახებ მიღებულ იქნა საქართველოს პარლამენტის მიერ  2014 წლის 2 მაისს.

2.2.  გენდერულ თემატიკაზე მომუშავე საერთაშორისო და დონორი 
ორგანიზაციები

საქართველოში საერთაშორისო ორგანიზაციები 1990-იანი წლების შემდეგ მუშაობენ. მათ შორის 
არიან გაეროს სააგენტოები (გაეროს მოსახლეობის ფონდი (UNFPA), გაეროს ქალთა ორგანიზაცია 
(UN Women), გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) და შვედეთის განვითარებისა და 
თანამშრომლობის სააგენტო (SIDA), რომელიც, თავის მხრივ, გაეროს სააგენტოებისთვის დონორ 
ორგანიზაციას წარმოადგენს.

საქართველოში ორი ადგილობრივი ფონდია: ქალთა ფონდი საქართველოში და ქალთა ფონდი 
“ტასო”, რომლებიც მცირე გრანტებს გასცემენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და 
საინიციატივო ჯგუფებისათვის. ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის 
გაცემული თანხები გაცილებით მცირეა  ადამიანის სხვა უფლებების დაცვის კუთხით გაცემულ 
თანხებთან შედარებით. 

გარდა ამისა, ევროკომისია, ევროპის საბჭო, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო და ამერიკის 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) საქართველოში ახორციელებენ სხვადასხვა მცირე 
და დიდ პროგრამას ქალთა უფლებების დაცვისა და გენდერული თანასწორობის მიღწევის კუთხით. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოში ისეთი საერთაშორისო ორგანიზაციების საქმიანობა, 
რომლებიც სწორედ ამ სფეროზე არიან ორიენტირებულნი და ხელს უწყობენ ქვეყანაში გენდერული 
თანასწორობის კუთხით ქალთა უფლებების დაცვაზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 
განვითარებასა და მათ ფინანსურ დახმარებას. ამგვარ სართაშორისო ორგანიზაციებს შორის 
განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია შვედური ფონდი “ქალები ქალებისათვის”, რომელიც 
საქართველოში 2002 წლიდან მუშაობს და ქალთა გლობალური ფონდი. 

დონორი ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსებში საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებთან ერთად ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციებიც იღებენ მონაწილეობას. 
აღნიშნული ფაქტორი ხელს უშლის საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და არათანაბარ საკონკურსო 
პირობებში აყენებს მათ, ვინაიდან საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქვთ კარგად განვითარებული 
ორგანიზაციული რესურსი ქალთა ადგილობრივ ორგანიზაციებთან შედარებით. 
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თავი 3.  გენდერულ საკითხთან დაკავშირებული ვითარება 

3.1. დემოკრატია და მმართველობა

3.1.1.  გენდერულ თემასთან დაკავშირებული სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფები 

საქართველოში მეორე ათეული წელია, დონორი ორგანიზაციების ხელშეწყობით ხორციელდება 
პროექტები, რომლებიც გენდერული თანასწორობისა და ქალთა უფლებების დაცვაზეა 
ორიენტირებული. პროექტებმა ხელი შეუწყო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩამოყალიბებას, 
რომლებიც ამ მიმართულებით საქმიანობენ. დღეისთვის ისინი ინსტიტუციონალური განვითარების 
სხვადასხვა საფეხურზე იმყოფებიან. 2011 წელს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ სამხრეთ 
კავკასიის გენდერულ საიინფორმაციო ქსელის მონაცემთა ბაზაში6 159 ადგილობრივი არასამთავრობო 
ორგანიზაცია, საინიციატივო ჯგუფი და სათემო კავშირია დაფიქსირებული. 

მიუხედავად ქალთა და გენდერულ საკითხზე მომუშავე ორგანიზაციათა სიმრავლისა საქართველოში,  
ორგანიზაციების მხოლოდ ნაწილია აქტიური. ისინი თანაბრად არიან წარმოდგენილნი როგორც 
დედაქალაქში, ისე რეგიონებში, თუმცა მათ მიერ განხორციელებული პროექტები ვერ ფარავს 
საქართველოს ყველა რაიონულ ცენტრს7. 

რუკა.  2011 წელს გამოკითხული  ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე 
ორიენტირებული ორგანიზაციების საქმიანობის გეოგრაფიული არეალი ქალაქების ჭრილში

ორგანიზაციებს შორის ძალზე ცოტა ფლობს გამართულ, რეგულარულად განახლებად საინფორმაციო 
რესურსს, როგორებიცაა: ორგანიზაციული საქმიანობის ამსახველი ვებ-გვერდები, სოციალურ ქსელში 
რეგისტრირებული ორგანიზაციის გვერდები, ელექტრონული ფოსტა და ა.შ. მათ აქვთ დაგროვილი 
გამოცდილება, რომელიც შესაძლებელია უფრო ეფექტურად მოხმარდეს მოსახლეობის ინტერესთა 
დაცვას, პრობლემების ადვოკატირებასა და ლობირებას. საერთაშორისო  და დონორ ორგანიზაციებს 
ნაკლებმნიშვნელოვნად მიაჩნიათ ორგანიზაციების ინსტიტუციური განვითარება და მათი ყურადღება 
მიმართულია პროექტით დაგეგმილი აქტივობების განხორციელებისაკენ. შესაბამისად, პროექტის 
დასრულების შემდეგ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას არ რჩება ადამიანური თუ ტექნიკური რესურსი, 
რაც ორგანიზაციისთვის სასიცოცხლო ფაქტორს წარმოადგენს. მიუხედავად ამისა, საზოგადოებრივი 
სექტორი მზად არის მონაწილეობა მიიღოს პროგრამების განხორციელებაში და ხელი შეუწყოს 
ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითარებას8. 

6 სამხრეთ კავკასიის გენდერული საინფორმაციო ქსელი www.ginsc.net/main.php?option=allorg&mode=0&lang=ge 
7 ე. რუსეცკაია, თ. გოგოლაძე, ,საქართველოში ,ქალთა და გენდერულ საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების შეფასება”, კვლევის ანგარიში, 2011 წელი, გვ.19
8 ე. რუსეცკაია, თ. გოგოლაძე, ,საქართველოში ,ქალთა და გენდერულ საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების შეფასება”, კვლევის ანგარიში, 2011 წელი, გვ.20.
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ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის კუთხით მომუშავე ორგანიზაციების საქმიანობის 
მიმართულებებს შორის ყველაზე ნაკლები ყურადღება ექცევა ქალთა უფლებების სამართლებრივ 
დაცვას, სიღარიბესა და ტრეფიკინგს. ყველაზე დიდი ყურადღება ეთმობა განათლებას. მიუხედავად 
ამისა, საზოგადოებაში ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის კუთხის საზოგადოების 
ცნობიერების დონე მაინც დაბალია.

შედარებით განვითარებული და მდგრადი ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული პროექტების 
ფარგლებში, ზოგიერთ შემთხვევაში, იქმნება ქალთა სათემო ჯგუფები, რომლებიც მუშაობენ 
ადგილობრივ თემში და ახორციელებენ მცირე პროექტებს. უნდა აღინიშნოს, რომ  ქალთა უფლებების 
დაცვის კუთხით მომუშავე  ორგანიზაციები ბოლო წლებში შედარებით გააქტიურდნენ და ახორციელებენ 
პროექტებს სექსუალური უმცირესობების დაცვის კუთხით. 

ქვეყნის მედიასივრცეში, პრესაში, განსაკუთრებით, ტელეგადაცემებში9, ხშირად ხდება ქალისა და 
ქალთა მოძრაობის პირდაპირი დისკრედიტაცია. სხვადასხვა სატელევიზიო შოუში ტელეწამყვანები 
უპირატესობას ანიჭებენ ქალის სექსუალური კუთხით წარმოჩენას და არა მათი წარმატებებისა და 
პროგრესულობის პოპულარიზებას. სამწუხაროდ, ამ ეტაპზე ქალთა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს 
არ შესწევთ ძალა, რომ რეაგირება მოახდინონ ამ ფაქტებზე და შეიმუშაონ ადვოკატირების ეფექტური 
მეთოდები, თუმცა არსებობს ცალკეული პოზიტიური ქმედებები. 

დიაგრამა 1: ქალთა და გენდერულ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციის  
საქმიანობის სამი ძირითადი მიმართულება

34%

34%

32%
განათლება

გენდერული თანასწორობა

ქალთა უფლებები და
საერთაშორისო სტანდარტები

მონაცემები აღებულია ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ 2011 წელს ჩატარებული კვლევიდან 
“საქართველოში ქალთა და გენდერულ საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 
შეფასება”10

საგულისხმოა, რომ ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მომუშავე 
ორგანიზაციები თანამშრომლობენ ქვეყანაში მოქმედ ყველა სექტორთან. ყველაზე ნაკლებად 
- ბიზნესსექტორსა და მედიაორგანიზაციებთან. მცირეა, ასევე, იმ ორგანიზაციების რაოდენობა, 
რომლებიც სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის სერვისის მიმწოდებლები არიან. 

გამოცხადებულ საპროექტო კონკურსებში საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან ერთად მონაწილეობენ 
ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციები. აღნიშნული ფაქტორი ხელს უშლის საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებსა და საინიციატივო ჯგუფებს და არათანაბარ საკონკურსო პირობებში აყენებს მათ, 
ვინაიდან საერთაშორისო ორგანიზაციებს აქვთ კარგად განვითარებული ორგანიზაციული რესურსი, 
ქალთა ადგილობრივი ორგანიზაციებისაგან განსხვავებით. 

9 “დღის შოუ”, “100 გრადუსი ცელსიუსი” და სხვა. 
10 ე. რუსეცკაია, თ. გოგოლაძე, “საქართველოში ,ქალთა და გენდერულ საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების შეფასება”, კვლევის ანგარიში, გვ.20, 2011 წელი.
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საგულისხმოა, რომ საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციები ძირითადად ეყრდნობიან 
საერთაშორისო ექსპერტების გამოცდილებას, რაც საკმაოდ დიდ დანახარჯებთანაა დაკავშირებული 
და ადგილობრივი, სათანადო კვალიფიკაციის მქონე კადრი გამოუყენებელი რჩება. გარდა ამისა, 
საზოგადოებრივ სექტორში მომუშავე პერსონალისათვის ანაზღაურება საკმაოდ დაბალია საჯარო 
სექტორში ან საერთაშორისო ორგანიზაციებში მომუშავე პერსონალთან შედარებით. ეს გარემოება 
ხელს უწყობს ადგილობრივი ინტელექტუალური რესურსის გადინებას და როგორც შიდა, ისე გარე 
მიგრაციას. 

საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების 
(G-PAC) პროგრამის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ11 აჩვენა, რომ საზოგადოებას მწირი ინფორმაცია აქვს 
არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ. ამის მიზეზი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 
შეზღუდული დაფინანსებაა. მიზნობრივი ჯგუფებისათვის შეთავაზებული მომსახურების შესახებ 
ინფორმაციის ფართოდ გაშუქების შემთხვევაში მოთხოვნილება საზოგადოების მიერ ამ სერვისის 
ხელმისაწვდომობაზე იზრდება, მაგრამ არასაკმარისი ადამიანური და ფინანსური რესურსების გამო 
ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილება ვერ ხერხდება.

რეკომენდაციები:

•	 ქალთა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა უნდა შეიმუშავონ ახალი მიდგომები საზოგადოების 
ცნობიერებისა და განათლების დონის ასამაღლებლად;

•	 ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის კუთხით მომუშავე საზოგადოებრივმა 
ორგანიზაციებმა ფართოდ უნდა გააშუქონ მათი საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, წინ წამოსწიონ 
ქალის როლი ქვეყნის მართვის ყველა სფეროსა და პოლიტიკურ პროცესებში და შექმნან ეფექტური 
რეაგირების მექანიზმი ქალთა უფლებების დარღვევის შემთხვევებისთვის;

•	 ხელი უნდა შეეწყოს ქალთა მოძრაობის გაძლიერებას, რათა ქალთა ორგანიზაციებმა 
გაერთიანებული ძალებით შეძლონ საზოგადოებაში მიმდინარე ყველა მნიშვნელოვან მოვლენაზე, 
მათ შორის, ქალთა უფლებების დარღვევის ფაქტებსა და პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ 
პროცესებზე ეფექტური რეაგირება.  

3.2.1.  პოლიტიკური მონაწილეობა და მმართველობა

1995, 1999 2004 და 2008  წლების მოწვევის პარლამენტში ქალები შეადგენდნენ, შესაბამისად, 
7%, 6.4%  9,4% და 10.8%-ს. პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობის დაბალი მაჩვენებლის 
მიუხედავად, 2004-2008 წლებში პარლამენტის თავმჯდომარე ქალი იყო, ხოლო, 2008-2012 
წლებში ერთ-ერთი ვიცე-სპიკერის პოსტს, ასევე, ქალი იკავებდა. სხვადასხვა წელს ქალები 
ხელმძღვანელობდნენ საპარლამენტო კომიტეტებს,  ფრაქციებსა და გენდერული თანასწორობის 
საკონსულტაციო საბჭოს. თუმცა პარლამენტში ქალთა კრიტიკული მასის არყოფნა ქალთა დაბალი 
წარმომადგენლობის შედეგია. 

2008 წელს, ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციის ინიციატივით, პარლამენტს 
განსახილველად წარედგინა კანონპროექტი, რომელიც ხელმოწერილი იყო 32 400 მოქალაქის 
მიერ. კანონპროექტი ეხებოდა ცვლილებებისა და დამატებების შეტანას ორ ორგანულ კანონში: 
“საქართველოს საარჩევნო კოდექსა” და “მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” 
კანონში12.

11 საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების (G-PAG) 
პროგრამის მიერ ჩატარებული კვლევა “საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულება არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო აქტიურობის მიმართ”.

12 http://www.ginsc.net/home.php?option=article&id=7719&lang=ge#.UzFMEKh_v4g. 
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2013 წლის მარტში ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით კიდევ ერთი ცვლილება 
მომზადდა საქართველოს ორგანულ კანონში “საქართველოს საარჩევნო კოდექსი”, რომლის 
მიზანი იყო საქართველოს პარლამენტსა და ადგილობრივი თვითმმართველობების საკრებულოებში 
პროპორციული სიით არჩეულ ქალთა რაოდენობის შენარჩუნება.13

2014 წლის დასაწყისში პოლიტიკურმა პარტიამ “ახალი მემარჯვენეები” ქალთა პოლიტიკური 
გაძლიერების თვალსაზრისით ინიცირება გაუკეთა კიდევ ერთ ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებდა 
შესაბამის ცვლილებებს კანონმდებლობაში და რომელსაც მხარი დაუჭირეს  ქალთა არასამთავრობო 
ორგანიზაციებმა.15  

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად დღეისათვის  საქართველოს პარლამენტში 17 
დეპუტატი ქალია. პარლამენტის ერთ-ერთი ვიცე-სპიკერიც ქალია. ქალთა რაოდენობა ამჟამინდელ 
პარლამენტში დეპუტატთა საერთო რაოდენობის (150 დეპუტატი) 11%-ს შეადგენს, მათ შორის, 73 
მაჟორიტარი დეპუტატიდან 7 ქალია, რაც მაჟორიტართა საერთო რაოდენობის 5.1 პროცენტია. 
პოლიტიკური პარტიების წევრთა დაახლოებით 30% ქალები არიან. ქალები აქტიური ამომრჩევლები 
არიან და ელექტორატის 59%-ზე მეტს შეადგენენ, მიუხედავად ამისა, ქალთა ჩართულობის დონე 
პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში ძალზე დაბალია. 

იშვიათობაა, ასევე, პარტიის ლიდერი ქალი. პარტიათა ლიდერების უმრავლესობა მამაკაცია. ამ 
მხრივ შეიძლება გამონაკლისად ჩაითვალოს სალომე ზურაბიშვილისა და ნინო ბურჯანაძის პარტიები, 
ასევე, “ქალთა პარტია”, რომლის ყოფილი ხელმძღვანელი, გუგული მაღრაძე, დღეს საქართველოს 
პარლამენტის წევრია, ხოლო პარტიას ხათუნა მაჭავარიანი ხელმძღვანელობს. თუმცა, ისიც უნდა 
აღინიშნოს, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში არც სალომე ზურაბიშვილის და არც ნინო 
ბურჯანაძის პარტია არ მონაწილეობდა.

პოლიტიკური პარტიების წევრ ქალთა განცხადებით, მათ პოლიტიკურ როლსა და აქტიურობაზე  
მოთხოვნა წინასაარჩევნო პერიოდში14  გრძელდება 3-4 თვეს. მაღალი ნდობის გამო სწორედ 
ქალები ასრულებენ ყველაზე შრომატევად სამუშაოს _ დადიან კარდაკარ, ამოწმებენ საარჩევნო 
სიებს და ეწევიან აგიტაციას. “კონვენცია ქალის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის 
შესახებ CEDAW-ის აღსრულების კვლევა საქართველოში”,15 ნაშრომის მიხედვით, ქალთა ამ აქტიური 
ნაწილის როლი სათანადოდ არ ფასდება და ისინი შეუმჩნეველნი რჩებიან პარტიულ იერარქიაში და 
მათი აზრი გათვალისწინებული არ არის გადაწყვეტილებათა მიღებისას. ქალების რაოდენობა მცირეა 
აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც. მინისტრთა კაბინეტში 4  მინისტრი ქალია16, ეს  მინისტრთა 
რაოდენობის 21 %-ია.

1998 წლის არჩევნების შედეგად ქალები შეადგენენ  საკრებულოთა წევრების 14%-ს, 2002 წელს - 
12%-ს, 2006 წელს - 11%-ს, და 2010 წელს - 10%-ს.

13 მიმართვა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდასთან დაკავშირებით http://ginsc.net/home.php?pageNum_
signers=2&totalRows_signers=51&option=petition&id=2&lang=ge#.UzFMR6h_v4h.

14 კონვენცია ქალის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ  CEDAW -ის აღსრულების კვლევა 
საქართველოში”, თბილისი, 2011 წელი, ნაწილი მეორე,  ექსპერტთა ჯგუფი: გ. პაიჭაძე, ს.მჭედლიშვილი, ლ.ხომერიკი, 
ლ.ნადარაია, ე.რუსეცკი, გვ.53.

15 კონვენცია ქალის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ  CEDAW -ის აღსრულების კვლევა 
საქართველოში”, თბილისი, 2011 წელი, ნაწილი 1-ლი, მკვლევართა ჯგუფი: მ. კუპრავა-შერვაშიძე, თ.აბრამიშვილი, 
პ.ზარდიაშვილი, ალ.დელემენჩუკი. კვლევა მომზადდა პროექტის “სამოქალაქო და პოლიტიკური მონიტორინგის” 
ფარგლებში, ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს სოციალური ტრანსფორმაციის პროგრამის (MATRA) მხარდაჭერით 
ქალთა განათლებისა და ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, იხ. www.ginsc.net.

16 იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი, საგარეო საქმეთა მინისტრი  მაია ფანჯიკიძე, გარემოს დაცვის მინისტრი  ხათუნა 
გოგალაძე, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე.  
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დიაგრამა 2:  ქალთა წარმომადგენლობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში17

1998 2002 2006 2010

14% 12% 11% 10%

2011 წლის 19 დეკემბერს ვენეციის კომისიამ აღნიშნულ საკითხზე18 წარმოადგინა მრავალი 
საერთაშორისო  რეკომენდაცია და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლო 
რეკომენდაცია. აღნიშნული რეკომენდაციის მიხედვით, საქართველომ უნდა გადახედოს საარჩევნო 
სისტემას  და კვოტირების ან სხვა ეფექტური მექანიზმის შემოტანით გაზარდოს ქალთა ჩართულობა 
საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებში.

აღნიშნული რეკომენდაციის გამოძახილი იყო  2011 წლის დეკემბერში “მოქალაქეთა  პოლიტიკური 
გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს კანონში შესული სპეციალური დამატება, რომელიც 
ითვალისწინებდა 10%-ის ოდენობით დამატებითი დაფინანსების გამოყოფას იმ პარტიებისათვის, 
რომელთა პარტიულ სიაში ყოველ ათ კანდიდატს შორის განსხვავებული სქესი წარმოდგენილი 
იქნებოდა სულ მცირე 20%-ით.

ამ მექანიზმა არ იმუშავა და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში 17 პოლიტიკური პარტიიდან  
მხოლოდ 5 პოლიტიკურ პარტიას ჰყავდა სიის ყოველ ათეულში ორი და მეტი ქალი წარმოდგენილი, 
მაგრამ ამ პარტიებმა ვერ გადალახეს საარჩევნო ბარიერი. 

2013 წლის ივლისში “მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს კანონში 
კიდევ ერთხელ შეიცვალა პოლიტიკური პარტიებისათვის დამატებითი დაფინანსების გამოყოფის 
წესი შემდეგი სახით: დამატებითი დაფინანსება 30%-ის ოდენობით გამოიყოფა იმ პოლიტიკური 
სუბიექტებისათვის, რომელთა მიერ წარდგენილ პარტიულ სიებში კანდიდატთა ყოველ ათეულში 
განსხვავებული სქესი წარმოდგენილი იქნება სულ მცირე 30%-ით.  აღნიშნული ცვლილება ძალაში 
შედის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩვნების შემდეგ. 

2014 წლის დასაწყისში  ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ქალი კანდიდატების 
ხელშეწყობისა და, ზოგადად, არჩევნებში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაძლიერების 
მიზნით ჩამოყალიბდა სამუშაო ჯგუფი, რომლის წევრები არიან პოლიტიკური პარტიების, დონორი 
ორგანიზაციებისა და ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის საკითხებზე მომუშავე ადგილობრივი 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. სამუშაო ჯგუფის საქმიანობას კოორდინაციას 
უწევს ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი საქართველოში (NDI) და მისი მიზანია 2014 წლის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის შემუშავდეს ერთობლივი სტრატეგია და 
კოორდინაცია გაეწიოს ამ თემაზე მომუშავე ორგანიზაციების საქმიანობას. 

რეკომენდაცია 

1. ამაღლდეს პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობა ქალთა პოლიტიკურ ცხოვრებაში დაწინაურების 
ხელშეწყობის თაობაზე და სახელმწიფო სტრუქტურებმა ხელი  შუწყოს  ქალთა  თანამდებობრივ 
წინსვლას რეგიონულ და  ცენტრალურ   დონეზე. 

17 “კონვენცია ქალის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ  CEDAW -ის აღსრულების კვლევა 
საქართველოში”, თბილისი, 2011 წელი, ნაწილი მეორე,  გვ.59.

18 www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD(2011)043-e.pdf.
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2. ხელი შეეწყოს კვოტირების ან სხვა ეფექტური მექანიზმის დანერგვას, როგორც დროებით 
სპეციალურ ზომას ქალთა   პოლიტიკური  მონაწილეობის  გასაზრდელად, არასამთავრობო და 
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობით.

3. გაძლიერდეს კოორდინაცია სხვადასხვა აქტორს შორის ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების 
მიზნის მისაღწევად. 

3.3.1. გენდერი და  მედია

ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღკვეთის კონვენციის (CEDAW) მე-5  მუხლის 
მიხედვით, მონაწილე სახელმწიფოებმა ყველა საჭირო ზომა უნდა მიიღონ, რათა: “შეცვალონ 
მამაკაცთა და ქალთა ქცევის სოციალური და კულტურული მოდელები იმ ცრურწმენების აღმოფხვრისა 
და იმ ადათ-წესების და სხვა პრაქტიკის გაუქმების მიზნით, რომლებსაც საფუძვლად უდევს ერთ-ერთი 
სქესის არასრულფასოვნების ან უპირატესობის, ან მამაკაცთა და ქალთა სტერეოტიპულობას იდეა.”19

ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღკვეთის კომიტეტი (CEDAW) 2006 წელს გაცემულ 
რეკომენდაციებში მოუწოდებს მონაწილე სახელმწიფოს, გააგრძელოს ძალისხმევა გენდერული 
სტერეოტიპების აღმოფხვრის მიზნით.

გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის მე-17 სესიაზე  
მიღებული რეკომენდაციების (31 მაისი, 2011 წელი) 106.27, 106.30, 106.33 მიხედვით, 
საქართველო მთლიანად იზიარებს იმ რეკომენდაციებს, რომლებიც გულისხმობს ქალთა დაცვას 
დისკრიმინაციისაგან და გენდერული თანასწორობის კანონის პოპულარიზაციას. 

მედიის როლი საზოგადოების ინფორმირებისა და ცნობიერების ამაღლების საქმეში ძალიან დიდია, 
განსაკუთრებით გენდერული სტერეოტიპების ნგრევაში. სწორედ ამიტომ, საქართველოში  მიღებული 
გენდერული თანასწორობის20,  ოჯახში  ძალადობის21, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია #1325-
ის სამოქმედო გეგმები22 ავალდებულებს საზოგადოებრივ მაუწყებელს, გაზარდოს მოსახლეობის  
ცნობიერება, ერთი მხრივ,  ქვეყანაში  ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის 
მიმართულებით არსებული საკანონმდებლო ბაზისა და   დაცვის  მექანიზმების  შესახებ  და, მეორე  
მხრივ,  ხელი შეუწყოს  არსებული გენდერული სტერეოტიპების ნგრევას.  

მდგომარეობა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით კვლავ საგანგაშოა, მიუხედავად 
იმისა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები, გაეროს სააგენტოები, ქალთა  არასამთავრობო 
ორგანიზაციები და სახელმწიფო ინსტიტუტები აქტიურად თანამშრომლობენ და ერთობლივად 
ცდილობენ დაარღვიონ საზოგადოებაში მყარად გამჯდარი სტერეოტიპები; საზოგადოებრივ 
მაუწყებელზე გადაიცემა უფასო სოციალური რეკლამები, ტოქშოუები, ვიდეორგოლები, რადიო და 
ტელეგადაცემები, თუმცა მათი რაოდენობა შეზღუდულია, ხოლო არსებული პროდუქცია მოსახლეობის  
სრულყოფილი ინფორმირებულობისათვის  არასაკმარისია და  ვერ ფარავს მედიასივრცეში ჭარბად 
არსებულ  უარყოფით  ტენდენციებს.

გამეფებული სტერეოტიპები ხელს უშლის არსებული კანონების აღსრულებას. მედია ვერ/არ 
ზღუდავს მკვეთრად სექსისტური ბიზნესრეკლამების ტირაჟირებას, გარდა ამისა, ინფორმაციის 

19 ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღკვეთის კონვენცია (CEDAW)  
www.parliament.ge/files/1359_21958_326666_qalTadiskriminaciisyvelaformisaRmofxvrisSesaxeb.pdf.

20 გენდერული  თანასწორობის  უზრუნველსაყოფად  განსახორციელებელი 2011-2013 წლების სამოქმედო გეგმის” 
დამტკიცების შესახებ, პუნქტი 2.3. https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&
id=1333925.

21 ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ოჯახში ძალადობის  მსხვერპლთა დასაცავად გასატარებელ 
ღონისძიებათა2011-2012 წლების სამოქმედო გეგმა, პუნქტი 3.2.1., www.police.ge/uploads/ojaxuri_dzaladoba/
kanonmdebloba/__2011-2012.pdf.

22 “ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე”,  გაეროს უშიშროების საბჭოს  №№1325, 1820, 1888, 1889 
 და 1960 რეზოლუციების განსახორციელებელი 2012–2015 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა, nsc.gov.ge/files/

files/1325%20rezoluciis%20erovnuli%20samoqmedo%20gegma.pdf.
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გავრცელების თანამედროვე ტექნოლოგიების: სოციალური ქსელების, ბლოგებისა და ფორუმების 
სწრაფი განვითარება ნოყიერ ნიადაგს ქმნის ამ სტერეოტიპებისა და სექსისტური გამონათქვამების 
გასამყარებლად. სოციალური ქსელები იქცა მედიის ერთ-ერთ ალტერნატიულ წყაროდ და 
თავისი მასშტაბითა და ინფორმაციის გავრცელების სისწრაფით დღემდე არსებულ ტრადიციულ 
საინფორმაციო წყაროებს მკვეთრად გადაუსწრო. სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებით ჭარბობს 
სექსისტური რეკლამები, რომლებსაც კერძო ბიზნესკომპანიები სთავაზობენ საზოგადოებას თავიანთი 
პროდუქციის ფართო რეკლამირებისათვის.23

გარდა ბიზნესკომპანიების მიერ შეთავაზებული რეკლამებისა, ქალთა უფლებებისა და გენდერული 
ძალადობის მიმართულებით ქართულ პრესაში ხშირია ირონიული და სარკაზმული ტონით შეფერილი 
სტატიები, რაც ხელს უწყობს აღნიშნული თემების ტაბუირებასა და სტერეოტიპების გამყარებას. 
სექსისტური დამოკიდებულებები უფრო ხშირია მრავალტირაჟიან, ურბანისტულ, ყვითელ მედიაში. 
გენდერული თვალსაზრისით დისკრიმინაციული მიდგომებით ხასიათდება განცხადებები ვაკანსიების 
შესახებ. განცხადებებში დამქირავებლები ხშირად მხოლოდ ქალებს ითხოვენ გარკვეული სამუშაოს 
შესასრულებლად და დაქირავებისას უპირატესობას  მათ გარეგნულ მხარეს ანიჭებენ და არა 
გამოცდილებას.24

ქართული პრესა საკმაოდაა  გაჯერებული ისეთი გამონათქვამებით, როგორებიცაა: “ქალები სუსტები 
არიან”, “ქალებს სამზარეულოში ტრიალი ხიბლავთ“, “ქალი მამაკაცზე ერთი საფეხურით მაინც 
დაბლა დგას”,25 “ქალებს უფრო მეტად სტკივათ”, “უფრო სუსტები არიან და ნაკლებად ამტანები”, 
არსებობს “ქალური” და “მამაკაცური” პროფესიები და ინტერესები, “ქალების ადგილი სახლშია და 
არა სამსახურში”, “ქალები უფრო ცუდად მართავენ მანქანას, ვიდრე მამაკაცები”26. ერთთვიანმა 
მონიტორინგმა გამოავლინა, რომ ამგვარ მესიჯებს გზავნიან ყოველდღიურად ქართული ტელევიზიები 
და გამოცემები საზოგადოებაში, რითაც ხელს უწყობენ არსებული გენდერული სტერეოტიპების 
გამყარებას. 

“ქართული მედია თითქმის არ უთმობს ქალებს ყურადღებას, არ რთავს მათ მასალებში, თუ ეს ქალი 
ტიტულოვანი და ცნობილი პირი არაა. კვლევამ დაადგინა, რომ ქართული მედია არათუ ხელს უწყობს 
გენდერული სტერეოტიპების დანგრევას, არამედ, პირიქით, უფრო ამყარებს და ნერგავს ახალ-ახალ 
სტერეოტიპებს ქალთან მიმართებით”27.

“ქალები, უმთავრესად, ისეთი საკითხების გაშუქებისას ჩანან, რომლებიც, გავრცელებული 
სტერეოტიპის თანახმად, მხოლოდ ქალებს ეხება, მაგალითად, სოციალურ პრობლემებზე 
მომზადებულ მასალებში. ამის საპირისპიროდ, ცოტა ქალი რესპონდენტია პოლიტიკის, მთავრობის 
საქმიანობის, საკანონმდებლო ცვლილებების, ეკონომიკის საკითხების შესახებ მომზადებულ 
მასალებში. მაგალითად, რომელიმე სამინისტროს შესახებ მომზადებულ სიუჟეტში იშვიათად ისმის 
ქალი რესპონდენტის მოსაზრება ამ სამინისტროს საქმიანობის შესახებ. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ქალი რესპონდენტები, როგორც წესი, ტიტულოვანი ქალები არიან – 
თანამდებობის პირები, კულტურისა თუ საზოგადო მოღვაწეები. მედია რიგითი ქალი მოქალაქეების 
მოსაზრებებით, როგორც წესი, არ ინტერესდება. კიდევ უფრო ნაკლები ყურადღება ეთმობათ, 
მაგალითად, მოხუცებს, ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელ ქალებს”.28 

23 იხ: ბიზნესკომპანია GPA, ელიტ-ელექტრონიქსი,  www.facebook.com/photo.php?v=555706394444644. 
24 სექსიზმი ქართულ მედიაში, საერთაშორისო ჟურნალი “ჯონ&ჯოლი”, #1(4); www.wicge.org/uploads/attachments/

seqsizmi%20da%20dzaladoba.pdf. 
25 სექსიზმი ქართულ მედიაში, საერთაშორისო ჟურნალი “ჯონ&ჯოლი” #1(4);  www.wicge.org/uploads/attachments/

seqsizmi%20da%20dzaladoba.pdf .
26 ქეთევან მსხილაძე,   “ქალთა საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში”,  კვლევა განხორციელდა  MDF-ის მიერ 

ფონდ  “ღია საზოგადოება – საქართველოს” მხარდაჭერით, პროექტის - “მონიტორინგი – პროფესიული მედიისთვის” 
-ფარგლებში.

27 ი.ალიაშვილი, “ქართული მედია ახალი ამბების გაშუქებისას ქალთა უფლებებს ლახავს - მონიტორინგის შედეგები”.   
www.media.ge/content/qarthuli_media_akhali.

28 ქეთევან მსხილაძე,  “გენდერული სტერეოტიპები ქართულ მედიაში”,  განმეორებითი კვლევა, 2012.
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აღნიშნული ტენდენციები ერთ-ერთი მთავარი წინააღმდეგობაა ქალთა  უფლებებისა და გენდერული 
საკითხების წინ წამოწევასთან მიმართებით. საზოგადოება, და, განსაკუთრებით, ქალები, არ ფლობენ 
ინფორმაციას ქვეყანაში არსებულ შესაძლებლობებსა და სერვისებზე და, შესაბამისად,  ვერ იცავენ  
საკუთარ უფლებებს. 

მიუხედავად იმისა, რომ უკვე მრავალი წელია მიმდინარეობს ჟურნალისტებისთვის  ტრენინგ- 
პროგრამები, მათი გენდერული არასენსიტიურობა კვლავ პრობლემად რჩება.29

2013 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით, რომელიც მიზნად ისახავდა ბეჭდურ მედიაში 
გამოქვეყნებული ინტერვიუების, ასევე სატელევიზიო ტოქშოუების შემთხვევაში როგორც 
რესპონდენტთა, ასევე ჟურნალისტთა მხრიდან ეთნიკური, რელიგიური, სექსუალური, გენდერული 
ნიშნით დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენის შემთხვევების იდენტიფიცირებასა და დარღვევების 
ტიპოლოგიის განისაზღვრას, გამოვლინდა, რომ გენდერული თემატიკა ტელევიზიების საინფორმაციო 
გამოშვებებში ძირითადად ოფიციალური და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის 
ღონისძიებების გაშუქებისას ფიგურირებდა. 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ პოლიტიკურ პროცესში ქალების ჩართულობის შესახებ 
მომზადებული სიუჟეტიც (23 ივლისი)30 პოზიტიურია, თუმცა მასალაში, რომელიც სტერეოტიპების 
რღვევას ეძღვნება, მაკიაჟის გაკეთების კადრები სტერეოტიპების კიდევ უფრო გაღრმავებას უწყობს 
ხელს. 

კვლევის მიხედვით, სატელევიზიო ტოქშოუებში გენდერული თემატიკა, ძირითადად, ნეგატიურად 
წარმოჩნდა. ამ შემთხვევებში დისკრიმინაციის წყაროდ თავად ჟურნალისტები გვევლინებოდნენ, 
ისინი რესპონდენტთა პოზიციებს იზიარებდნენ და არ რეაგირებდნენ მათი მხრიდან არასწორი 
ინფორმაციის ტირაჟირებასა და დისკრიმინაციულ გამოხატვებზე.31 

ბეჭდურ მედიაში გენდერული თემატიკა ან ნეგატიური, ან ნეიტრალური სახით არის წარმოჩენილი და 
არ შუქდება პოზიტიურად. იგივე დამოკიდებულება გამოვლინდა რესპოდენტთა შეფასებისასაც. 

დიაგრამა 3: სატელევიზიო ტოქშოუებში გაშუქებული თემატიკის ტენდენციები32

11

საანგარიშო პერიოდში ტელევიზიების დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვებების 194 სიუჟეტი გა-

ანალიზდა, საიდანაც 67 _ პოზიტიური, 105 _ ნეიტრალური, 22 _ ნეგატიური იყო.

პოზიტიური ნეიტრალური ნეგატიური

67

105

22

თემატიკის მიხედვით კი მონაცემები შემდეგნაირად გადანაწილდა:

ტელევიზიების დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვებები

ყველაზე მეტი სიუჟეტი უმცირესობათა თემებზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის დღის მთავარ საინ-

ფორმაციო გამოშვებებში (
”
მოამბე“) გავიდა, ხოლო დამოუკიდებელი თემების მხრივ, გამორჩეული 

როგორც საზოგადოებრივი არხი, ასევე ტელეკომპანია მაესტრო იყო.
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პოზიტიური ნეიტრალური ნეგატიური

29 “სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციული გამოხატვის მონიტორინგი ქართულ მედიაში”, მედიის განვითარების 
ფონდი-MDF, 15 აპრილი-15 აგვისტო, 2013, გვ.11  http://gendermediator.org.ge/uploads/news/Hate_Speech-
Publication-FINAL-GEO.pdf.

30 http://www.myvideo.ge/?video_id=2099258&rc=1.
31 “სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციული გამოხატვის მონიტორინგი ქართულ მედიაში”, მედიის განვითარების 

ფონდი-MDF, 15 აპრილი-15 აგვისტო, 2013, გვ.25  http://gendermediator.org.ge/uploads/news/Hate_Speech-
Publication-FINAL-GEO.pdf.

32 “სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციული გამოხატვის მონიტორინგი ქართულ მედიაში”, მედიის განვითარების 
ფონდი-MDF, 15 აპრილი-15 აგვისტო, 2013, გვ.39, გვ 59 http://gendermediator.org.ge/uploads/news/Hate_Speech-
Publication-FINAL-GEO.pdf .
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2013 წლის ივლისში დაფუძნდა “ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის”, რომლის 
მიზანია ქალების გააქტიურება, მათი ჩართვა პოლიტიკურ ცხოვრებაში და იმ პრობლემების დაძლევა, 
რომლებიც საქართველოში გენდერის კუთხით არსებობს.

რეკომენდაციები  

•	 გენდერულად  მგრძნობიარე  საინფორმაციო  პოლიტიკის  შემუშავება ქვეყანაში;

•	 მაუწყებლობისა და რეკლამის  შესახებ კანონისა და  შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების  
შესწავლა  და ცვლილებების  ინიცირება გენდერული პარამეტრების გათვალისწინებით;

•	 მედიამონიტორინგის ჩატარებისა და მასზე დაფუძნებული ადვოკატირების  კამპანიების  
ხელშეწყობა.

3.4.1. კანონის უზენაესობა/სამართლიანობა

საქართველოს კანონმდებლობა, დე იურე, აღიარებს სქესთა თანასწორობის პრინციპს. თუმცა, 
თანასწორობის საკითხი, დე ფაქტო თვალსაზრისით, პრობლემად რჩება. საქართველოში, ქალისა და 
კაცის თანასწორობა დეკლარირებულია კონსტიტუციის მე-14 მუხლით: “ყველა ადამიანი დაბადებით 
თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია, განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა, ენისა, სქესისა, 
რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული და სოციალური კუთვნილებისა, 
წარმოშობისა, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა”. 

ამ მუხლში, “სქესი” მოხსენიებულია სხვა დანარჩენ კატეგორიებთან ერთად, რომელთა მიხედვითაც 
დაუშვებელია ადამიანების განსხვავება კანონის წინაშე. ტექსტში არ ჩანს სპეციალური მითითება იმის 
შესახებ, რომ ქალებსა და მამაკაცებს თანასწორი უფლებები და ძირითადი თავისუფლებები აქვთ; 
საქართველოს კონსტიტუცია ორივე სქესის წარმომადგენელთათვის იყენებს სიტყვებს: “ადამიანი”, 
“მოქალაქე” ან “პირი”. მაგალითად, მე-18 მუხლის პირველი პუნქტი: “ადამიანის პატივი და ღირსება 
ხელშეუხებელია”. კონსტიტუციაში, “ადამიანი”, “მოქალაქე” ან “პირი”, ორივე სქესის მნიშვნელობით 
იხმარება და ამით მითითებულია, რომ არ არსებობს მოქალაქეების განსხვავების აუცილებლობა 
სქესის საფუძველზე. 

კონსტიტუციაში ქალები მხოლოდ ორჯერ არიან მოხსენიებულნი. კონსტიტუციის 30-ე მუხლის მე-4 
პუნქტში, რომელიც მიუთითებს, რომ “არასრულწლოვანისა და ქალის შრომის პირობები განისაზღვრება 
კანონით”, არასრულწლოვანთა გვერდით ქალების მოხსენიება ხაზს უსვამს სახელმწიფოს მიერ მათი 
შრომის პირობების სპეციალური კანონით დაცვის საჭიროებას, მიანიშნებს იმაზე, რომ კონსტიტუციის 
შემქმნელები აღიარებენ (თუმცა, ეს აშკარად არ არის გაცხადებული), არასრულწლოვნების 
მსგავსად, ქალების საგანგებო დაცვის აუცილებლობას. 36-ე მუხლში ლაპარაკია ქალებზე, მხოლოდ 
როგორც მეუღლეებსა და დედებზე: “ქორწინება ემყარება მეუღლეთა უფლებრივ თანასწორობასა 
და ნებაყოფლობას” და იქვე, მე-3 პუნქტით, გაცხადებულია, რომ “დედათა და ბავშვთა უფლებები 
დაცულია”.

“გენდერულად ნეიტრალური” ენა და სქესობრივი დისკრიმინაციის აკრძალვის ზოგადი აღიარება 
გვხვდება ქვეყნის თითქმის ყველა ძირითად საკანონმდებლო აქტში. თუმცა, ამ კანონების ზოგად 
დებულებებს არ ახლავთ აღსრულების ქმედითი სამართლებრივი მექნიზმები და კონკრეტული ზომების 
ჩამონათვალი გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად. კერძოდ, საქართველოს საარჩევნო 
კოდექსი აღიარებს ქალისა და მამაკაცის თანაბარ, პასიურ და აქტიურ საარჩევნო უფლებას, თუმცა 
ამ უფლების უზრუნველმყოფი კონკრეტული სამართლებრივი ნორმების არარსებობა იწვევს პასიური 
საარჩევნო უფლების რეალიზაციისას დისბალანსს. 

კანონი “გენდერული თანასწორობის შესახებ” შესაძლოა წინგადადგმულ ნაბიჯად ჩაითვალოს, 
მაგრამ გარკვეული ხარვეზები აქვს. აღნიშნული კანონი დეკლარაციული ხასიათისაა და მხოლოდ 
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პრინციპების დონეზე წარმოაჩენს გენდერული თანასწორობის პათოსს,  აკუმულირებას უკეთებს 
შრომის კანონმდებლობის, საოჯახო სამართლისა და სხვა სფეროებში სამართლებრივ დონეზე 
გაბატონებულ დებულებებს, თუმცა არ მიუთითებს აღნიშნული პრინციპების აღსრულების ხელშემწყობ 
მექანიზმებზე. 

განსაკუთრებულ პრობლემად რჩება მოქმედი შრომის კოდექსი, რომელიც ირიბად დისკრიმინაციული 
ხასიათისაა, რაც გულისხმობს შემდეგს: კოდექსში არსებული ნორმები, მართალია, არ შეიცავს 
პირდაპირი დისკრიმინაციის მახასიათებელ ნიშნებს, თუმცა მათი განხორციელება პრაქტიკაში ხშირად 
დისკრიმინაციული ხასიათის მატარებელია და ქალების შრომითი უფლებების უხეშად შელახვას 
იწვევს.  

მიმდინარე წლის დასაწყისში ძალაში შევიდა ცვლილებები საქართველოს შრომის კოდექსში, რითაც 
გაიზარდა ე.წ. დეკრეტული შვებულების დღეების რაოდენობა და სახელმწიფოს მიერ გასაცემი 
ფულადი დახმარება. თუმცა, შრომით კანონმდებლობაში რჩება ბევრი დებულება, რომლებსაც 
დასაქმებულ ქალთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით დახვეწა და გადამუშავება სჭირდებათ.   

მიუხედავად იმისა, რომ მიღებულია კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ და არსებობს 
ინსტიტუციონალური ორგანო (გენდერული თანასწორობის საპარლამენტო საბჭო), რომელიც 
ჩართული უნდა იყოს კანონშემოქმედებით პროცესში გენდერული თანასწორობის საკითხების 
ლობირებისა და ექსპერტიზისათვის, სახელმწიფოში არ ხდება კანონ(ებ)ის გენდერული შეფასება 
მათ მიღებამდე. ქალთა უფლებების დაცვისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ქვეყანაში 
მოქმედი საკანონმდებლო ბაზა არასაკმარისია ქალთა უფლებების დაცვისათვის ისეთ პრობლემურ 
შემთხვევებში, როგორებიცაა: სექსუალური შევიწროება, ქალთა მკვლელობები (famiside), მიგრანტ 
ქალთა შრომითი უფლებები. შეზღუდულია ხელმისაწვდომობა სახელმწიფო დაცვის მექანიზმებზე 
ისეთი ჯგუფებისათვის, როგორებიცაა: მარტოხელა დედები,  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 
და სულიერად დაავადებული ქალები. 

არსებულ პრობლემებს კიდევ უფრო ამწვავებს ქალებისათვის უფლებების რეალიზაციის 
შესაძლებლობის არარსებობა. ერთი მხრივ, მათ არ აქვთ ინფორმაცია საკუთარ უფლებებზე და, მეორე 
მხრივ, ცხოვრობენ მხოლოდ ვალდებულებებით, რომლებიც, უმეტეს შემთხვევაში, საზოგადოებაში 
ქალის როლზე  არსებულ სტერეოტიპულ შეხედულებას წარმოადგენს. სამართლებრივი განათლების 
დონე დაბალია, განსაკუთრებით რეგიონებში, სადაც წეს-ჩვეულებები, რელიგიური ფაქტორის 
ზეგავლენა მაღალია, ხოლო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა ცენტრთან შედარებით _ დაბალი და 
ქალები არ ფლობენ ინფორმაციას ქვეყანაში არსებულ დაცვის მექანიზმებზე. 

ეკონომიკური სიდუხჭირე, განვითარების, სწავლისა და განათლების მიღების შესაძლებლობის 
არარსებობა, მძიმე შრომა განსაკუთრებით დიდ პრობლემას წარმოადგენს გოგონებისათვის 
და განაპირობებს იძულებით, ნაადრევ ქორწინებებს, ოჯახში ძალადობის შემთხვევების მაღალ 
მაჩვენებელს.33 

პრობლემას წარმოადგენს ქალთა ხელმისაწვდომობა მართლმსაჯულებაზეც. ყველას აქვს  უფასო 
სამართლებრივი დახმარების უფლება, თუკი ეს აუცილებელია სამართლიანი მართლმსაჯულების 
უფლების უზრუნველსაყოფად და ქალს ხელი არ მიუწვდება ეფექტურ და კვალიფიციურ სამართლებრივ 
მომსახურებაზე. თუმცა, ხშირ შემთხვევაში, ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ქალები ვერ 
იყენებენ აღნიშნულ უფლებას. მათ არა აქვთ საკმარისი შემოსავალი, რომ გადაიხადონ ადვოკატის 
მომსახურების საფასური, სახელმწიფო მოსაკრებელი სასამართლოში საქმის წარმოებისათვის და 
სხვა. ქალები ძირითადად სარგებლობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების ბაზაზე არსებული უფასო 
იურიდიული დახმარების სერვისით, თუმცა ეს საკმარისი არაა, რადგან აღნიშნული სერვისები არ 
მოიცავს უფასო სასამართლო წარმომადგენლობას, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია 
დავის გადაწყვეტისას. 

33 საქართველოში გამოკითხულთა 34,6% ქმრის მხრიდან ცოლის ცემას ამართლებს. 10.12.2013 http://ginsc.net/home.
php?option=article&id=28200&lang=ge#.UzE8d6h_v4h.
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საქართველოში არსებული სახელმწიფო და არასამთავრობო სერვისები, რომლებიც მოიცავს 
საგანმანათლებლო ტრენინგებსა და სემინარებს, საინფორმაციო კამპანიებს, საკმარისი არაა 
არსებული პრობლემების გადასაწყვეტად. 

ასევე აქტუალურია სახელმწიფო მოხელეებისა და სამართალდამცავების ცნობიერების დაბალი 
დონე ქალთა უფლებებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე. ქალთა დისკრიმინაციის 
ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენციის (CEDAW) განხორციელების შესახებ საქართველოს 
სახელმწიფო ანგარიშში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა პროკურორებისა და ადვოკატების  
სწავლებას გენდერული თანასწორობის საკითხებზე. ამ მიმართულებით მუშაობა  გააქტიურებიულია 
სახელმწიფოს  მხრიდან, თუმცა მუდმივი ხასიათი არ აქვს და, შესაბამისად, შედეგიც არაა ეფექტური.  

მოსამართლეები გადაწყვეტილებების მიღებისას არ ეყრდნობიან ისეთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო 
დოკუმენტს, როგორიცაა ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენცია (CEDAW). 
ერთი მხრივ, ეს მიუთითებს მათ  უცოდინარობაზე და, მეორე მხრივ, ქმნის პრობლემას საერთაშორისო 
დოკუმენტების რეალური განხორციელების პროცესში.

რეკომენდაციები

•	 შემუშავდეს და შევიდეს ცვლილებები საქართველოს შრომის კოდექსში, დასაქმებულ ქალთა 
შრომითი უფლებების დაცვის მიზნით;

•	 შემუშავდეს დამატებითი მექანიზმები საარჩევნო კანონმდებლობაში პასიური საარჩევო უფლების 
განხორციელებისას გენდერული ბალანსის უზრუნველსაყოფად;

•	 უზრუნველყოფილ იქნეს კანონპროექტების გენდერული ანალიზი მათ მიღებამდე;

•	 ხელი შეეწყოს საინფორმაციო კამპანიას, რომელიც უზრუნველყოფს ქალებისათვის  კანონით 
განსაზღვრული უფლებების გაცნობას;

•	 გადაიდგას ნაბიჯები საკანონმდებლო ცვლილებისათვის, რომლებიც უზრუნველყოფს 
მართლმსაჯულებაზე ქალების ხელმისაწვდომობის გაზრდას.

3.2.სოციალური საკითხები

3.2.1. როლების გადანაწილება

ქალსა  და მამაკაცს განსხვავებული როლი აქვს ოჯახში. ქალი მიბმულია ოჯახსა და  ბავშვებზე, ხოლო 
მამაკაცების როლი უფრო მეტად დასაქმებას უკავშირდება. საქართველოში არსებული სტერეოტიპი, 
რომ მამაკაცი უნდა იყოს ოჯახში  შემომტანი,  კიდევ  უფრო  აძლიერებს ქალისა და მამაკაცისთვის 
საზოგადოებაში ერთხელ უკვე მყარად ჩამოყალიბებული როლების გაბატონებას.   

თუმცა, სხვადასხვა გამოწვევამ – ომმა, ეკონომიკურმა კრიზისმა განაპირობა, რომ ქალები ორმაგ 
დატვირთვას იღებენ თავიანთ თავზე. ის ქალებიც კი, რომლებიც  დასაქმებული არიან გარეთ, სახლში 
არ თავისუფლდებიან საოჯახო შრომისაგან და სახლის საქმის გაკეთებაც, ძირითადად, მათ უწევთ. 
ამ შემთხვევაში ქალის შრომა შეუმჩნეველი რჩება. ომის შემდეგ მამაკაცები უფრო დეპრესიულები 
გახდნენ და დაკარგეს მარჩენლის ფუნქცია, ამიტომ ქალებმა იტვირთეს მარჩენლის ფუნქციაც,  
საოჯახო საქმეებიცა და   ბავშვის  აღზრდაც.  

როლების გადანაწილება ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რაიონებში კიდევ უფრო 
არათანაბარია, საერთოდ ზღუდავს ქალის არჩევანს, მიიღოს მონაწილეობა საზოგადოებრივ და 
პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ოჯახსა და საზოგადოებაში ქალისა და მამაკაცის როლისა და შრომის 
არათანაბარი განაწილების მაჩვენებელია პოლიტიკურ პროცესებში ქალების დაბალი მონაწილეობა, 
ასევე, ქალთა მიმართ ეკონომიკური ძალადობა, როდესაც მამაკაცი შემომტანია ოჯახში  და არ აძლევს 
ქალს თანხას. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ქალია მარჩენალი, მას ართმევენ თანხას. ქალისთვის ისევ 
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პრობლემად რჩება მემკვიდრეობისა და საკუთრების უფლების დაცვა, მათ შორის, მიწის ნაკვეთის 
ფლობა სოფლად, რადგან საკუთრება ძირითადად ოჯახის უფროსზე, ანუ მამაკაცზეა, გაფორმებული. 
ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, როდესაც ქალს სურს მეუღლესთან განქორწინება, ეს ქმნის ერთ-
ერთ ყველაზე მწვავე, ქონებრივ  პრობლემას, რადგანაც ქალს არც საკუთრება აქვს, რომელიც 
შეიძლება გაყიდოს და  არც არსად წასასვლელი.

მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების თემაც. პრობლემაა განქორწინების საკითხიც, ვინაიდან ქალი თავს 
დაუცველად გრძნობს, ინსტიტუციონალურად  თითქმის არ  არებობს მექნიზმი, რომ, მაგალითად, 
განქორწინების შემდეგ ყოფილ ცოლთან გარკვეულ მანძილზე მიახლოების შემთხვევაში ყოფილი 
ქმარი დააკავონ  ან დააჯარიმონ.

არაანაზღაურებად შრომას, ძირითადად, ქალები ეწევიან. მათ მოვალეობებში შედის ბავშვების 
აღზრდა, მოხუცებისა და უმწეოთა მოვლა, საჭმლის მომზადება, სახლის დასუფთავება თუ სხვა საოჯახო 
საქმიანობა. აქედან გამომდინარე, არაანაზღაურებადი შრომა წარმოადგენს სქესის პრობლემას, 
რადგანაც ქალის შრომის დიდი ნაწილი არ აისახება სახელმწიფო სტატისტიკურ ანგარიშებში. 
ამის გამო წარმოიშობა მცდარი შეხედულება იმის შესახებ, რომ ქალები არიან ეკონომიკურად 
არააქტიურები, ან ქალისა და მამაკაცის ეკონომიკური აქტიურობა არათანაზომიერია (მაგრამ ქალები 
ეწევიან დაახლოებით ნახევარ პროდუქტიულ და დიდ წილ რეპროდუქტიულ შრომას).34  

იმის გამო, რომ შინამეურნეობაში საოჯახო საქმეებით ძირითადად ქალები არიან დაკავებულები, 
მოუწესრიგებელი წყლისა და კანალიზაციის სისტემა ყველაზე მეტად ქალებს აზარალებს, მათი დროის 
დიდი ნაწილი წყლით მომარაგებას ხმარდება, რაც ფიზიკური გადატვირთვის გამო, ჯანმრთელობის 
პრობლემებსაც იწვევს35 (ეს პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალურია დევნილების დასახლებებში 
მცხოვრებთათვის).

2013 წელს გაეროს მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, საოჯახო საქმე, რომელიც ოჯახის 
წევრების მოვლას (საჭმლის მომზადება, ოჯახის ავადმყოფი წევრის მოვლა, ბავშვის მოვლა და ა.შ.) 
და სახლის მოწესრიგებას უკავშირდება (სახლის დალაგება, სარეცხის გარეცხვა/გაფენა და ა.შ.) 
ძირითადად ქალის მოვალეობას წარმოადგენს. ქალების უმეტესობისათვის სარეცხის გარეცხვა, 
გაფენა და სახლის დალაგება ისეთი მოვალეობებია, რომლებსაც ისინი, ძირითადად, თვითონ, 
მეუღლის დახმარების გარეშე ასრულებენ. ასევე, ცალსახად ქალის მოვალეობად აღიქმება ოჯახის 
ავადმყოფი წევრის მოვლაც. ქალების მხოლოდ 17% მიიჩნევს, რომ ამ შრომას კაციც და ქალიც 
თანაბრად ინაწილებს, მაშინ როდესაც იმავეს კაცების 24% აცხადებს.36 

34 გენდერული ბიუჯეტის ასპექტები, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, გვ.4, http://
csrdg.ge/upload/editor/file/genderi2010/Gender.pdf .

35 http://www.ginsc.net/main.php?option=view_article&mode=0&article=21412&lang=ge. 
36 “საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები გენდერულ თანასწორობაზე, პოლიტიკასა და ბიზნესში”, კვლევის ანგარიში, 

გამოცემულია გაეროს ერთობლივი პროგრამის “გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისათვის საქართველოში” 
ფარგლებში”, თბ.2013 წ.  გვ. 11.  
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დიაგრამა 4: ქალისა და მამაკაცის მიერ გაწეული საქმიანობის გადანაწილება

12

	 აღმოჩნდა,	რომ	ბაზარში	ან	საყიდლებზე	სიარული	კაცების	და	ქალების	თითქმის	ერთნაირი	წილისთვის	
ისეთ	 საქმიანობად	 აღიქმება,	რომელსაც	ორივე	 მათგანი	 	თანაბრად	 ან	 ერთად	 ახორციელებს,	 საჭმლის	
მომზადება	კი	ყოველთვის	ან	ძირითადად	ქალების	მოვალეობაა.	რაც	შეეხება	სახლიდან	ნარჩენებისა	და	
ნაგვის	გატანას,	უფრო	მეტი	ქალი	მიიჩნევს,	რომ	ამას	ყოველთვის	ის	აკეთებს,	ვიდრე	კაცი.	ქალების	31%	
ხოლო	კაცების	33%	თვლის,	რომ	ორივეს	თანაბრად	გააქვს	სახლიდან	ნაგავი.	(იხილეთ	დიაგრამა	#2)

	 კაცების	 67%	 აცხადებს,	 რომ	 ყოველთვის	 ან	 ჩვეულებრივ	 მის	 მოვალეობაში	 შედის	 სახლში	 რაიმეს	
შეკეთება	 ან	 რემონტი.	 გადასახადების	 გადახდა	 კი	 ქალებისა	 და	 კაცების	 36%-36%-სათვის	 თანაბრად	
განხორციელებადი	აქტივობაა.	(იხილეთ	დიაგრამა	#3)

რეკომენდაციები:

•	 ხელი უნდა შეეწყოს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ოჯახში გენდერულად თანასწორი 
როლების გადანაწილების თვალსაზრისით;

•	 საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით უნდა გაძლიერდეს საზოგადოების ისეთ 
აქტორთან მუშაობა, როგორებიც არიან: მამაკაცები, ჟურნალისტები, რელიგიური ჯგუფები, 
ეროვნული უმცირესობები და სხვ. საზოგადოებასა და ოჯახში ქალისა და მამაკაცის სოციალური 
როლისა და თანასწორობის საკითხებზე.

3.2.2.  ჯანდაცვა 

საქართველო მონაწილეა ადამიანის უფლებათა თითქმის ყველა უნივერსალური და რეგიონალური 
კონვენციისა. აქედან გამომდინარე, საქართველოს ნაკისრი აქვს ვალდებულებები ადამიანის 
უფლებათა სფეროში მოქმედი საერთაშორისო სტანდარტების ეროვნულ კანონმდებლობაში 
იმპლემენტაციისა და ქმედითი მექანიზმების შესაქმნელად.

1994 წლის 22 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ იქნა ქალთა 
მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენცია (CEDAW), რომლის მე-12 მუხლი 
გულისხმობს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრას”, ხოლო მუხლი 
14(2)(ბ) _ სოფლად მცხოვრები ქალთა უფლებას ჯანმრთელობის დაცვის ადეკვატურ საშუალებებზე. 

2010 წელს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინირებით ქალთა უფლებების დამცველმა 
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წარადგინეს ანგარიში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 
უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვისთვის, რომელშიც განხილულია ქალის პოლიტიკური და 
სოციალური უფლებები საქართველოში, მათ შორის უფლება ჯანმრთელობაზე37. გაეროს ადამიანის 
უფლებათა საბჭოსაგან სახელმწიფომ მიიღო რეკომენდაციები, რომლებიც თანხვდება არასამთავრობო 
ორგანიზაციების მიერ ხშირად დასმულ მოთხოვნებს: ქალის შრომის უფლება, სიღარიბის ფემინიზაცია, 
სტერეოტიპების  აღმოფხვრა, ოჯახში ძალადობის პრევენცია და მსხვერპლთა დაცვა და სხვა.

საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის 2011-2015 წლების ეროვნული სტრატეგია - “ხარისხიანი 
ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა” _ მიზნად ისახავს დედათა და ბავშვთა სერვისების განვითარებას. 

37 გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს უნივერსალური მიმოხილვის მექანიზმი და გენდერული პერსპექტივა, ქალთა 
საინფორმაციო ცენტრი, 2011, გვ.13.
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შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს აკისრია უშუალო პასუხისმგებლობა 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სფეროში რეფორმების გატარებაზე, რომელთა შორისაა: ჯანდაცვის 
სექტორში არსებულ საერთაშორისო სტანდარტებსა და ხელშეკრულებებთან შესაბამისობის 
უზრუნველყოფა; დედებისა და ბავშვებისათვის ხარისხიანი ჯანდაცვის სერვისების მიწოდება და  
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; ჯანდაცვის სამსახურებისთვის საერთაშორისო სტანდარტების 
შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა; დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემთხვევების ანალიზი 
მტკიცებულებებზე დამყარებული  პრევენციული ღონისძიებების შემუშავების მიზნით.38

ქალთა და ბავშვთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა გენდერული თანასწორობის მიღწევის 
მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ქალთა უფლებამოსილების გაზრდა, ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება 
და დედათა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება ათასწლეულის მიზნების ის მიმართულებებია, რომელთა 
განხორციელების ვალდებულება, 189 ქვეყანასთან ერთად, საქართველოს მთავრობამაც აიღო.

ათასწლეულის განვითარების მიზნების განხორციელებისთვის  მიმდინარეობს  რეფორმები, შექმნილია 
სათანადო ინსტიტუციები, თუმცა მათი საქმიანობის ეფექტურობა ჯერ კიდევ არ არის მაღალი, რიგ 
შემთხვევებში არასათანადო დაფინანსების გამო. მთავრობის საქმიანობა განსაკუთრებით ინტენსიურია 
ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირების, აივ/შიდსთან, მალარიასთან და სხვა დაავადებებთან ბრძოლის 
მიზნების მიმართულებით, ყველაზე ნაკლები ძალისხმევა კი გენდერული თანასწორობისა და ქალთა 
უფლებების გაზრდისა და ეკოლოგიური მდგრადობის უზრუნველყოფისკენაა მიმართული.

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში გენდერულ თემატიკაზე მსჯელობა გარკვეული სტერეოტიპით 
მიმდინარეობს. იგი უფრო მეტად ქალთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით აღიქმება, მაშინ 
როდესაც საზოგადოების ყველა სფეროში გენდერული პარამეტრების ინტეგრირება ხელს უწყობს 
მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდას.  ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში გენდერული ასპექტების 
გათვალისწინება მომხმარებელთა მრავალფეროვანი მოთხოვნისა და მაღალი ფასეულობის მიღების 
უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი ფაქტორია.39 

საქართველოში 2007 წლიდან განხორციელებულმა რეფორმებმა, რომლებიც მოსახლეობისათვის 
ჯანდაცვის გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად, გამოიწვია ჯანდაცვის მომსახურების გაძვირება. ამის 
გამო, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა პრობლემური გახდა საქართველოს ღარიბი მოსახლეობისათვის, 
მათ შორის მარტოხელა, ხანშიშესული და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალებისათვის. 

გენდერული საკითხის წინ წამოწევა ასევე მნიშვნელოვანია ქვეყანაში ჯანდაცვის სისტემების 
სრულყოფილი განვითარებისათვის. ქალთა რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და 
ორსულობისა და მშობიარობისათვის სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სოციალური გარანტიები 
აისახება ქვეყნის შობადობის მაჩვენებელზე. 

შობადობა იცვლება სოციალურ, კულტურულ და ეკონომიკურ ფაქტორებთან ერთად, რაც ზეგავლენას 
ახდენს გადაწყვეტილებაზე, თუ რამდენი ბავშვია სასურველი წყვილისთვის ან ქალისათვის.40

მიუხედავად ამ და სხვა პოზიტიური ცვლილებების შედეგად მიღწეული პროგრესისა ფიზიკური 
და მენტალური ჯანმრთელობის უმაღლესი სტანდარტების დაკმაყოფილების კუთხით, უფლება 
ჯანმრთელობაზე არ არის სრულად რეალიზებული და ხელმისაწვდომი ყველასთვის დისკრიმინაციის 
გარეშე. მრავალი მარგინალური და დაუცველი ჯგუფისათვის ჯანმრთელობის დაცვის მაღალი 
სტანდარტი კვლავ მიუწვდომელია. ხშირად ჯანდაცვის პროვაიდერებთან ურთიერთობას თან ახლავს 
დისკრიმინაცია, შეურაცხყოფა და უფლებების დარღვევა.41 

38 “ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა საქართველოში”, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, 2011 წელი, www.ncdc.ge/uploads/publications/angarishebi/GERHS-10_
Final%20Report_GEO.pdf .

39 ჩ.ჯაში, “გენდერული პარადოქსები ჯანმრთელობაში”, 2011 წელი.
40 “ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა საქართველოში”, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, 2011 წელი, გვ 50.
41 კ.ასლანიშვილი, მ. ჯიბუტი, ა. იმედაშვილი და სხვა... “ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში”, 

პრაქტიკული სახელმძღვანელო იურისტებისათვის, 2011 წ. გვ. 4.
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ჯანდაცვის დაწესებულებები, საშუალებები და მომსახურება უნდა იყოს ყველასათვის ხელმისაწვდომი 
დისკრიმინაციის გარეშე, განსაკუთრებით კი მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფებისათვის. ღარიბ ოჯახებს 
არ უნდა დააწვეს მეტი ტვირთი მკურნალობის ღირებულების გამო შეძლებულ ოჯახებთან შედარებით. 
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების კომიტეტმა განსაკუთრებული ყურადღება 
დაუთმო “ეროვნული უმცირესობების, მკვიდრი მოსახლეობის, ქალების, ბავშვების, მოზარდების, ხანში 
შესულების, შეზღუდული შესაძლებლობების პირების და აივ/შიდსით დაავადებულთა საჭიროებებს.“42

ქალისა და მამაკაცის თანასწორობასთან მიმართებით ჯანმრთელობის დაცვის დროს, ეკონომიკური, 
სოციალური და კულტურული უფლებების კომიტეტმა მოსთხოვა სახელმწიფოებს, სულ მცირე, 
გაეუქმებინათ იურიდიული და სხვა სახის ბარიერები, რომლებიც ხელს უშლის ქალებსა და მამაკაცებს, 
თანასწორად ისარგებლონ ჯანდაცვის სერვისებით. აღნიშნული გულისხმობს იმ გენდერული 
სტერეოტიპების მოშლას, რომლებიც იწვევს გენდერულ განსხვავებებს საკვებისა და წყლის 
მიღების მხრივ, ასევე სამართლებრივი შეზღუდვების მოხსნას რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 
ხელმისაწვდომობაში.

ზოგადად, განსხვავებულია ქალისა და მამაკაცის დამოკიდებულება ჯანმრთელობის პრობლემებთან 
მიმართებით. გენდერული ასპექტები ჯანმრთელობის დაცვაში უპირატესად ითვალისწინებს 
ორსულთა, ახალშობილთა და მშობიარეთა, ბავშვთა ჯანდაცვას, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 
უზრუნველყოფას არა მარტო ქალებში, არამედ მამაკაცებშიც, კონტრაცეფციის, აბორტისა და 
ორგანულ დაავადებათა ადრეული გამოვლენასა და მათ მკურნალობას. საქართველოში ჩატარებული 
გამოკვლევები წარმოაჩენს მოსახლეობის დაავადებათა გენდერულ და ასაკობრივ მაჩვენებლებს, 
რომელთა მიხედვით, ქალთა ქრონიკული დაავადების პროცენტული მაჩვენებელი მამაკაცებთან 
შედარებით უფრო მაღალია. შედარებით ნაკლები განსხვავებაა მწვავე დაავადებათა მონაცემებში. 
ქრონიკულ დაავადებებში, მამაკაცებთან შედარებით, ასევე მაღალია ხანდაზმულ ქალთა წილი. 60 
წელს გააცილებულთა შორის 74% მამაკაცები, ხოლო 85% ქალები არიან.43

საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის 2011-2015 წლების ეროვნულ სტრატეგია, “ხარისხიანი 
ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა”, მიზნად ისახავს დედათა და ბავშვთა სერვისების განვითარებას. 
გარემოებები, რომლებიც განაპირობებს ქალის გადაწყვეტილებას ორსულობის ხელოვნურად 
შეწყვეტის შესახებ, უშუალოდ დაკავშირებულია ოჯახის დაგეგმვის სამსახურების ხელმისაწვდომობის 
პრობლემასთან და აშკარად მიუთითებს იმაზე, თუ როგორ შეიძლება იმოქმედოს ამ მომსახურების 
ხელმიუწვდომლობამ ქალის ცხოვრებაზე.44

ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა განსაკუთრებით აქტიური და თვალსაჩინოა მაღალმთიან სოფლებში 
მცხოვრები მოსახლეობისათვის. რეგიონულ ცენტრებში არსებული საავადმყოფოები, სოფლის 
ამბულატორიები ქალებს მინიმალურ სერვისს სთავაზობენ და სერიოზული კვლევებისთვის მაინც 
ქალაქში წასვლაა აუცილებელი. დაოჯახებული ქალები ექიმთან ძირითადად შვილოსნობის საკითთან 
დაკავშირებით მიდიან, ფეხმძიმობის ან რეპროდუქციული პრობლემების შემთხვევაში. ზოგადად კი 
იშვიათად მიმართავენ ექიმს.

აბორტების რაოდენობა 2012 წელს 2009 წელთან შედარებით 61.3 პროცენტითაა გაზრდილი.45

2010 წლის კვლევის მონაცემებმა დაადასტურა, რომ აბორტების უმრავლესობა (51%) განპირობებული 
იყო ქალების შვილოსნობის შეზღუდვის სურვილით (ცხრილი 5.5.), ანდა ოჯახის სოციალურ-
ეკონომიკური მდგომარეობით (20%):  დაბალი შემოსავლის, უმუშევრობის, სამუშაოს დაკარგვის 
შიშის ან ბინის სივიწროვის გამო. აბორტების 1.5% გაკეთდა პარტნიორთან დაკავშირებული მიზეზებით 

42 ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი 16 (34-ე სესია, 2005): მუხლი 3: 
თანაბარი უფლებები ქალებისა და კაცებისათვის ისარგებლონ ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებებით, 
ე/2006/22 (2005) 116 პარ:29.

43 ჩ. ჯაში, “გენდერული პარადოქსები ჯანმრთელობაში”, 2011 წელი, გვ. 3.
44 “ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა საქართველოში”, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, 2011 წელი, გვ 88.
45 “ქალი და კაცი საქართველოში”, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, გვ 21.
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(პარტნიორი იყო ორსულობის წინააღმდეგი). დაბოლოს, აღსანიშნავია, რომ ქალთა 1.4%-მა თქვა, 
რომ აბორტი ნაყოფის სქესის გამო გაიკეთეს, რომელიც მათ აბორტზე გადაწყვეტილების მიღებამდე 
გაიგეს.46 განსაკუთრებით შემაშფოთებელია სელექციური აბორტების სახიფათო ტენდენციები. 2012 
წლის განმავლობაში, სელექციური აბორტების შედეგად, 1151-ით ნაკლები გოგო დაიბადა.47

ევროსაბჭოს პლენარული ასამბლეის მონაცემებით, საქართველოში გოგონებისა და ბიჭების 
დაბადების თანაფარდობით 100 გოგოზე 111 ბიჭი მოდის; გაეროს მონაცემებით,  მსოფლიოში ეს 
თანაფარდობა 100 გოგონაზე, 106  ბიჭს შეადგენს.48  

მნიშვნელოვანი კლებაა ჩვილ ბავშვთა სიკვდილიანობის სტატისტიკაშიც: 41.6 შემთხვევა ყოველ 
1,000 ცოცხლად შობილზე  1999 წელს, 21.1 შემთხვევა _ 2005 წელს და 14.1 შემთხვევა _ 2010 წელს 
(33%-იანი კლება 2005 წელთან შედარებით და 66%-იანი კლება 1999 წელთან შედარებით). იგივე 
ტენდენციაა 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვილიანობის კუთხითაც. თუ ერთმანეთს შევადარებთ 1999, 
2005 და 2010 წლის ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის ანალოგიურ კვლევებს, შეიძლება 
ითქვას, რომ კვლევის ყველა მიმართულებით სტაბილურად პოზიტიური დინამიკა შეინიშნება.49

საქართველოში, ასევე, მაღალია დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, რომლითაც 
საქართველო მესამე ადგილზეა ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში. ასევე მაღალია იმ ბავშთა 
რაოდენობა, რომლებსაც ხელი არ მიუწვდებათ სკოლამდელ განათლებაზე. მართალია, უკიდურესი 
სიღარიბე შედარებით შემცირდა, მაგრამ ბავშვთა სიღარიბის მაჩვენებელი კვლავ აღემატება 
დანარჩენი მოსახლეობის სიღარიბის დონეს. საქართველოში სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრები 
ბავშვების რაოდენობა 2011 წლიდან 2013 წლამდე 25 პროცენტიდან 27 პროცენტამდე გაიზარდა. 
ეს იმას ნიშნავს, რომ ის დანახარჯები, რომლებიც ღარიბი მოსახლეობისკენ იყო მიმართული, 
ძირითადად მიმართული იყო სხვა ჯგუფებისკენ და არა ბავშვებისაკენ. შესაბამისად, ბავშვები კვლავ 
რჩებიან ყველაზე ღარიბ ჯგუფად.50 

დიაგრამა 5: სიღარიბის ტენდენციები 2009-2011 წლებში.51

საქართველო: ბავშვთა სიღარიბის შემცირება

8  სადისკუსიო დოკუმენტი

სიღარიბის ტენდენციები - სამომხმარებლო სიღარიბე
სიღარიბის მაჩვენებლებმა 2009 წლიდან 2011 წლამდე პერიოდში იკლო. ფარდობითი სიღარიბის ზღვარს 
(109,2 ლარი) მიღმა მყოფი შინამეურნეობების რაოდენობამ  2 პროცენტული ერთეულით -  24 პროცენტიდან 
22 პროცენტამდე - დაიკლო.  ფარდობითი  სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ შინამეურნეობებში მცხოვრები 
ბავშვების პროცენტულმა რაოდენობამ12 კიდევ უფრო მეტად - სამი პროცენტული ერთეულით - დაიკლო, 
რაც დადებითი მოვლენაა. თუმცა, საქართველოში შინამეურნეობათა 8,3 პროცენტი და  მოსახლეობის 
9 პროცენტზე მეტი 2011 წელს უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობდა (უკიდურესი სიღარიბის ზღვარი – 
71,7 ლარი). აღსანიშნავია, რომ 2009-2011 წლების პერიოდში უკიდურესად ღარიბ შინამეურნეობებში 
მცხოვრები ბავშვების პროცენტულმა რაოდენობამ13 უფრო მეტად დაიკლო, ვიდრე სიღარიბეში 
მცხოვრები სხვა ჯგუფების პროცენტულმა რაოდენობამ. მიუხედავად ამისა, ბავშვთა 9,4 პროცენტი 2011 
წელსაც უკიდურესად ღარიბ შინამეურნეობებში ცხოვრობდა (იხ. გრაფიკი #2).

გრაფიკი #2:  სიღარიბის ტენდენციები 2009-2011 წლებში
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სიღარიბის შემცირების თვალსაზრისით დადებითი ტენდენციებისა და ბავშვთა სიღარიბის მაჩვენებლების 
მნიშვნელოვანი შემცირების მიუხედავად, ღარიბ შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების პროცენტული 
რაოდენობა კვლავაც უფრო მაღალია ყველა ზღვრის შემთხვევაში, ვიდრე მთლიანი მოსახლეობისა და 
პენსიონრების სიღარიბის მაჩვენებლები.

სიღარიბის ტენდენციები - მრავალგანზომილებიანი სიღარიბე

სიღარიბის შესაფასებლად არსებითია მოხმარებასთან ერთად კეთილდღეობის სხვა განზომილებების 
გაზ მო ვა და შეფასება. ამ მიზნით  კვლევაში და შემდგომ ანალიზში გათვალისწინებულია  მატერიალური 
დე პრი ვა ცია, საცხოვრებლის დეპრივაცია, სუბიექტური სიღარიბე და სოციალური გარიყულობა.14 ისე ვე, 

12 ბავშვები შედიან 0-16 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში. ეს ასაკობრივი ჯგუფი გამოიყენება კეთილდღეობის კვლევაში. ამავდროულად, 
0-16 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენელ ბავშვებს ეკვივალენტობის იგივე კოეფიციენტი აქვთ (იხ. სქოლიო #6).

13 შემდგომში მოიხსენიება, როგორც „ბავშვთა სიღარიბე“, ე.ი. ღარიბ შინამეურნეობებში მცხოვრები ბავშვების პროცენტი, 
ბავშვების  მთლიანი რაოდენობის მიმართ.

14 მეტერიალური დეპრივაცია – შინამეურნეობები, რომელთაც არ აქვთ ქვემოთ ჩამოთვლილი საგნებიდან ნებისმიერი 
ხუთი ან მეტი: ავტომობილი, მობილური ტელეფონი, სარეცხი მანქანა, ტელევიზორი, მაცივარი, მტვერსასრუტი და უთო.  
საცხოვრებლის დეპრივაცია – შინამეურნეობები, რომლებსაც აქვთ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ორი პრობლემა მაინც: 
დაზიანებული სახურავი/სახურავიდან წყალი ჩამოდის, დაზიანებული იატაკი/კედლები, მიწის იატაკი, ნესტიანი საცხოვრებელი, 
დაზიანებული ფანჯრები, არასაკმარისი განათება, ხმაური ან მცირე ფართი,  და თუ ინტერვიუერი ადასტურებს საცხოვრებლის 
ცუდ მდგომარეობას.  სუბიექტური სიღარიბე – შინამეურნეობები, რომლებიც აცხადებენ, რომ საკუთარ თავს საკმარისი 
საკვებით ვერ უზრუნველყოფენ, ან იმდენად ცუდად იკვებებიან, რომ მათ ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება. სოციალური 
გარიყულობა – შინამეურნეობები განიცდიან სოციალური გარიყულობის ქვემოთ ჩამოთვლილი ხუთი ასპექტიდან სამს მაინც: 
განათლების, დასაქმების, ჯანდაცვის, კრედიტის ან სოციალური დახმარების ხელმიუწვდომლობა.

46 იქვე, გვ.88.
47 სელექციური აბორტების შედეგად 1151-ით ნაკლები გოგო დაიბადა -  http://droanews.ge/11687--1151-.html.
48 http://iwpr.net/report-news/south-caucasus-selective-abortion-means-fewer-girls-born.
49 ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 2010 წლის კვლევა მესამე ეროვნული კვლევა, რომლის მიზანი იყო 

საერთაშორისო მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით გამოევლინა მოსახლეობის დემოგრაფიული და რეპროდუქციული 
ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მისი დინამიკა საქართველში. კვლევა ამერიკის შეერთებული შტატების 
საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), გაეროს მოსახლეობის ფონდისა (UNFPA) და გაეროს ბავშვთა 
ფონდის (UNICEF) ფინანსური მხარდაჭერით და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის (ატლანტა, აშშ) ტექნიკური 
დახმარებით ჩატარდა.

50 ჯიმშერ რეხვიაშვილი, სიღარიბის ფასი: 1000 დაღუპული ბავშვი წელიწადში”, 04.03.2014 http://www.
radiotavisupleba.ge .

51 “საქართველო _ ბავშვთა სიღარიბის შემცირება”, სადისკუსიო დოკუმენტი, ივლისი, 2012 წ. გვ.8 file:///D:/My%20
Documents/tamo/WIC-2014/CEDAW%20kvlevebi/UNICEF_Child_PovertyGEO_web_with_names.pdf.
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2014 წელს ქვეყანაში დემოგრაფიულ პრობლემებზე მომუშავე ჯგუფი შეიქმნა. პრემიერ-მინისტრის 
ინიციატივით იმ რეგიონებში, რომლებშიც შობადობის მნიშვნელოვანი კლებაა და არ არის ბუნებრივი 
მატება, ყოველი მესამე შვილის მშობელი სახელმწიფოსგან ყოველთვიურ დახმარებას მიიღებს. 
დახმარების ოდენობა მთიან რეგიონებში _ 200 ლარის, ხოლო ბარში 150 ლარის ოდენობით 
განისაზღვრება. პირველ ეტაპზე ეს გადაწყვეტილება 6 რეგიონს შეეხება.52

2013 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში ფიზიოლოგიური 
მშობიარობისთვის ლიმიტი განისაზღვრა 500 ლარით, ხოლო საკეისრო კვეთისთვის _ 800 ლარით. 
ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო 
შვებულება განისაზღვრა 730 კალენდარული დღის ოდენობით, რომელთაგან ანაზღაურებადია 
183 კალენდარული დღე, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპების შობის შემთხვევაში 
ანაზღაურებადია 200 კალენდარული დღე. 2014 წლიდან ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის 
მოვლის გამო ანაზღაურებადი შვებულების თანხა 1000 ლარით განისაზღვრა.

2014 წლის 1 იანვრიდან შეიცვალა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო 
შვებულებასთან დაკავშირებული ანაზღაურების წესი. საქართველოს პარლამენტმა 2013 წლის 27 
სექტემბერს საქართველოს შრომის კოდექსში შეიტანა შესწორება, რომლის თანახმად დასაქმებულს 
თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო 
შვებულება 730 კალენდარული დღის ოდენობით.

ჯანდაცვის სამინისტროში შეიქმნა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხებზე მომუშავე 
ექსპერტთა ჯგუფი (საბჭო) და დაინერგა დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის სავალდებულო 
24 საათიანი შეტყობინების სისტემა. შეფასდა ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი სამშობიარო სახლები და 
მუშავდება პერინატალური სერვისების რეგიონალიზაციის გეგმა. საქართველოში დაფიქსირებული 
საკეისრო კვეთების მაღალი მაჩვენებლის (35 38%) საპასუხოდ, რომელიც სულ მცირე 2 ჯერ 
აღემატება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციებს, შემუშავდა საკეისრო კვეთების 
ჩვენებების პროტოკოლი. ამასთანავე, დედათა და ჩვილ ბავშვთა ავადობისა და სიკვდილიანობის 
შემცირების მიზნით, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან (UNICEF, JSI, UNFPA) თანამშრომლობით 
მუშავდება მაღალი რისკის ორსულთა და ახალშობილთა რეფერალის (გადაყვანის) სისტემის მკაფიო 
კრიტერიუმები და იგეგმება სამედიცინო კადრების სწავლება.53

2013 წლიდან ამოქმედდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა და 6-დან 60 წლამდე ასაკის ყველა ის 
ადამიანი სარგებლობს, რომლებსაც იქამდე არანაირი სახის დაზღვევა არ ჰქონდათ. სერთაშორისო 
ფონდ “კურაციოს” მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით, კვლავ პრობლემურად რჩება 
სამედიცინო მომსახურების ხარისხი და სამედიცინო განათლების სისტემა.54

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სათანადო და დროული ინფორმაციის მიწოდება სექსუალური 
და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ. გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოებმა მოუწოდეს 
სახელმწიფოებს, გააუმჯობესონ ხელმისაწვდომობა, მოზარდებს შორის აბორტის შემთხვევების 
გაზრდის საპასუხოდ და სექსუალური გზით გადამდები დაავადებების, მათ შორის აივ/შიდსის შესახებ. 
ასეთი ინფორმაცია უნდა ვრცელდებოდეს ბავშვებსა და ზრდასრულებში იმ ტერიტორიებზე, სადაც 
ხშირია თამბაქოსა და ალკოჰოლის გამოყენება.55

საქართველოში 2008 წლიდან ფუნქციონირება დაიწყო ეროვნულმა სკრინინგცენტრმა. 2008 წლიდან 
2012 წლამდე თბილისში 57 000-ზე მეტმა ქალმა ისარგებლა ძუძუს კიბოს სკრინინგის (კლინიკური 

52 40 000 აბორტი ერთ წელიწადში: საქართველოში შობადობა უფრო დაბალია, ვიდრე მსოფლიო ომის დროს 
11.03.2014  http://www.geworld.ge/ViewGE.php?G=9328&lang=ge .  

53 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ანგარიში 2013,  
http://www.moh.gov.ge/files/angarishi-2013.pdf.

54 “საქართველოს ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრი” მეორე ტალღა, საერთაშორისო ფონდი “კურაციო”, 2014, http://
www.curatiofoundation.org/?pg=29&cid=31&id=240. 

55 კ.ასლანიშვილი, მ. ჯიბუტი, ა. იმედაშვილი და სხვა... “ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში”, 
პრაქტიკული სახელმძღვანელო იურისტებისათვის, 2011 წ. ქვეთავი 2.3.გვ. 31.
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გამოკვლევა ან მამოგრაფია) და 59 000-ზე მეტმა ქალმა _ საშვილოსნოს ყელის კიბოს სკრინინგის 
მომსახურებით.56 სადღეისოდ დადებით მოვლენად უნდა ჩაითვალოს ის ფაქტი, რომ თუ ადრე 
საშვილოსნოსა და ძუძუს კიბოს უფასო სკრინინგისა და დიაგნოსტიკის პროგრამა მხოლოდ თბილისის 
მასშტაბით ხორციელდებოდა, ამჯერად სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტით ფინანსდება 
და მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვრცელდება.

2014 წელს ჯანდაცვის სფერო სახელმწიფოს პრიორიტეტად განისაზღვრა და 2 658.0 მლნ ლარით 
დაფინანსდა, რაც წინა წლის ბიუჯეტთან შედარებით 313.0 მლნ ლარზე მეტია.

ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 2010 წლის კვლევის მონაცემებით, კონტრაცეპციის 
შესახებ როგორც ზოგადი, ისე თანამედროვე მეთოდებზე ცოდნა საკმაოდ მაღალია (96-97%), რაც 
მიუთითებს, რომ ამ კუთხით საზოგადოების განათლების ღონისძიებებმა მიაღწია დასახულ მიზანს. 
ამის მიუხედავად, კონტრაცეპციის მოხმარების ფაქტობრივი მაჩვენებელი საგრძნობლად დაბალია 
_ 53%, თუმცა 5%-ით აღემატება 2005 წლის კვლევის მონაცემს (ნახ. 9.9). აღნიშნული შედეგები 
ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოყენებას შორის მნიშვნელოვან შეუსაბამობაზე მიუთითებს.57 

 2010 წლის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევის შედეგებით, 15-44 წლის ასაკის ქალთა 
მხოლოდ 4.9%-ს ჰქონდა ჩატარებული მამოგრაფიული სკრინინგი, რომელთა ხვედრითი წილი 
იზრდება ასაკის, განათლებისა და ეკონომიკური სტატუსის ზრდასთან ერთად. კვლევაში მონაწილე 
სქესობრივად აქტიური ქალების 12%-მა მიუთითა, რომ მათ ოდესმე ჩატარებული ჰქონდათ Pap-ტესტი. 
ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია, მაგრამ საგრძნობი ზრდაა იმ 4%-თან შედარებით, რომელიც 1999 
და 2005 წლებში ჩატარებული კვლევების დროს გამოვლინდა.58

სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით, დედათა და ბავშვთა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 
ზედამხედველობის გაუმჯობესების მიზნით დკსჯეც-ში59 შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი, რომელიც 
რეგულარულად შეისწავლის და გააანალიზებს დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სტატუსს და 
შეიმუშავებს რეკომენდაციებს სახელმწიფოს მხრიდან ეფექტური რეაგირებისათვის. კერძოდ, 
განახლდება დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის ინდიკატორები და შემუშავდება ზედამხედველობის 
მეთოდოლოგია, განისაზღვრება ძირითადი პრობლემები და, შესაბამისად, ძირითადი პროგრამული 
პრიორიტეტები და მათი განხორციელების გზები.60 

რეკომენდაციები:

•	 გაიზარდოს ჯანდაცვის პროგრამები მოწყვლადი ჯგუფებისთვის, მათ შორის - დევნილი, შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე, მარტოხელა, სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისათვის;

•	 საქართველოს ხელისუფლებამ გაითვალისწინოს ათასწლეულის განვითარების დეკლარაციით 
დასახული მე-5 ამოცანა დედათა ჯანმრთელობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით და მიიღოს 
ყველა შესაბამისი ზომა ამ მიზნის განსახორციელებლად; 

•	 გაიზარდოს რეპროდუქციული ასაკის ქალების ინფორმირებულობის დონე კონტრაცეფციის 
თანამედროვე მეთოდების შესახებ. 

56 “ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა საქართველოში”, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, 2011 წელი, გვ 3.

57 ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასების ანგარიში, სამუშაო ვერსია, თბილისი 2013 წლის იანვარი გვ.90 http://
www.healthrights.ge/wp-content/uploads/2013/01/jandacvis-sistemis-efekturobis-angarishi.pdf.

58 იქვე: გვ. 97.
59 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი.
60 საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის 2011-2015 წწ. სახელმწიფო სტრატეგია. http://heconomic.wordpress.

com/2013/07/28/strategy/ 
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3.2.3. განათლება 

სახელმწიფო უზრუნველყოფს ქალისა და მამაკაცისათვის ყველა სახის  საგანმანათლებლო 
დაწესებულებაში ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების მისაღებად თანასწორი პირობების 
შექმნას, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროცესების განხორციელებაში მონაწილეობის ჩათვლით.  

საქართველოს კონსტიტუცია61 განათლების საკითხთან მიმართებით გენდერულად ნეიტრალურია 
და მასში, ისევე როგორც ყველა სხვა უფლების აღიარებისას, მოხსენებულია, რომ “ყველას აქვს 
განათლების მიღებისა და მისი ფორმის არჩევის უფლება”. საქართველოს კონსტიტუცია62 იმეორებს 
ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების 
საერთაშორისო პაქტით,63 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა კონვენციის პირველი 
დამატებითი ოქმის64 დებულებას, რომ ყველას აქვს განათლების მიღების უფლება.

განათლების სფეროში კორექტული გენდერული მიდგომების დანერგვის აუცილებლობა ხაზგასმულია 
კონვენციაში ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ.65 ათასწლეულის 
გავითარების მე-2 მიზანი დაწყებითი განათლების საყოველთაო ხელმისაწვდომობას  გულისხმობს. 

“გენდერული თანასწორობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-7 მუხლი შეეხება გენდერული 
თანასწორობის უზრუნველყოფის სახელმწიფო გარანტიებს საზოგადოებრივი ურთიერთობის ისეთ 
სფეროში, როგორიცაა განათლებისა და მეცნიერების სფერო. ამ მუხლის მიხედვით, სახელმწიფო 
უზრუნველყოფს ქალისა და მამაკაცისათვის ყველა სახის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 
ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების მისაღებად თანასწორი პირობების შექმნას, 
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროცესების განხორციელებაში მონაწილეობის ჩათვლით. 
ამასთან, მითითებული მუხლის მიხედვით, ყველას აქვს საკუთარი შესაძლებლობის გათვალისწინებით 
პროფესიისა და სპეციალობის თავისუფლად არჩევის უფლება. ამ თანასწორობის უზრუნველყოფა 
ხდება ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობით 
დისკრიმინაციის გარეშე.

“გენდერული თანასწორობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-8 მუხლი ადგენს თანასწორობის 
პრინციპებს საზოგადოებრივი ურთიერთობის ისეთ სფეროში, როგორიცაა საინფორმაციო 
რესურსების თანაბარი ხელმისაწვდომობის უფლება. აღნიშნული ნორმის მიხედვით, “სახელმწიფო 
და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები 
ვალდებული არიან, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით უზრუნველყონ მათთან 
დაცული საჯარო ინფორმაციის მიღების თანაბარი ხელმისაწვდომობა, დაინტერესებული პირის 
სქესის ნიშნით განსხვავების მიუხედავად”.66

CEDAW კომიტეტი საქართველოსათვის მიცემული რეკომენდაციებში მოუწოდებს სახელმწიფოს, 
გადადგას უფრო ინტენსიური ნაბიჯები დასაქმების ყველა პროგრამაში გენდერული საკითხის 
გათვალისწინების მიზნით და გაზარდოს ქალებისათვის ახალ ტექნოლოგიათა ხელმისაწვდომობა.67 
ასევე, კომიტეტი ითხოვს სახელმწიფო მხარისგან “მასწავლებლებისათვის ტრენინგების ჩატარებას 
გენდერული თანასწორობის საკითხებში”.68

გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელი 2014-2016 წლების 
სამოქმედო გეგმა69 მიზნად ისახავს განათლების სფეროში გენდერული თანასწორობის ასპექტების 

61 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 35.
62 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 26.
63 ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების საერთაშორისო პაქტი, მუხლი 13.
64 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა კონვენციის პირველი დამატებითი ოქმი, მე-2 მუხლი.
65 კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, მუხლი 10.
66 2010 წლის 26 მარტის საქართველოს კანონი `გენდერული თანასწორობის შესახებ” გზამკვლევი. გვ.24-25;
67 ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის დასკვნითი კომენტარები: პუნქტი 26, საქართველო. 

CEDAW/C/GEO/CO/3 , 2006 წლის 25 აგვისტო.
68 იქვე, პუნქტი 18.
69 “გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელი 2014-2016 წლების სამოქმედო გეგმა, მიზანი 2.
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გათვალისწინებასა და საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლებას, განსაკუთრებით ეთნიკური 
უმცირესობებისა და საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მცხოვრები მოსახლეობისათვის. იძულებით 
გადაადგილებული და ომისა და კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული ქალებისა და 
გოგონების პროფესიულ განათლებასა და მათი უწყვეტი განათლების ხელშეწყობას ითვალისწინებს 
“ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე” გაეროს უშიშროების საბჭოს №1325 რეზოლუციის 
განსახორციელებელი 2012-2015 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმაც70.

უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფო ნაკლებად ზრუნავს სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში 
გენდერული განათლების სასწავლო პროგრამების დანერგვაზე. საქართველოს მხოლოდ სამ 
უმაღლეს სასწავლებელშია დანერგილი გენდერის სწავლების სპეციალური კურსი.

1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და 
პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებითი საბაკალავრო პროგრამა (minor) 
“გენდერის კვლევა”71;

2. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის სასწავლო კურსი “გენდერი და პოლიტიკა”;

3. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და 
პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  საუნივერსიტეტო კურსი “გენდერის ძირითადი 
საკითხები და ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლა” ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის 
სტუდენტებისათვის.

გენდერული სწავლების პროგრამის  კურსი, ძირითადად, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 
დაინერგა სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში. 

საქართველოში მოქმედი ქალთა და გენდერულ საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი 
ორგანიზაციების  შეფასებამ უჩვენა, რომ გენდერულ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები დიდ 
ყურადღებას უთმობენ ქალთა და გენდერულ საკითხებში განათლებისა და ინფორმაციის მიწოდების 
საკითხს72: ატარებენ ტრენინგებს, გამოსცემენ სატრენინგო მოდულებს, თავს უყრიან ქალთა და 
გენდერულ საკითხებზე არსებულ ლიტერატურას და ახერხებენ ბიბლიოთეკის ორგანიზებას თავიანთ 
ოფისებში, ავრცელებენ საინფორმაციო ლიტერატურას და გასცემენ კონსულტაციებს. 

საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა ცხადყო, რომ 
ქვეყანაში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებელი ძნელად განსაზღვრავს ინტერნეტის 
მომხმარებელ ქალთა რიცხვს.73

საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობის დაახლოებით მეოთხედი (24%) ყოველდღიურად მოიხმარს 
ინტერნეტს. მოსახლეობის 8% ინტერნეტში შედის სულ მცირე კვირაში ერთხელ. ეს ნიშნავს, რომ 1.1-
1.2 მილიონი ზრდასრული მოქალაქე ინტერნეტს კვირაში ერთხელ მაინც იყენებს; გამოკითხულთა 
2%, ანუ დაახლოებით 100 000 რესპონდენტი, ამბობს, რომ ინტერნეტში, სულ მცირე, თვეში ერთხელ 
შედის. მონაცემები აღებულია “კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის” კვლევიდან “კავკასიის 
ბარომეტრი”, რომელიც 2012 წლის ბოლოს ჩატარდა.

სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის მიერ ინტერნეტის მოხმარების ტენდენციებით საქართველოში 
მცხოვრები ეთნიკური სომხები დანარჩენი მოსახლეობისგან ამ კუთხით არ განსხვავდებიან. რაც 
შეეხება ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს, რომელთა უმეტესობაც სოფლად ცხოვრობს,  როგორც ჩანს, 
ინტერნეტს მეტწილად მოწყვეტილნი არიან.

70 “ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების საბჭოს №№1325, 1820, 1888, 1889 და 1960 
რეზოლუციების განსახორციელებელი 2012–2015 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა, პუნქტი 4.3.2.

71 http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/faculty_social_political/damatebiti%20specialoba__Genderis%20Kvleva.pdf.
72 ე.რუსეცკი, თ. გოგოლაძე,  “საქართველოში ქალთა და გენდერულ საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების შეფასება”, 2011 წ. 
73 ელექტრონული დემოკრატიის პოლიტიკის ეფექტურობის ამაღლება და საინფორმაციო - საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენება. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი 2011წ. გვ. 47-51.
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სოფლებში ინტერნეტის გავრცელების დაბალ მაჩვენებელს ინტერნეტპროვაიდერებზე გაძნელებული 
წვდომა, მომსახურების ფასი და კავშირის სიჩქარე განაპირობებს.

Facebook ყველაზე პოპულარული სოციალური მედიაპლატფორმაა. მას საქართველოში 
დაახლოებით 900 000 მომხმარებელი ჰყავს. Social Baker-ის მონაცემებით, საქართველოში 
ინტერნეტმომხმარებლების 75%-ზე მეტი და ქვეყნის მთლიანი მოსახლეობის დაახლოებით 20% 
Facebook-ის მომხმარებელია. საქართველოში Facebook-ის მომხმარებელთა 55% ქალია. ცოტა 
ადამიანი იყენებს Tweeter-ს, თუმცა მათ შორის ბევრი სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტია. 74

გენდერული უთანასწორობის ინდექსით საქართველო 136 ქვეყანას შორის 86-ე ადგილზეა, აღნიშნული 
ინდექსი ასახავს უთანასწორობას 4 მიმართულებით: ეკონომიკის, პოლიტიკის, განათლებისა და 
ჯანდაცვის. ეკონომიკური აქტივობის და შესაძლებლობების მიხედვით, საქართველო 64-ე ადგილზეა, 
ჯანდაცვის საკითხები კრიტერიუმით – 126-ე ადგილზეა, საგანმანათლებლო მიღწევებით 89-ე 
ადგილზე, ხოლო პოლიტიკური უფლებამოსილების საკითხის მიხედვით – 97-ე ადგილზე. განათლების 
მიღწევების შემთხვევაში ხელმისაწვდომობა იზომება დაწყებით, საშუალო და უმაღლესი განათლების 
საფეხურზე გოგო-ბიჭების შეფარდებით.

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დამტკიცებული “საქართველოს 2013-
2016 წლების სტრატეგიის” მიხედვით, საქართველოში გენდერული უთანასწორობის ინდექსი 0.418 
შეადგენს, რაც ქვეყანაში გენდერული უთანასწორობის მაღალ დონეზე მიუთითებს.

2012-2013 წლის მაჩვენებლებით სახელმწიფო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში 
მოსწავლეთა რაოდენობა 606 659 ათასია, მათ შორის გოგონები 242 026 ათასს შეადგენენ. 
უმაღლესი განათლების მქონე ქალთა რაოდენობა საქართველოში მაღალია. 2012-2013 წლების 
მაჩვენებლებით კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო სასწავლებლებში გოგონები სტუდენთა 
საერთო რაოდენობის  54,3%, ხოლო სახელმწიფო უმაღლეს საგანმანათლებლო სასწავლებლებში 
სტუდენტთა 56,5% შეადგენენ.75

განათლების  სისტემაში  გენდერული დისბალანსის მაჩვენებელია ის, რომ რომ 68  670 ათასი 
პედაგოგიდან 58 324 ათასი ქალია. ამის ერთ-ერთი მიზეზი დაბალი ხელფასებია. მასწავლებელთა 
დაბალი ანაზღაურება და მოტივაცია უარყოფით გავლენას ახდენს სწავლების ხარისხზე. მიუხედავად 
იმისა, რომ მასწავლებელთა უდიდესი ნაწილი ქალია, სოფლებში, იმის გამო, რომ სამუშაო ადგილები 
არ არის, სკოლის ადმინსტრაციას ძირითადად მამაკაცები წარმოადგენენ, თბილისში კი – ქალები.  
განათლების სისტემაში შრომის ამგვარი განაწილება აძლიერებს გენდერულ სტერეოტიპებს. 
უნივერსიტეტებში რექტორის ან დეკანის  თანამდებობაზე, როგორც წესი, მამაკაცები არიან 
წარმოდგენილი. 

ქალების მიმართ დისკრიმინაცია საგრძნობია საქართველოში მცხოვრებ ზოგიერთ ეთნიკურ 
უმცირესობათა ოჯახებში, სადაც დისკრიმინაცია ქალების მიმართ ტრადიციით არის გამართლებული. 
ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი ქალები ფიქრობენ, რომ “დასაქმებისთვის, პირველ 
რიგში, ქართული ენის ცოდნაა აუცილებელი. ენობრივი ბარიერი უფრო მეტად ქალებს აფერხებს, 
რადგან კაცები სამსახურებს, თუ ენა არ იციან, მაინც შოულობენ”.76

განათლების სამინისტრომ მათ დიდ ნაწილს უმაღლეს სასწავლებლებში ჩასაბარებლად გარკვეული 
შეღავათები დაუწესა. 2012 წლიდან ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე საქართველოს მოქალაქე 
აზერბაიჯანელი და სომეხი აბიტურიენტები უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვისას სპეციალური 
კვოტებით სარგებლობენ.77  ერთი წლის განმავლობაში ეს სტუდენტები ინტენსიურად სწავლობენ 

74 ინტერნეტის თავისუფლება - ვინ აკონტროლემს საქართველოს ტელეკომუნიკაციების სექტორს?” საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა საქართველო,   თებერვალი 2013, გვ 14.

75 ,,ქალი და კაცი საქართველოში” - სტატისტიკური პუბლიკაცია, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 
თბ.2013, გვ.37

76 ნ. სამხარაძე, კვლევის ანგარიში - "ეთნიკური უმცირესობების ქალებისთვის სამოქალაქო განათლების საჭიროებების 
განსაზღვრა", 2012 წ. 

77 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;  www.mes.gov.ge/content.php?id=3786&lang=geo .
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ქართულ ენას და შემდეგ წელს სასურველ ფაკულტეტზე უკვე უმაღლესი განათლების მისაღებად 
გააგრძელებენ სწავლას. 

ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რაიონებში, განსაკუთრებით მარნეულში, ძალზე მწვავედ 
დგას ადრეულ ასაკში გათხოვების პრობლემა, “არის სოფლები, სადაც გოგონები 14-15 წლისანი 
თხოვდებიან, მანამდე კი დანიშნულები არიან და საქმროებს აღარ მოსწონთ საცოლეების სკოლაში 
სიარული და მაღალი კლასებიდან გამოჰყავთ. გათხოვება, ხშირად, მშობლების სურვილით და 
ძალდატანებით ხდება. ადრეულ ასაკში გათხოვილები ძირითადად მრავალშვილიანები არიან, 
შვილებს კი შუალედების დაცვის გარეშე აჩენენ, მაგალითად, 18 წლის მოზარდს უკვე შეიძლება სამი 
შვილი ჰყავდეს.”78

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მონაცემებით, 2011 წლის ოქტომბრიდან 
2013 წლის იანვრამდე საქართველოს საჯარო და კერძო სკოლებში საბაზო საფეხურის დასრულებამდე 
7 367 გოგონამ შეწყვიტა განათლების მიღება, რისი მიზეზიც უმრავლეს შემთხვევაში ადრეული 
ქორწინებაა. განათლების შეწყვეტის მაჩვენებელი განსაკუთრებით მაღალია ქვემო ქართლის 
რეგიონში. მიუხედავად ანგარიშში წარმოდგენილი რეკომენდაციებისა, ადრეული ქორწინების თემა 
კვლავ აქტუალურია და სამწუხაროდ ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა. 

2012 წელს ჩატარდა სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოების კვლევა და, 
გარკვეული გენდერული მგრძნობელობის არსებობის მიუხედავად, სამოქალაქო განათლების 
სახელმძღვანელოებში გენდერულად დისკრიმინაციული მიდგომა გამოიკვეთა. კვლევის ავტორებმა 
აღნიშნეს, რომ “სახელმძღვანელოს შედგენისას არ ჩანს სურვილი, ან ყურადღება ნაკლებად ექცევა, 
სქესთა თანასწორ რეპრეზენტაციას. შესაბამისად, სახელმძღვანელოები ჯეროვნად არ წარმოაჩენს 
ქალთა როლს, წვლილსა და მნიშვნელოვნებას საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მართალია, 
სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოები იძლევა გარკვეულ ცოდნას ადამიანთა უფლებებზე, 
თანასწორობაზე, მაგრამ ნაკლებად ან თითქმის არ იძლევა ცოდნას სხვადასხვა სქესისათვის რეალურ 
ცხოვრებაში ამ უფლებების რეალიზების ხშირად უთანასწორო შესაძლებლობებზე. 79

“იმის გათვალისწინებით, რომ გენდერული შეხედულებების ჩამოყალიბება ადრეულ ასაკში ხდება 
ოჯახსა და სკოლაში, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს გენდერული სამართლიანობის 
უზრუნველყოფას სკოლაში. ამისთვის სკოლის მასწავლებლებმა უნდა გაიარონ მომზადება 
გენდერულ მგრძნობიარობის გაზრდისთვის, სახელმძღვანელოები უნდა იყოს გადასინჯული, რათა 
მათში გაპარული არ იყოს გენდერულ უთანასწორობაზე მიმანიშნებელი მასალა. დანერგილ უნდა 
იყოს სპეციალური პროგრამები, რომლებიც გამიზნული იქნება კონფლიქტების, მათ შორის ოჯახურის, 
არაძალადობრივ გადაწყვეტის სწავლება, ასევე ოჯახურ ღირებულებებსა და აღზრდაზე”.80

2012 წლის ივნისში ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ღონისძიებათა განმახორციელებელი 
საუწყებათაშორისო საბჭოს ინიციატივით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების აღმზრდელებს 
ჩაუტარდათ ტრენინგები თემაზე: “ბავშვთა მიმართ ოჯახში ძალადობის პრევენციის, ძალადობის 
აღკვეთისა და სამართლებრივი რეაგირების მექანიზმები”, რამაც დიდი დაინტერესება გამოიწვია 
პედაგოგებში. ტრენინგებზე განხილული იყო ოჯახში ძალადობის არსი და ფორმები, ოჯახში 
ძალადობის გამოვლენისა და აღკვეთის მექანიზმები, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთან ურთიერთობის 
სპეციფიკა და სხვა. ტრენინგები ჩაუტარდათ თბილისის ხუთი რაიონის საბავშვო ბაგა-ბაღების 200-
მდე აღმზრდელსა და მეთოდისტს და დიდი დაინტერესება გამოიწვია. 

სტანდარტულ სასწავლო პროგრამაში სახელმწიფო არ/ვერ უზრუნველყოფს მოზარდების 
რეპროდუქციულ და სექსუალურ განათლებას. პრობლემად რჩება შეზღუდული შესაძლებლობების 
მქონე გოგონების განათლება, სოფლად მცხოვრები გოგონებისა და ქალების ხელმისაწვდომობა 
უმაღლეს და უწყვეტ განათლებაზე. 

78 ნ. სამხარაძე, კვლევის ანგარიში - "ეთნიკური უმცირესობების ქალებისთვის სამოქალაქო განათლების საჭიროებების 
განსაზღვრა", 2012 წ.

79 “გენდერული თანასწორობის საკითხი საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლებისას” (სახელმძღვანელოების 
გენდერული ანალიზი), ავტორები: ი.ხომერიკი, მ.ჯავახიშვილი,  თ აბრამიშვილი,  გვ.30.

80 ნანა სუმბაძე, გენდერი და საზოგადოება - საქრთველო,  გვ.148.
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თბილისის მერიამ 2010 წლის თებერვლიდან დაიწყო ზრდასრულთათვის სასწავლო პროგრამების 
განხორციელება დასაქმების მიზნით, რომლის ფარგლებშიც თბილისის მოსახლეობას შეეძლო  
უფასოდ გაევლო კომპიუტერისა და ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები81. 2012 წლიდან ეს 
კურსები გაფართოვდა და ინგლისური ენის სწავლების ზედა საფეხურები მოიცვა, თუმცა ეს პროგრამა 
ხელმისაწვდომია მხოლოდ თბილისში მცხოვრები მოსახლეობისათვის. სამწუხაროდ, ამ პროგრამით 
მოსარგებლეთა სეგრეგაცია სქესის მიხედვით არ არსებობს, რაც საშუალებას მოგვცემდა შეგვეტყო, 
რამდენმა ქალმა ისარგებლა აღნიშნული პროგრამით. 

ზრდასრულებისთვის განკუთვნილ ამგვარ პროგრამებს თბილისსა და რეგიონებში, ძირითადად, 
არასამთავრობო ორგანიზაციები ახორციელებენ და მოიცავს უცხო ენების, კომპიუტერისა და 
ბუღალტერიის შემსწავლელ კურსებს.

ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ქალებს უფრო ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი 
უწყვეტ განათლებაზე, ვიდრე მამაკაცებს. საქართველოში ფართოდ გავრცელებულია მოსაზრება, რომ 
ქალები ძირითადად საშინაო საქმეებითა და ბავშვის აღზრდით უნდა იყვნენ  დაკავებულნი, ამიტომაც 
ქალებს უწყვეტი განათლების მიღებისას დამატებითი დაბრკოლებები ექმნებათ. უფრო მეტიც, ხშირად 
ქალის საგანმანათლებლო და სამუშაო შესაძლებლობები გათხოვების შემდეგ განისაზღვრება და 
იზღუდება მეუღლეების მიერ.    

მსგავსი პრობლემის წინაშე მდგარი ქალების დასახმარებლად სახელმწიფოს მხრიდან არანაირი 
რეაგირება არ ხდება. არ მუშაობს პროგრამები ახალგაზრდა, სტუდენტი დედებისთვის, რაც მრავალ 
მარტოხელა დედას განათლების მიღების საშუალებას უზღუდავს. 

რეკომენდაციები: 

•	 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ სახელმძღვანელოების სტანდარტების შემუშავებისას 
უნდა გაითვალისწინოს გენდერული პარამეტრები; 

•	 განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უნდა იზრუნოს სახელმძღვანელოების ავტორთა, 
ასევე პედაგოგთა გენდერული მგრძნობელობის ამაღლებაზე ტრენინგების ჩატარების გზით, 
უზრუნველყოს პედაგოგთა უწყვეტი განათლების პროგრამაში გენდერული თანასწორობის 
საბაზისო საკითხების შესახებ ინფორმაციის ჩართვა; 

•	 უნდა დაინერგოს სასწავლო პროგრამები ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი 
ქალებისთვის და ხელი შეეწყოს მათ ჩართულობას. 

3.3. ეკონომიკური განვითარება 

3.3.1. შრომის ბაზარი - ქალი და მამაკაცი, როგორც სამუშაო ძალა

შრომა, ერთი მხრივ, წარმოადგენს ადამიანის მატერიალური უზრუნველყოფის, ხოლო, მეორე მხრივ, 
პიროვნული თვითრეალიზაციისა და განვითარების საშუალებას. შრომის თავისუფლება ერთ-ერთ 
უმნიშვნელოვანეს სოციალურ უფლებას წარმოადგენს. ყოველ ადამიანს აქვს შრომის, სამუშაოს 
თავისუფალი არჩევის, შრომის სამართლიანი და ხელსაყრელი პირობებისა და უმუშევრობისაგან 
დაცვის უფლება. მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს როლი მოქალაქეების დისკრიმინაციისაგან დაცვის 
სფეროში შრომის უფლების განხორციელებისას.

1995 წლის აგვისტოში ძალაში შევიდა საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული საქართველოს 
კონსტიტუცია. მან ახალი სიტყვა თქვა ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების გზაზე, განსაზღვრა 
ადამიანის უფლებების პრიმატი  და, როგორც ეს გამოცდილ დასავლურ დემოკრატიებშია მიღებული, 
სახელმწიფო დაავალდებულა პასუხისმგებლობით თითოეული მოქალაქის წინაშე. 

81 ქ. თბილისის მერია, www.tbilisi.gov.ge.
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თუმცა კონსტიტუცია ზოგადად მიუთითებს ქალთა შრომით უფლებებზე, არ ადგენს მათი დაცვის რაიმე 
გარანტიებს და მათი მოწესრიგება კანონების არეალშია დათქმული. 

საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მიხედვით, შრომითი უფლებების დაცვა, 
შრომის სამართლიანი ანაზღაურება და უსაფრთხო, ჯანსაღი პირობები, არასრულწლოვნისა და 
ქალის შრომის პირობები განისაზღვრება კანონით. 

ზოგადი შინაარსის დათქმას იძლევა კონსტიტუციის 36-ე მუხლიც: “დედათა და ბავშვთა უფლებები 
დაცულია კანონით”.

შრომის უფლების რეალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება საქართველოს შრომის 
კოდექსით, რომელიც 2010 წელს შევიდა ძალაში, ხოლო საჯარო სამსახურში დასაქმებულ პირთა 
შრომითი უფლებების სამართლებრივი დაცვის გარანტიები მოწესრიგებულია “საჯარო სამსახურის 
შესახებ” კანონით. 

შრომის სფეროს ექსპერტთა შეფასებით, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების 
კვლევებზე დაყრდნობით შესაძლოა ითქვას, რომ  მოქმედი შრომის კოდექსი ირიბი დისკრიმინაციული 
ხასიათისაა, რაც გულისხმობს შემდეგს: კოდექსში არსებული ნორმები, მართალია, არ შეიცავს 
პირდაპირი დისკრიმინაციის მახასიათებელ ნიშნებს, თუმცა მათი განხორციელება პრაქტიკაში 
დისკრიმინაციული ხასიათის მატარებელია დასაქმებულთა მიმართ, რაც ხშირ შემთხვევაში ქალების 
მიმართ დისკრიმინაციის, შრომის უფლების შეზღუდვისა და არათანაბარი მოპყრობის საფუძველი 
ხდება. 

დიაგრამა 6:  დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი სქესის მიხედვით82

82 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 
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დიაგრამა 7: დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი სქესის მიხედვით  
(2007-2013 წლების კვარტლების მიხედვით)83

შრომის კოდექსის მიხედვით, შრომით ურთიერთობაში აკრძალულია ნებისმიერი სახის დისკრიმინაცია 
რასის, კანის ფერის, ენის, ეროვნული და სოციალური კუთვნილების, ეროვნების, წარმოშობის, 
ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის, ასაკის, სქესის, სექსუალური 
ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობის, რელიგიური ან რაიმე გაერთიანებისადმი კუთვნილების, 
ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულების გამო.

მე-18 მუხლით შეზღუდულია ღამის სამუშაოზე (22:00-06:00 სთ) არასრულწლოვნის, ორსული, 
ახალნამშობიარევი ან მეძუძური ქალის დასაქმება, ხოლო 3 წლამდე ასაკის ბავშვის მომვლელის ან 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის დასაქმება – მისი თანხმობის გარეშე.

მე-19 მუხლით დასაქმებულ მეძუძურ ქალს, რომელიც კვებავს 1 წლამდე ასაკის ბავშვს, მისი 
მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა დამატებითი შესვენება დღეში არანაკლებ 1 საათისა. ბავშვის 
კვებისათვის განკუთვნილი შესვენება ითვლება სამუშაო დროში და ანაზღაურებადია. 

შვებულების ინსტიტუტს აწესრიგებს კოდექსის V თავი, ხოლო VI თავით განსაზღვრულია სპეციფიკა 
ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, ახალშობილის შვილად აყვანისა და 
დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებით.

2014 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შესული ცვლილებების თანახმად, ანაზღაურებადი დეკრეტული 
შვებულების დღეების რაოდენობა 126-დან გაიზადა 183-მდე, ხოლო, დეკრეტული შვებულებისათვის 
გათვალისწინებული ანაზღაურება – 600 ლარიდან 1000 ლარამდე. აღნიშნული ცვლილება, რა თქმა 
უნდა, აუმჯობესებს დასაქმებული ქალის მდგომარეობას, თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ცვლილებით 
ყოველთვიური ანაზღაურება გაიზარდა მხოლოდ 16 ლარით და, ნაცვლად 150 ლარისა, ორსულობისა 
და მშობიარობისათვის ქალი აიღებს ყოველთვიურ დახმარებას 166 ლარის ოდენობით.  

აღნიშნული საკანონმდებლო დანაწესი პრაქტიკულად ადგენს, რომ ორსულობისა და ბავშვის მოვლის 
პერიოდში ქალი სარგებლობს დამატებითი უფლებებითა და სამართლებრივი პრივილეგიებით, თუმცა, 
ქვეყნის სუბკულტურისა და დემოგრაფიული მდგომარეობის პირობებში რამდენად ადეკვატურია 
პრივილეგიათა და უფლებების მასშტაბი, სერიოზული კრიტიკის საგანს წარმოადგენს.

83 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.
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საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, საქართველოს კანონმდებლობა შეესაბამება საერთაშორისო 
სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს. საქართველოს საერთაშორისო 
ხელშეკრულებას ან შეთანხმებას, თუ იგი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, აქვს 
უპირატესი იურიდიული ძალა შიდასახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტების მიმართ.84 საქართველო 
მიერთებულია შრომის სფეროში არსებულ საერთაშორისო დოკუმენტებს, რომლებიც შრომის უფლების 
განხორციელებისას გენდერული თანასწორობის დაცვის პრინციპებზე ამახვილებენ ყურადღებას:

yy 1951 წლის კონვენცია “მამაკაცთა და ქალთა თანაბარი ღირებულების შრომის თანაბარი 
ანაზღაურების შესახებ”; 

yy 1953 წლის კონვენცია “ქალთა პოლიტიკური უფლებების შესახებ”;

yy 1979 წლის კონვენცია “ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ”;

yy 1958 წლის 4 ივნისის კონვენცია “შრომისა და დასაქმების სფეროში დისკრიმინაციის შესახებ”; 

yy 1957 წლის 5 ივნისის კონვენცია “იძულებითი შრომის გაუქმების შესახებ;”

yy 1964 წლის 9 ივლისის კონვენცია დასაქმების პოლიტიკის შესახებ”;

yy ევროპის სოციალური ქარტია.

ჩამოთვლილი დოკუმენტებიდან განსაკუთრებით  აღნიშვნის ღირსია ევროპის სოციალური ქარტია, 
თუმცა, სამწუხაროდ, საქართველო ქარტიის მთელი რიგი მუხლების პუნქტებს (უმნიშვნელოვანეს 
სოციალური დაცვის შემცველს) სავალდებულოდ არ აღიარებს. 

რეალურად, სტატისტიკური მონაცემებით,85 შრომით ბაზარზე ქალი მამაკაცზე უარეს მდგომარეობაშია. 

დიაგრამა 8: უმუშევრობის დონე სქესობრივ ჭრილში,%86

2005 წლის 24 ნოემბერს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების კომიტეტმა ზოგად 
მოხსენებაში დაადგინა სახელმწიფოს ვალდებულებების ცალკეული ასპექტები შრომის უფლების 
უზრუნველყოფასთან მიმართებით. მისი დაცვის ვალდებულება მოიცავს სახელმწიფოს ვალდებულებას 
– მიიღოს კანონმდებლობა ან სხვა ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ თანაბარ სამუშაოზე 
თანაბარ ხელმისაწვდომობას. 

84 ნ. წკეპლაძე, “შრომის სფეროში არსებული კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი”, 2011 წელი.
85 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, www.geostat.ge/?action=page&p_id=148&lang=geo .
86 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.
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გასული წლის სექტემბერში საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო მუშაობა შრომის კოდექსში 
დამატებებისა და ცვლილებების შეტანის თაობაზე დასაქმებულ ქალთა შრომითი უფლებების 
გაუმჯობესების კუთხით. ცვლილებების პაკეტის შემუშავებაში ჩართული იყვნენ გენდერულ საკითხებზე 
მომუშავე საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები, მოეწყო რამდენიმე შეხვედრა, 
რომლებზეც განიხილეს წინადადებები და რეკომენდაციები ქალთა შრომითი უფლებების გაზრდის 
შესახებ. 

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ 
გაატაროს საკანონმდებლო რეფორმები ქვეყანაში შრომით ურთიერთობებში გენდერული თა-
ნასწორობის უზრუნველყოფისა და დასაქმებულ ქალთა შრომითი უფლებების უკეთესად დაცვისათვის. 

რეკომენდაციები:

•	 სხვა დემოკრატიული ქვეყნების კონსტიტუციების ანალიზი აჩვენებს, რომ ქალის უფლებების დაცვის 
გარკვეული გარანტიები თვით კონსტიტუციით არის განსაზღვრული, რომლის დეკლარირებულ 
საფუძვლებზე მიიღება შესაბამისი კანონმდებლობა. აუცილებელია, რომ საქართველო ამ მხრივ 
არ იყოს გამონაკლისი და აქაც კონსტიტუციურ დონეზე გაიწეროს დედების და ორსული ქალების 
შრომის უფლებების ძირითადი გარანტიები;

•	 საჭიროა ფართო კამპანიის დაწყება სათანადო შრომით-სამართლებრივი კულტურის 
დასამკვიდრებლად: დისკუსიების, გამოკითხვების, კვლევების ორგანიზება პროგრესული 
საზოგადოებრივი აზრის მობილიზაციისათვის და მისი პოლიტიკურ დოქტრინად ჩამოყალიბება;

•	 კერძო სექტორში დასაქმებულთა, მათ შორის ქალთა, შრომით-სამართლებრივი, სოციალური 
უფლებები და გარანტიები უნდა გაუთანაბრდეს საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა უფლებრივ 
მდგომარეობას, თანასწორობის პრინციპის დაცვის საფუძველზე.

3.3.2. ბიზნესკლიმატი და მეწარმეობა

საქართველოში ქალები ძალზე იშვიათად არიან ჩართულნი დიდ ბიზნესში. მაღალი თანამდებობები, 
როგორც წესი, მხოლოდ მამაკაცების შესაფერისად მიიჩნევა. ქალებისათვის სოციალურად 
უფრო მისაღები თანამდებობებია მენეჯერის თანაშემწე, გამყიდველი ან სკოლის მასწავლებელი. 
თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ქალებისათვის დასაქმების თანასწორი პირობების 
შესაქმნელად საჭიროა არა მხოლოდ სპეციალური ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის 
მიღება, არამედ ეფექტური იურიდიული მექანიზმების ჩამოყალიბებაც. საქართველოს კონსტიტუციით 
განსაზღვრული თანასწორობის პრინციპი და ქვეყნის საერთაშორისო ვალდებულებები ჯერჯერობით 
არაეფექტურია და არ არის რეალიზებული ცხოვრებაში.87 

საქსტატის მიხედვით, ბიზნესკომპანიების მხოლოდ 20%-ს ხელმძღვანელობს ქალი. CEDAW-ს 
აღსრულების კვლევა საქართველოში (ზარდიაშვილი და სხვები, 2011) აჩვენებს, რომ საქართველოს 
მოსახლეობის 40%-ის აზრით, ქალები საკმარისად არ არიან ჩართული ეკონომიკურ სექტორში და 
60% მიიჩნევს, რომ ისინი მეტად უნდა ჩაერთონ ეკონომიკის სფეროში.88

2012 წლის მონაცემებით, ბიზნესსექტორში დასაქმებულთა მთლიანმა რაოდენობამ 504, 4 ათასი 
კაცი შეადგინა, რომელთაგან 37,9% ქალია, 62,1 % – კაცი. მსხვილი ბიზნესში დასაქმებულ ქალთა 
რაოდენობა 51.1 %-ია, საშუალო ბიზნესში დასაქმებულთა რაოდნობა – 17.9%, ხოლო მცირე ბიზნესში 
დასაქმებულთა  – 31,0%. 

87 გ.გოცირიძე. განათლების უფლება ქალებისათვის. კონვენცია ქალის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის 
შესახებ (CEDAW): თანასწორობა, კანონმდებლობა, რეალობა. Henrich Boll Schtiftung. South Caucasus, თბილისი 
2011. 

88 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, “ქალი და კაცი საქართველოში”, სტატისტიკური პუბლიკაცია, 
თბ.2013, გვ.105.
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2012 წელს საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ (IFC), რომელიც მსოფლიო ბანკის 
ჯგუფის წევრია, გადაწყვიტა საქართველოს ბანკისათვის გაეზარდა მცირე და საშუალო ბიზნესის, 
განსაკუთრებით მეწარმე ქალების,  დაფინანსება, რის შედეგადაც მოსალოდნელია ქალთა კიდევ 
უფრო აქტიური ჩართვა ბიზნესში და საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა.

2012 წლის ივლისში ცნობილი გახდა, რომ IFC საქართველოს ბანკისთვის 25 მილიონი აშშ დოლარის 
მოცულობის სესხის გამოყოფას აპირებდა მეწარმე ქალების დაფინანსების გაზრდის მიზნით, რადგან 
ისინი უფრო მეტ სირთულეს აწყდებიან ბიზნესისათვის კრედიტების მიღებასთან დაკავშირებით, 
ვიდრე მამაკაცები. პროექტის შედეგად, საქართველოს ბანკმა, რომელსაც ქვეყნის მასშტაბით 164 
სერვისცენტრი აქვს, უნდა დააფინანსოს მცირე და საშუალო საწარმოები როგორც დედაქალაქში, ისე 
რეგიონებში. ეს IFC-ის პირველი საბანკო პროდუქტია საქართველოში, რომელიც მეწარმე ქალების 
ბიზნესის დაფინანსებას ისახავს მიზნად და ხელს შეუწყობს მათ, უფრო აქტიური როლი შეასრულონ 
ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში.89

სესხის განაცხადი სამ კომერციულ ბანკს 2013 წლის 10 იანვარს   დაუკმაყოფილდა. მინიმალური 
საპროცენტო განაკვეთი 5.25 პროცენტით, მაქსიმალური 5.28 პროცენტით, ხოლო საშუალო შეწონილი 
5.25 პროცენტით განისაზღვრა.90

სახელმწიფოს მიერ დეკლარირებული განაცხადი იმის შესახებ, რომ ქალებისათვის მცირე და 
საშუალო ბიზნესის პროექტების დაფინანსება სახელმწიფოსთვის პროიროტეტული საკითხია, მხოლოდ 
დეკლერაციის დონეზე რჩება. რეალურად მეწარმე ქალთა ხელშეწყობას ისევ არასამთავრობო 
სექტორი და ადგილობრივი ქალთა ფონდები თუ ახერხებენ, მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში. 

საქართველოში ქალთა სამეწარმოო საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს 
ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციამ (აფბა)  და ორგანიზაციამ “ქალები 
საქართველოს რეგიონში” ურთიერთთანამშრომლობის მემრანდუმს მოაწერეს ხელი. 
მემორანდუმი მიზანად ისახავს ხელმომწერ მხარეებს შორის კოორდინირებულ 
თანამშრომლობას ქალთა სამეწარმეო საქმიანობის გასაუმჯობესებლად და მეწარმე ქალთა 
უფლებების დასაცავად. მემორანდუმი უმნიშვნელოვანეს ამოცანად ისახავს   უცხოური ფონდების 
მოძიებას, ხელმისაწვდომობის გაზრდას დაბალპროცენტიან კრედიტებზე, ფინანსებზე, როგორც 
მცირე და საშუალო ბიზნესის მფლობელი მეწარმე ქალებისათვის, ასევე ბიზნესის დაწყების მსურველი 
ქალბატონებისათვის.91

რეკომენდაციები:

•	 ხელი შეეწყოს საქართველოში ქალთა მეწარმეობის განვითარებას და ბიზნესსესხების გაცემის 
გამარტივებას.

3.3.3 სოფლის მეურნეობა

სოფლის მეურნეობის სექტორი სასიცოცხლო მნიშვნელობის სექტორია საქართველოში,  რადგან 
მოსახლეობის 50%-ზე მეტი სოფლად ცხოვრობს, ჩართულია სოფლის მეურნეობაში და მთლიანი 
საექსპორტო პოტენციალის 25%  სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე მოდის.92

89 სტატია:  “IFC საქართველოს ბანკს მცირე და საშუალო ბიზნესის და მეწარმე ქალების დაკრედიტების გაზრდაში უწყობს 
ხელს”, ჟურნალი “FINANCIAL”, 23/07/2012, http://financial.ge/.

90 სტატია: “საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების სესხების აუქციონის შედეგები”,ჟურნალი “FINANCIAL”, 
10/01/2013  http://financial.ge/ .

91 აფბამ “ქალები საქართველოს რეგიონში” ერთობლივ მემორანდუმს მოაწერა ხელი”, თამთა ქარჩავა,2013.10.03
 http://for.ge/view.php?for_id=27223&cat=3 .
92 “სოციალური პოლიტიკის დოკუმენტი”, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ალიანს ჯგუფი, 2012 წელი, გვ.4 , http://agm.

ge/uploads/AGM_Social%20Policy%20Doc_GEO2012.pdf.



გენდერული შეფასება

38

სოფლად მცხოვრებ ქალთა მხარდაჭერას ძალიან დიდი ძალისხმევა სჭირდება. მიუხედავად იმისა, 
რომ ზოგადად ქალთა უფლებათა დაცვისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე საქართველოში 
უამრავი საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია საკმაოდ აქტიურად 
მუშაობს, ეს არ არის საკმარისი. ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 
იმისთვის, რომ გაძლიერდეს მათი როლი ოჯახურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.93

აღმოსავლეთ საქართველოში ქალის შრომა ძირითადად მევენახეობასა და მებოსტნეობაში 
იყო გამოყენებულ, სადაც, ზემოთ ხსენებული მიზეზების გამო, შემცირდა  ქალთა დასაქმების 
შესაძლებლობა. მთიან რეგიონებში ქალების გარკვეული რაოდენობა მეცხოველეობის პროდუქტების 
წარმოება-რეალიზაციითაა დაკავებული. 

სოფლის მეურნეობაში ქალთა თვითდასაქმების შედარებით აქტიურ ზონად შეიძლება ჩაითვალოს 
ქვემო ქართლის რეგიონი, რომელიც ეთნიკურად განსხვავებული მოსახლეობით გამოირჩევა. 
სოფლის მეურნეობის დარგებიდან განვითარებულია მებაღეობა-მებოსტნეობა და მეცხოველეობა. 

ქალთა დასაქმების კუთხით განსაკუთრებით რთული მდგომარეობაა კონფლიქტების მიმდებარე 
ტერიტორიებზე და რეგიონებში იძულებით გადაადგილებულ  კომპაქტურად ჩასახლებულ პირთა 
საცხოვრებელ ადგილებში. 

აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლებში თბილისს შემოუერთდა ქალაქის გარეუბნების ნაწილი, სადაც 
ჯერ კიდევ ბევრი ოჯახის ძირითადი შემოსავლის წყარო სოფლის შიდამეურნეობიდან მიღებული 
შემოსავლებია. ასე რომ, სოფლის მეურნეობის კუთხით, შეიძლება ითქვას, საქართველოში ყველგან, 
ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეებზე, გენდერული ასპექტების ინტეგრირება მნიშვნელოვან 
ყურადღებას საჭიროებს. 

საქსტატის მონაცემებით, შინამეურნეობების განაწილება  ასეთია:

ცხრილი 1: შინამეურნეობის უფროსი სქესის მიხედვით,  პროცენტი 

2011 2012
ქალი კაცი ქალი კაცი 

ქალაქი 38.2 61.8 37.7 62.3
სოფელი 31.6 68.4 30.6 69.4

სტატისტიკური მონაცემები ადასტურებს ტენდენციას, რომ საქართველოში შინამეურნეობაში უფროსად 
უმეტესად კაცი მოიაზრება.94 სოფლად უფრო ნაკლებია პროცენტული წილი იმ შინამეურნეობებისა, 
რომელთა მეთაურები ქალები არიან. 2012 წელს ქვეყნის მასშტაბით შინამეურნეობის  უფროსების 
65.9% კაცი იყო, ხოლო 34.1% –  ქალი.

გენდერული ფაქტორების გათვალისწინებას და ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას მნიშვნელოვანი 
გავლენა შეუძლია იქონიოს სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე. აღნიშნული მიმართულებით 
საქართველოში აქტიურად მუშაობენ საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები. 

ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში, ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში, 
გაეროს სურსათისა   და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია, შვეიცარიის განვითარებისა და 
თანამშრომლობის სააგენტო და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტო, ქეა საერთაშორისო კავკასიაში დიდ ყურადღებას უთმობენ გენდერული ასპექტების 
გათვალისწინებას მცირე ფერმერებისთვის ხელშეწყობის პროცესში.

93 ზურაბ მჭედლიშვილი, სტატია “სოფლის მეურნეობა და გენდერი”. 
94 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. სტატისტიკური პუბლიკაცია “ქალი და კაცი საქართველოში”, გვ 49. 

თბ. 2013.
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2012 წლის ივლისში, ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) და World Vision ავსტრიის 
დაფინანსებით, World Vision საერთაშორისო საქართველომ დაიწყო 2-წლიანი პროექტის – 
“ძლიერი ქალები ძლიერი ინტეგრაციისთვის” – განხორციელება. პროექტის მიზანია საქართველოში 
ომის შედეგად დაზარალებული, განსაკუთრებულად შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი ქალების 
ეკონომიკური გაძლიერება და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის შესაძლებლობების 
უზრუნველყოფა.

“მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ალიანს ჯგუფიის” (AGM)95 ერთ-ერთ მიზნობრივ ჯგუფს 
წარმოადგენენ ქალები,  რადგანაც კომპანიას მიაჩნია,  რომ ქალების გაძლიერება და ფინანსურ 
რესურსებსა და განათლებაზე მათი ხელმისაწვდომობის გაზრდა შესამჩნევად გააუმჯობესებს მათი 
ოჯახების მდგომარეობას. ქალების ფინანსური გაძლიერება, აგრეთვე,  შექმნის წარმატებული ქალი-
მმართველების მომავალ თაობებს, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს ეკონომიკის განვითარებას, 
განსაკუთრებით რეგიონებში. 

მიუხედავად საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მუდმივი მხარდაჭერისა და 
მონაწილეობისა, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისა და მათი სოფლის მეურნეობაში აქტიური  
ჩართულობის მიზნით საჭიროა სახელმწიფოს მიერ უფრო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა. აღსანიშნავია, 
რომ როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების იმ რგოლებში, რომლებიც 
აგრარული კუთხით მუშაობენ, არც ერთი ქალი არ არის მაღალ თანამდებობაზე. კერძოდ, სოფლის 
მეურნეობის მინისტრი და მისი ყველა მოადგილე მამაკაცია. რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტის 
აგრარულ კომიტეტს, აქ არა მარტო კომიტეტის თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები არიან მხოლოდ 
მამაკაცები, კომიტეტის წევრთა შორისაც კი არ არის წარმოდგენილი არც ერთი ქალბატონი. 

მნიშვნელოვანი იქნება, თუ სოფლად მცხოვრებ ქალთა მიმართ შემუშავდება გარკვეული პოლიტიკა, 
რომელიც ხელს შეუწყობს ქალთა სოფლის მეურნეობაში ჩართვის მდგრად განვითარებას. 

საჭირო იქნება შეიქმნას საინფორმაციო ბაზა, რომელშიც თავს მოიყრის ინფორმაცია როგორც 
აღნიშნული მიმართულებით განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების, ასევე ამ სფეროში 
მონაწილე სუბიექტების შესახებ, რაც დაგვეხმარება სიტუაციის ანალიზისა და, ზოგადად, პოლიტიკის 
დაგეგმვაში.

საზოგადოებრივი აქტიურობის გამოსაწვევად აუცილებელია სიღარიბის დასაძლევად მიმართული 
საქმიანობების შერწყმა სოციალური მობილიზაციისა და სამოქალაქო განათლების პროგრამებთან, 
ქალაქად მცხოვრები ექსპერტებისა და სოფლის მოსახლეობის მჭიდრო თანამშრომლობაზე 
დაფუძნებული თანმიმდევრული და მიზანდასახული მუშაობა სოფლის მოსახლეობის ჩასართავად 
დემოკრატიული განვითარების საქმეში. 

რეკომენდაციები:

გაიზარდოს სოფლად მცხოვებ ქალთა ცნობიერება საკუთრებისა და მიწის ფლობის აუცილებლობასთან 
დაკავშრებით მათი უფლებების შესახებ;

ხელი შეეწყოს სოფლად მცხოვრები ქალებისათვის მცირე სამეურნეო პროექტების დაფინანსებას და 
მათ ეკონომიკურ გაძლიერებას.

95 “სოციალური პოლიტიკის დოკუმენტი”, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ალიანს ჯგუფი, თბ. 2012 წ. http://agm.ge/
uploads/AGM_Social%20Policy%20Doc_GEO2012.pdf. 
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3.4. ურთიერთგანმაპირობებელი (გადამკვეთი) საკითხები

3.4.1. ძალადობა ქალის მიმართ 

ზოგადი მიმოხილვა: ქალთა მიმართ ძალადობა რჩება ერთ-ერთ ყველაზე დაფარულ და არაღიარებულ 
პრობლემად. ძალადობას ადგილი აქვს ოჯახში და საზოგადოებრივ სფეროში.  საქართველოში ერთ-
ერთი ყველაზე  გავრცელებული ძალადობის  ფორმა არის  ოჯახში  ძალადობა. დღეს ეს საკითხი  
პოლიტიკის  დონეზეა  აყვანილი.

თუმცა, არ არსებობს სპეციალური მექანიზმები გენდერული ძალადობის სხვა ფორმებთან, 
როგორებიცაა: სექსუალური ძალადობა, ნაადრევი და იძულებითი ქორწინება, გაუპატიურება, 
სექსუალური ჰარასმენტი  და  სხვა, საბრძოლველად. 

სტატისტიკა: “ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევის”  მიხედვით, 
რომელიც გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და ნორვეგიის მთავრობის მიერ ერთობლივად 
დაფინანსებული პროექტის – “დავძლიოთ გენდერული ძალადობა ამიერკავკასიაში” – ფარგლებში 
ჩატარდა, ქორწინებაში მყოფი ყოველი მე-11 ქალი ფიზიკური თუ სქესობრივი ძალადობის 
მსხვერპლია.96 

2013 წლის დეკემბერში გამოქვეყნდა საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტისა და გაეროს ქალთა 
ორგანიზაციის კიდევ ერთი კვლევა,97  რომლის მიხედვით ქმრის მიერ ცოლის ცემა დანაშაულად 
გამოკითხულთა 69%-ს მიაჩნია, 25% კი ფიქრობს, რომ ასეთი ტიპის ძალადობა მხოლოდ ოჯახის 
საქმეა. 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს  მონაცემებით, 2007-2011 წლის პერიოდში დაფიქსირდა 1025 
ძალადობის ფაქტი, მათში მონაწილე 1997 პირით. აღნიშნულ პერიოდში ოჯახში ძალდობის 
მსხვერპლი გახდა 904 ქალი და 117 მამაკაცი. ოჯახში ძალადობის სახეებიდან საქართველოში 
ჭარბობს ფსიქოლოგიური (56.8%) და ფიზიკური ძალადობა (36.3%). ძალადობის ფაქტების 
რაოდენობით საქართველოს რეგიონებს შორის პირველ ადგილზეა თბილისი (632 ფაქტი), მეორე 
ადგილზე – აჭარა (84). 10 000 მოსახლეზე ძალადობის ფაქტების ხვედრითი წილის მიხედვით 
ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება თბილისსა (5.4 შემთხვევა) და მცხეთა-მთიანეთში (3.4). 
მოძალადეთა მიმართ ყველაზე ხშირად სისხლის სამართლებრივი დევნა იწყება ჯანმრთელობის 
განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების, ცემის და მუქარის შემთხვევებზე. 98 

შსს ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და ანალიზის სამმართველოს მიერ მოწოდებული სტატისტიკის 
შესაბამისად, წლების მიხედვით 92%-დან 95%-მდე მსხვერპლად გვევლინება ქალი, ხოლო 
მოძალადედ – 90%-დან 95%-მდე მამაკაცი. მოძალადე ქალი 5%-დან 10%-მდე, ხოლო მსხვერპლი 
მამაკაცების რაოდენობა 5%-დან 12%-მდე მერყეობს. 

2007 წელს მსხვერპლი მამაკაცი 12%; მსხვერპლი ქალი 88%; 
   მოძალადე მამაკაცი  90%; მოძალადე ქალი 10%;

2008 წელს მსხვერპლი მამაკაცი 5%; მსხვერპლი ქალი 94%;
   მოძალადე მამაკაცი  90%; მოძალადე ქალი 10%;

2009 წელს  მსხვერპლი მამაკაცი 7%; მსხვერპლი ქალი 93%;
   მოძალადე მამაკაცი  95%; მოძალადე ქალი 5%;

96 “ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლვევა საქართველოში”, მკვლევართა ჯგუფი: მარინე 
ჩიტაშვილი; ნინო ჯავახიშვილი; ლუიზა არუთინოვი; ლია წულაძე; სოფო ჩაჩანიძე; 2010 წელი,  თბ., გვ.39, კვლევა 
ჩატარდა გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და ნორვეგიის მთავრობის მიერ ერთობლივად დაფინანსებული პროექტის 
– “დავძლიოთ გენდერული ძალადობა ამიერკავკასიაში”– ფარგლებში. www.genderbasedviolence.ge/conimages/
Annual-Geo(1).pdf.

97 http://ginsc.net/home.php?option=article&id=28200&lang=ge#.UybIoz-SwoA.
98 www.police.ge/uploads/images/2012/ojaxuri_dzaladoba-saboloo.pdf.
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2010 წელს   მსხვერპლი მამაკაცი 12%; მსხვერპლი ქალი 88%;
   მოძალადე მამაკაცი 92%; მოძალადე ქალი 8%;

2011 წელს    მსხვერპლი მამაკაცი 12%; მსხვერპლი ქალი 88%;
   მოძალადე მამაკაცი 93%; მოძალადე ქალი 7%; 

2012 წელს    მსხვერპლი მამაკაცი 3%; მსხვერპლი ქალი 97%;
   მოძალადე მამაკაცი 92%; მოძალადე ქალი 8%.  

გამოთხოვილი სტატისტიკის ანალიზი გენდერულ ჭრილში გვიჩვენებს, რომ საქართველოსთან 
მიმართებით გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის დასკვნით 
კომენტარებთან99 და ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხების დეპარტამენტის ქალთა მდგომარეობის 
გაუმჯობესების განყოფილების100 რეკომენდაციების მოთხოვნებთან მიახლოებულ სტატისტიკას 
აწარმოებს შსს. კომუნიკაციის სიმარტივისა და ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით გამოირჩეოდა 
თბილისის უზენაესი სასამართლო, შსს და სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიასთან ურთიერთობისთვის 
საჭირო აღმოჩნდა დიდი ძალისხმევა, მაგრამ, სამწუხაროდ,  სტატისტიკა გენდერულ ჭრილში 
დამუშავებული ძალადობის სახეების მიხედვით არ აღმოაჩნდა. 2011 წელს ქალთა საინფორმაციო 
ცენტრის მიერ ოჯახში ძალადობის სფეროში არსებული კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის 
გენდერული ანალიზისთვის მოთხოვნილ ინფორმაციაზე, თუ რა სახის ძალადობაზეა გამოცემული 
დამცავი და შემაკავებელი ორდერები, რამდენ შემთხვევაშია მსხვერპლად წარმოდგენილი ქალი 
და რამდენ შემთხვევაში –   მამაკაცი, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიის ბიურომ წერილობით განმარტა, რომ “ასეთი ინფორმაციის მოძიებისთვის საჭიროა საქმეების 
სისტემატიზაცია და საარქივო დამუშავება, რაც მოითხოვს საკმაო დროს. ამასთან, სასამართლო თავის 
საქმიანობას ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე. შესაბამისად, სასამართლოს 
აპარატი დაკავებულია სასამართლოსთვის კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების 
შესრულებით. აღნიშნულის გათვალისწინებით, ამ ტიპის საქმეების დამუშავება და ამ მიზნით 
სასამართლოს ადმინისტრაციული პერსონალის ძირითადი რესურსების მობილიზება ამ ეტაპზე არ 
წარმოადგენს სასამართლოს საქმიანობის აუცილებელ საჭიროებას”. ყოველივე ზემოაღნიშნულის 
გამო ვერ მოხერხდა სასამართლო პრაქტიკის სიღრმისეული ანალიზი.101 

ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა გამოითხოვა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
საინფორმაციო ცენტრში 2011 და 2012 წლებში რეგისტრირებული სტატისტიკური მონაცემები, 
რომლის მიხედვითაც აღმოჩნდა, რომ მკვლელობის მსხვერპლ ქალთა რაოდენობამ 2011 წელს 
შეადგინა 24, აქედან 3 - მეუღლის მიერ იქნა მოკლული, 2 – შვილის მიერ, 1 – ძმის მიერ.102 
2012 წელს დაფიქსირებულია ქალთა მიმართ ჩადენილი მკვლელობის 6 ფაქტი. მათ შორის, ხუთ 
შემთხვევაში მკვლელობა ჩადენილია მეუღლის მიერ, ხოლო ერთი მკვლელობა მსხვერპლთან 
ახლო ურთიერთობაში მყოფი პირის (მამაკაცი)მიერ.103 აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სისხლის 

99 ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის დასკვნითი კომენტარები-საქართველო მეორე და მესამე 
პერიოდულ ანგარიშებზე (CEDAW/C/GEO/2-3) 36 სესიის 15 აგვისტო 2006 წელი (იხ.CEDAW/C/SR.747 და 748; 
კომიტეტის განსახილველი საკითხები და შეკითხვების სია აისახა (CEDAW/C/GEO/3-ში) საქართველოს პასუხები აისახა  
CEDAW/C/GEO/1-ში).

100 Рекомендация 3.3.2. Мониторинг и оценка, Сбор статистических данных. Пособие для разработки 
законодательства по  вопросам насилия в отношении женщин. 2009, Издание Организации  
Объединенных  Наций.  Департамент по экономическим и социальним вопросам, отдел по улучщению 
положения женщин.

101 ინგა ბერიძე, “ოჯახში ძალადობის სფეროში არსებული კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის გენდერული 
ანალიზი”, თბ, 2011 წ., კვლევა განხორციელდა ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ პროექტის – “სამოქალაქო 
საზოგადოების კონსოლიდირებული რეაქცია ქალთა უფლებების დარღვევებზე, აღნიშნულ სფეროში არსებული 
საერთაშორისო სტანდარტების მონიტორინგის მეშვეობით” – ფარგლებში, ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის 
მხარდაჭერით (NDI).

102 შინაგან საქმეთა სამინისტრო, წერილი #246165, 24,02,2012 წელი.
103 შინაგან საქმეთა სამინისტრო, წერილი #246165, 24,02,2012 წელი.



გენდერული შეფასება

42

სამართლის კოდექსით ძალადობა დასჯადი ქმედებაა, მაგრამ მოქალაქეები თავს არიდებდნენ 
სამართალდამცავი ორგანოებისთვის მიმართვას, რათა არ დამდგარიყო მოძალადის სისხლის 
სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. სისხლის სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები საკმაოდ 
განგრძობად, მოუქნელ, ნაკლებად ეფექტურ და დროში გაწელილ პროცესს წარმოადგენდა.104

საერთაშორისო ვალდებულებები: საერთაშორისო საზოგადოების მიერ ოჯახში ძალადობა 
აღიარებულია, როგორც ძალადობის გამოვლინების ყველაზე ფარული და საშიში ფორმა, რადგან 
ხდება ოჯახში, ჩაკეტილ წრეში, რომლის გარღვევა ხშირად სახელმწიფოსთვისაც შეუძლებელია. 
ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენცია (CEDAW) მიღებულია 1978 წლის 
18 დეკემბერს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განერალური ასამბლეის მიერ. კონვენციის 
რატიფიცირება 170 სახელმწიფოს  შორის  საქართველომ 1994 წლის 22 სექტემბერს მოახდინა. 

1998 წლის თებერვალში ქვეყანამ წარადგინა პირველადი ანგარიში, რომელიც კომიტეტმა 21-ე 
სხდომაზე, 1999 წლის 8 -11 ივნისს განიხილა. საქართველომ, პოზიტიურ შეფასებასთან ერთად, 
CEDAW-ს განხორციელებისათვის მიიღო კომიტეტის მიერ შემუშავებული დასკვნითი კომენტარები და 
რეკომენდაციები. 

ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის შესახებ დეკლარაციის მიხედვით (DEVAW), წევრმა 
სახელმწიფოებმა უნდა დაგმონ ქალთა მიმართ ძალადობა და მიზეზად არ მოიყვანონ ჩვეულება, 
ტრადიცია ან რელიგიური მოსაზრებები, რათა თავიდან აიცილონ მისი აღმოფხვრის ვალდებულება”.105

2011 წლის 10 მაისს, ევროსაბჭოს “ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა 
და აღკვეთის შესახებ”106 კონვენციის მიღებას (სტამბულის კონვენცია) 24-მა ქვეყანამ მოაწერა ხელი, 
ხოლო თურქეთმა მოახდინა მისი რატიფიცირება.107 

გენდერული თანასწორობის საპარლამენტო საბჭოსა და ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის 
საუწყებათაშორისო საბჭოს ინიციატივით 2012 წლის 2 აპრილს დაფუძნდა “ქალთა მიმართ ძალადობის 
და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ” ევროსაბჭოს კონვენციის საქართველოს 
კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც მიზნად დაისახა, 
ერთი მხრივ, გააანალიზოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა “ქალთა მიმართ ძალადობის და 
ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ” ევროსაბჭოს კონვენციასთან შესაბამისობის 
თვალსაზრისით და, მეორე მხრივ, მოამზადოს შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი 
სტამბოლის კონვენციასთან ჰარმონიზაციის მიზნით. კონვენცია დღევანდელი მდგომარეობით ჯერ 
კიდევ არ არის რატიფიცირებული, თუმცა, ქვეყნის მთავრობა აღიარებს სტამბოლის კონვენციასთან 
მიერთების აუცილებლობას და გამოხატავს მზაობას მისი რატიფიცირებისათვის. 

საქართველოს  კანონმდებლობა: ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალისხმევით,  
სახელმწიფომ ოჯახში ძალადობის საკითხი პოლიტიკის  დონეზე აიყვანა  და  2006 წლის  25  მაისს 
საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი “ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ”. 

კანონის მიზანია, დამატებითი ადმინისტრაციული კანონმდებლობის ამოქმედების გზით სახელმწიფომ 
განახორციელოს კონსტიტუციით დეკლარირებული უფლებების დაცვა უშუალოდ ოჯახის შიგნით. ასევე 
ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში  შექმნას დაცვის სწრაფი და მოქნილი მექანიზმები, ძალადობის 
ლოკალიზაცია, მოძალადისა და მსხვერპლის სწრაფი განცალკევება, ეფექტური პრევენცია და 
მსხვერპლისა და მოძალადის რეაბილიტაცია.

ოჯახში ძალადობის თაობაზე მოქმედი კანონმდებლობის სრულყოფის, დაგროვილი პრაქტიკული 
გამოცდილების გათვალისწინებითა და კანონმდებლობაში არსებული ცალკეული ხარვეზების 

104 იქვე.
105 ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის შესახებ დეკლარაცია (DEVAW), მუხლი 4. 
106 www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/texts/Convention_en.pdf.
107 conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=1&DF=&CL=ENG.
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აღმოფხვრის მიზნით 2009 წლის დეკემბის თვეში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ცვლილებები 
რიგ საკანონმდებლო აქტებში, კერძოდ, “ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებები, “საქართველოს 
ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში” ცვლილებები, “საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსში” ცვლილებები, “საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ-დარღვევათა კოდექსში” 
ცვლილებები, “იარაღის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებები, “საქართველოს შრომის 
კოდექსში” ცვლილებები, “საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილებები. 
კანონმდებლობაში შეტანილი აღნიშნული ცვლილებებით უფრო ეფექტური, მოქნილი და ქმედითი 
გახდება ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების სამართლებრივი მექანიზმები, ასევე მსხვერპლის 
დაცვის არსებული ღონისძიებები და შესაბამისი სამართალწარმოების პროცედურები”.108

2012 წლის 25 ივნისს განხორციელდა ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაცია, რაც გულისხმობს ოჯახში 
ძალადობის სისხლის სამართლებრივ დანაშაულად აღიარებას. კერძოდ, სისხლის სამართლის 
კოდექსს დაემატა 111  და 1261  მუხლები, რომლებმაც ოჯახში ძალადობა სისხლის სამართლის 
დანაშაულად ცნო და პასუხისმგებლობის ზომებიც განსაზღვრა.109 თუმცა, ამ ცვლილებების შემდეგაც 
არც ერთი საქმე ამ მუხლით არ აღძრულა. ამიტომ არასამთავრობო ორგანიზაციების – სამცხე-
ჯავახეთის დემოკრატ ქალთა საზოგადოებისა და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის 
ორგანიზებით ტარდება ტრენინგები პოლიციელებისთვის ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით მცირე 
გრანტების პროგრამის ფარგლებში.

2013 წელს ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადდა საკანონმდებლო ინიციატივა 
“ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ” 
კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ. ინიციატივა პარლამენტში განხილვის სტადიაშია და მიზნად 
ისახავს კანონში არსებული ხარვეზების გამოსწორებას ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა უფლებების 
დაცვის თვალსაზრისით.

კანონის განხორციელების ხელშესაწყობად საქართველოში შემუშავდა და მიღებულ იქნა 2007-2008, 
2009-2010, 2011-2012 და 2013-2015 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს 
სახელმწიფო უწყებების საქმიანობათა კონკრეტულ ჩამონათვალს ოჯახში ძალადობის პრევენციის, 
ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარებისთვის.

ქვეყანაში შექმნილია ეროვნული რეფერალური მექანიზმი, სამოქმედო ინსტრუქცია ოჯახში 
ძალადობის პრევენციისა და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და რეაბილიტაციისათვის 
(ეროვნული რეფერალური მექანიზმი), რომელიც ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის სფეროში მომუშავე 
საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი 
არასამთავრობო სექტორის ურთიერთთანამშრომლობისა და ურთიერთშეთანხმების დოკუმენტია. 

ეროვნულ რეფერალურ მექანიზმში ოჯახში ძალადობის პრევენცია, მსხვერპლთა დაცვა და 
რეაბილიტაცია წარმოდგენილია სამი ძირითადი საფეხურის გათვალისწინებით: ოჯახში ძალადობის 
იდენტიფიკაცია, მსხვერპლის და მოძალადის იდენტიფიკაცია, მსხვერპლის დაცვა და რეაბილიტაცია.

ეროვნული რეფერალური მექანიზმის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს მსხვერპლთა 
უზრუნველყოფის საკითხი კრიზისული ცენტრისა და თავშესაფრის მომსახურებით. 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა  დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 
შეიქმნა 2007 წელს, როგორც საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტროს სისტემაში არსებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც უზრუნველყოფს 
რეფერირების სისტემის კოორდინაციას, მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფის გამართულად 
ფუნქციონირებას და უზრუნველყოფს მსხვერპლებს თავშესაფრითა და იურიდიული, სამედიცინო 

108 “ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ ნორმატიული 
აქტების კრებული”, თბ. 2010 წ. გვ.7;  www.genderbasedviolence.ge/conimages/geo.pdf. 

109 საქართველოს კანონი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ,  www.atipfund.
gov.ge/legislation.aspx. 



გენდერული შეფასება

44

და სოციალური სერვისებით. ფონდის ფარგლებში ფუნქციონირებს 4 თავშესაფარი, აქედან 2 
ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის, ხოლო 2 თავშესაფარი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის; 
ასევე, 24-საათიანი ცხელი ხაზი. 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდს 
გაფორმებული აქვს თანამშრომლობის მემორანდუმი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, 
რომლებიც, ასევე, ჩართული არიან რეფერირების სისტემაში. 

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა  დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის 
რეორგანიზაციის შემდეგ,  2013 წლის 1 იანვრიდან, მისი ფუნქციები გადაეცა ადამიანით ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა დახმარების სახელმწიფო ფონდს.110 
რეორგანიზაციის შედეგად თავშესაფრებით სარგებლობის შესაძლებლობა,  გარდა ტრეფიკინგისა და 
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისა, მიეცათ, ასევე, სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთაც. 

რეკომენდაციები 

1. მოხდეს “ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ” 
ევროსაბჭოს კონვენციის რატიფიცირება; 

2. ამაღლდეს მოსახლეობის სამართლებრივი ცნობიერება გასაჩივრების მექანიზმებთან 
დაკავშირებით;

3. ცვლილება შევიდეს შესაბამის კანონმდებლობაში, რათა შესაძლებლობა მიეცეს მსხვერპლს, 
არა მარტო ოჯახში ძალადობის ფაქტის შემთხვევაში ისარგებლოს სახაზინო ადვოკატით, არამედ 
აღნიშნული დავიდან გამომდინარე სამოქალაქო სამართლებრივი მექანიზმებით გარანტირებული 
უფლების დასაცავად შეძლოს ისარგებლოს კვალიფიციური სამართლებრივი მომსახურებით 
უფასოდ;

4. საერთაშორისო და დონორმა ორგანიზაციებმა გაზარდონ არასამთავრობო ორგანიზაციების 
მხარდაჭერა, რადგან მათ მიერ შეთავაზებული სერვისები არასაკმარისია პრობლემის 
დასაძლევად.

3.4.2. ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)

ადამიანით ვაჭრობა თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო აქტუალური პრობლემაა. მონობის 
თანამედროვე ფორმის მსხვერპლი მთელ მსოფლიოში ყოველწლიურად მილიონობით ადამიანი 
ხდება.

საქართველომ მოახდინა ადამიანით ვაჭრობასთან (ტრეფიკინგთან) ბრძოლასთან დაკავშირებული 
ძირითადი საერთაშორისო ხელშეკრულებების რატიფიცირება:

•	 1995 წლის 25 თებერვლის დადგენილებით “იძულებითი შრომის შესახებ” შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის კონვენციa111;

•	 1996 წლის 16 მაისს “იძულებითი შრომის გაუქმების შესახებ” შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის კონვენცია112;

•	 2006 წლის 7 ივნისის დადგენილებით ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის 
წინააღმდეგ გაეროს კონვენციa და მისი ოქმი “ადამიანების, განსაკუთრებით ქალებისა და 
ბავშვების ტრეფიკინგის თავიდან აცილების, აღკვეთისა და დასჯის შესახებ” (პალერმოს ოქმი). 

110 თ.კარელიძე “სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო”, 08.02.2013.  
http://ginsc.net/home.php?option=article&id=25007&lang=ge#.UzE8L6h_v4h. 

111 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, “იძულებითი შრომის შესახებ” #29, 1930.
112 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, “იძულებითი შრომის გაუქმების შესახებ” კონვენცია #105, 1957.
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ტრეფიკინგი სისხლის სამართლის წესით დასჯად ქმედებად საქართველოში 2003 წელს გამოცხადდა.113 
საქართველოს სისხლის სამართლის კანონდმებლობა ცნობს და აღიარებს ტრეფიკინგს, როგორც 
დანაშაულს.114  დღეს მოქმედი სისხლის სამართლის კოდექსი მკაფიოდ და ცალსახად ასახავს, თუ 
რა არის ადამიანით ვაჭრობა,115 არასრულწლოვნით ვაჭრობა116 ან  მსხვერპლის მომსახურებით 
სარგებლობა117 და რა პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს ამ დანაშაულის ჩამდენ პირს. 

“ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ” კანონი ძალაში შევიდა 
2006 წლის 16 ივნისს. კანონის შემუშავებაზე მუშაობდნენ როგორც სამთავრობო სტრუქტურები, 
ისე წარმომადგენლები არასამთავრობო  და საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. კანონი ასახავს 
სახელმწიფო პოლიტიკას ტრეფიკინგთან მიმართებით და მის მიზანს წარმოადგენს ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა დაცვა, ამ დანაშაულზე ეფექტური სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელება 
და მისი პრევენცია.118 

კანონით განსაზღვრულია სახელმწიფო ორგანოების კომპეტენცია ტრეფიკინგის თავიდან აცილების 
სფეროში; ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მექანიზმები, მსხვერპლთა და დაზარალებულთა 
სამართლებრივი დაცვა, დახმარება და რეაბილიტაცია – საკანონმდებლო გარანტიების და, ასევე, 
შესაბამისი სტრუქტურების ჩამოყალიბების გზით.119 

ტრეფიკინგის კრიმინალიზაციის120 შემდეგ დაისახა ამ დანაშაულთან ბრძოლის კონკრეტული 
გეგმა. კერძოდ, გამოიცა საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება ტრეფიკინგის წინააღმდეგ 
ბრძოლის 2004-2005 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.121  2005 წელს დამტკიცდა 
ტრეფიკინგთან ბრძოლის ახალი, 2006-2007 წლების სამოქმედო გეგმა.122 ამ გეგმის ეფექტიანი 
განხორციელების მიზნით შეიქმნა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებული 
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის დროებითი უწყებათაშორისო კომისია.123 2009 წლის 20 იანვარს, 
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით, დამტკიცდა 2009-2010 წლის სამოქმედო გეგმა,124 
ხოლო 2010 წლის ნოემბერში შემუშავდა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 
2011-2012 წლის სამოქმედო გეგმა,125 რომელიც 2011 წლის იანვარში დამტკიცდა პრეზიდენტის 
ბრძანებულებით. 

ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა ქალთა გლობალური ფონდის მხარდაჭერით  განახორციელა  
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის 2011-2012 წლების სამოქმედო გეგმის 
შესრულების მონიტორინგი.126 აღნიშნული მონიტორინგის საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციები 
წარედგინა სახელმწიფოს ახალი 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმის  შემუშავებისათვის. 2013 

113 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი მუხლი 1431 და 1432.

114 იქვე.
115 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი მუხლი 1431.
116 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი მუხლი 1432..

117 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი მუხლი 1433.

118 საქართველოს კანონი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, მუხლი 2.
119 საქართველოს კანონი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, მუხლი 3.
120 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 1431, 1432 და 1433.

121 საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის 2004-2005 წლების სამოქმედო 
გეგმის დამტკიცების შესახებ.

122 საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება  ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის 2006-2007 წლების სამოქმედო 
გეგმის დამტკიცების შესახებ.

123 საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება #267, 2006 წლის 18 აპრილი ქ. თბილისი, საქართველოს ეროვნული 
უშიშროების საბჭოსთან არსებული ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის დროებითი 
საუწყებათაშორისო კომისიის შეამდგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ.

124 საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის 2009-2010 წლების სამოქმედო 
გეგმის დამტკიცების შესახებ.

125 საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის 2011-2012 წლების სამოქმედო 
გეგმის დამტკიცების შესახებ.

126 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ შესასრულებელი ღონისძიებების 2011-2012 წლების სამოქმედო 
გეგმის მონიტორინგის ანგარიში, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, 2012.
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წლის 15 მარტს საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით დამტკიცდა ადამიანით ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგი) წინააღმდეგ ბრძოლის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმა და დღეს ქვეყანაში 
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა მასზე დაყრდნობით ხორციელდება.127

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო ინსტიტუციურ მექანიზმს 
წარმოადგენს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების 
განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო,128 რომელიც პასუხისმგებელია 
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმის129 შესრულებაზე. საბჭოს 
მიერ შემუშავდა საინფორმაციო კამპანიის კონცეფცია 2014-2015 წლებისათვის და ამ კონცეფციის 
განხორციელების სამოქმედო გეგმა. კონცეფციის მიხედვით გაიწერა კონკრეტული აქტივობები, 
როგორებიცაა: საინფორმაციო შეხვედრები, საინფორმაციო ბროშურების გავრცელება, ტრეფიკინგის 
საკითხებზე იმიტირებული სასამართლო პროცესების ჩატარება, ტელე- და რადიოგადაცემები, 
ვიდეორგოლების მომზადება.  

მსხვერპლთა დაცვის ერთ-ერთი უმნიშვნელონესი ეტაპია მსხვერპლთა იდენტიფიკაცია. 
“ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ” კანონი განსაზღვრავს 
მსხვერპლთა იდენტიფიცირების ძირითად დებულებებს, რომლებიც შემდგომ უფრო დეტალურად 
არის რეგულირებული საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 1 თებერვლის ბრძანებულებით 
დამტკიცებულ “ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა იდენტიფიცირების ერთიანი 
სტანდარტებით და წესით130”.  

2013-2014  წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა 
უწყება, მათ შორის: ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა  დაცვისა 
და დახმარების სახელმწიფო ფონდი, შინაგან  საქმეთა სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური მომსახურების სამინისტრო,  საგარეო საქმეთა სამინისტრო, 
საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების  სამინისტრო, საკოორდინაციო საბჭო. 

ტრეფიკინგის სახელმწიფო ფონდსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის დადებულია 
თანამშრომლობის მემორანდუმები მსხვერპლთათვის სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებით.  
2011 წელს სახელმწიფო ფონდმა  გასცა კომპენსაცია  6 პირზე, 2012 წელს  – 5 პირზე, ხოლო, 
2013 წელს კი ტრეფიკინგის 21 მსხვერპლზე.131  კონპენსაციის ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს. 
ქვეყანაში ფუნქციონირებს  ცხელი ხაზი 2  100  229 და თავშესაფრები მსხვერპლთათვის. 2011-
2012 წლების საანგარიშო პერიოდში ფონდის თავშესაფრის მომსახურება მიმდინარეობდა  
შემდეგი კატეგორიზაციის მიხედვით: 12 დაზარალებული, 47  მსხვერპლი, 9 ქალი. 3  მამაკაცი, 3 
არასრულწლოვანი. 2 სექსუალური, 5 შრომითი, 5 ფსიქოლოგიური, 7 სამედიცინო, 6 სამართლებრივი. 
საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული მუდმივმოქმედი ჯგუფის 
მიერ  ტრეფიკინგის მსხვერპლის სტატუსი მიენიჭა  6  პირს132. 2013 წლის მონაცემებით, ფონდის 
მომსახურებით ისარგებლა ტრეფიკინგის მსხვერპლთა შემდეგმა კატეგორიებმა: 9 ქალი, 25 მამაკაცი, 
33 სრულწლოვანი, 1 არასრულწლოვანი; თავშესაფრით ისარგებლა 5-მა მსხვერპლმა, 2-ს გაეწია 
სამედიცინო დახმარება, 5-ს ფსიქოლოგიური მომსახურება, 32-ს კი სამართლებრივი დახმარება.

ძალადობისა (მათ შორის, ტრეფიკინგის)  და  მასთან  ბრძოლის  თემა  ასახულია 2011-2016  წწ. 
ეროვნული სასწავლო გეგმების საგნობრივ  პროგრამებში.133

127 საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულება #15/03/02, http://ginsc.net/upload_files/docs/NAP%202013-2014.pdf.
128 საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება #534, 2006 წლის 1 სექტემბერი ქ. თბილისი, “ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო 
საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ”.

129 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმა, 2011-2012 წ.
130 იქვე.
131 ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა სტატისტიკა http://www.atipfund.gov.ge/images/stories/pdf/statistika/

statistika2.pdf.    
132 წერილი  #07/73507 ადამიანით ვაჭრობის(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების 

სახელმწიფო ფონდი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრს 28.11.2012 წ.
133 წერილი # 56321 საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების  სამინისტრო ქალთა  საინფორმაციო ცენტრს, 12. 11.12.
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საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს საინფორმაციო მასალებს საზღვარგარეთ დიპლომატიურ 
და საკონსულო დაწესებულებებში, ქვეყნის სასაზღვრო-გამტარ პუნქტებში. საზღვარგარეთ 
საქართველოს დიპლომატიური თანამდებობის პირები ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დახმარების კუთხით 
უზრუნველყოფენ კონკრეტულ საქართველოს მოქალაქეზე სამგზავრო დოკუმენტების გაფორმებას/
გაცემას და მათ სამშობლოში უსაფრთხო დაბრუნებას. ასევე, საგარეო საქმეთა სამინისტრო 
უზრუნველყოფს ტრენინგებს  საკონსულო თანამდებობების პირთათვის  მიგრაციის საერთაშორისო   
ორგანიზაციის  დახმარებით.134

შინაგან საქმეთა სამინისტრო რეგულარულად ატარებს სპეციალურ ტრენინგებს – საქართველოს 
სამართლებრივი სტრუქტურების, პროკურორებისთვის. ტრენინგები,  ძირითადად, ხორციელდება 
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციისა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის  დახმარებით.135

თუ ადამიანით ვაჭრობის  (ტრეფიკინგის)  კანონის მიღებამდე  და  შემდგომ აქტიურად  მუშაობდნენ 
არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათი ჩართულობა და რაოდენობა  შემცირებულია და ამ პროცესში 
ძირითადად ჩართულები არიან  შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია და მიგრაციის საერთაშორისო 
ორგანიზაციa. ტრეფიკინგის საკითხებზე  მომუშავე ორგანიზაციების  რიცხვი  დაფიქსირებულია ქალთა 
საინფორმაციო ცენტრის  მონაცემთა  ბაზაში,136  თუმცა   რეალურად  მათი რაოდენობა გაცილებით 
ნაკლებია. ეს ფაქტორი განპირობებულია იმით, რომ  შეზღუდულია პროგრამები  და  დაფინანსება  ამ 
მიმართულებით. 

ცხრილი 2: ტრეფიკინგთან დაკავშირებულ საქმეების სტტისტიკა

წელი გამოძიება წარედგინა სასამართლოს მსჯავრდებული პირები 
2003 2 2 2
2004 16 6 2
2005 25 11 12
2006 28 14 19
2007 (შსს მონაცემები) 37 18 17
2008 14 1 1
2009 14 1 1
2010 11 1 1
2011 16 5 2

მიუხედავად ამ სფეროში არსებული გარკვეული მიღწევებისა, ტრეფიკინგის საქმეებზე წარმოებული 
გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის რიცხვმა საგრძნობლად იმატა 2007 წელს. 
შესაბამისად, გაიზარდა სასამართლოში წარდგენილ საქმეთა და დამდგარ განაჩენთა რიცხვიც. 
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა რაოდენობის დაბალი მაჩვენებელი განპირობებულია ამ დანაშაულის 
ლატენტურობით. აღნიშნული კი მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან ქმედითი ღონისძიებების 
გატარებას შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და გამოძიების ორგანოების მხრიდან ტრეფიკინგის 
დანაშაულის გამოსავლენად და აღსარიცხად.  

ცხრილში მოცემული მონაცემები ასახავს მთელ საქართველოში არსებულ მდგომარეობას. შეიმჩნევა 
ტრეფიკინგის დანაშაულის კლება. მსხვერპლის საზღვარგარეთ ექსპლუატაციის მიზნით საქართველოს 
ტერიტორიაზე რეკრუტირების ფაქტები არც ისე იშვიათია. ხშირად საქართველოს მოქალაქეები 
ძირითადად საკუთარი ძალებით, შუამავლების გარეშე ლახავენ  საზღვარს, რის შემდეგაც უცხო 
ქვეყნის ტერიტორიაზე მათ  ტრეფიკინგში აბამენ. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში რეკრუტირების 
გამოვლენილი ფაქტების სიმცირეს განაპირობებს ტრეფიკინგის მაღალი ლატენტურობა და არა 
მოვლენის მცირე მასშტაბები.

134 წერილი #01/27220 საგარეო საქმეთა სამინისტროსი  ქალთა საინფორმაციო ცენტრს, 16/11/2012.
135 წერილი შინაგან საქმეთა  სამინისტროსი  ქალთა  საინფორმაციო ცენტრს  20.11.2012.
136 www.ginsc.net/main.php?pageNum_org=1&totalRows_org=13&option=org&mode=0&cat=traffiking&country=ge

&lang=ge .
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ცხრილი 3:  ტრეფიკინგის მუხლით ჩადენილი დანაშაული, ერთეული137

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

რეგისტრირებულია 13 33 29 10 12 11 10 5
აქედან გახსნილია 7 15 8 2 3 3 4 0

როგორც სტატისტიკური მონაცემებიდან ჩანს, საქმე გვაქვს ტრეფიკინგის შემთხვევების კლების 
ტენდენციასთან, რაც შეიძლება ნიშნავდეს, რომ ან ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) შემთხვევები 
შემცირდა საქართველოში, რისი მიზეზიც შეიძლება იყოს ეროვნული რეფერალური მექანიზმის 
გამართული მუშაობა, სამართალდამცავი სტრუქტურების პროფესიონალიზმი და აქტიური პრევენციული 
ღონისძიებები; ან, მიუხედავად ყველა მონაწილე სტრუქტურის ძალისხმევისა, პრობლემა გვაქვს 
მსხვერპლთა იდენტიფიცირებასთან, ან, უკეთ რომ ვთქვათ თვითიდენტიფიცირებასთან.

რეკომენდაციები

•	 სასურველია, ტრეფიკინგის მსხვერპლს მოეხსნას ვალდებულება, გადაიხადოს სახელმწიფო ბაჟი 
ტრეფიკინგის გამო მიყენებული მორალური და ფიზიკური ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნისას; 

•	 აუცილებელია შრომით-სამართლებრივი საკითხების უკეთესი რეგულირება, რათა თავიდან იქნეს 
აცილებული შრომითი ექსპლუატაციის შემთხვევები, რაც ტრეფიკინგის წინაპირობა შეიძლება 
გახდეს. დასაქმებულთა ინტერესების უკეთესად დაცვა შესაბამისი საკანონმდებლო ნორმების და 
მათი პრაქტიკაში იმპლემენტაციის მექანიზმების ჩამოყალიბებისა და ამოქმედების გზით;

•	 საჭიროა კონტროლის განხორციელება საწარმოებსა და დაწესებულებებში უსაფრთხო სამუშაო 
გარემოს არსებობაზე იმისთვის, რომ დაცული იყოს ყველა დასაქმებულის სიცოცხლის, 
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოში მუშაობის უფლება;

•	 სასურველია მიგრაციის შესახებ კანონის138 მიღება, რომლითაც დარეგულირდება შრომითი 
მიგრაცია და მეზობელ ქვეყნებთან შეთანხმებით განისაზღვროს სამუშაო ადგილების კვოტები, 
რომლის საფუძველზეც საქართველოს მოქალაქეებს მიეცემათ საშუალება, ლეგალურად და 
უსაფრთხოდ დასაქმდნენ საქართველოს საზღვრებს გარეთ;

•	 რისკის ჯგუფებში შემავალ რეგიონებში მცხოვრებთა და ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 
მსხვერპლთათვის საგანმანათლებლო პროგრამების რეალიზაციის  გაფართოება.

3.4.3. მოწყვლადი ჯგუფები

ფინანსურ რესურსებთან მიმართებით ოჯახის მოწყვლადობის მთავარი ფაქტორებია ოჯახის სიდიდე 
და სტრუქტურა, შემოსავლების ტიპი და ეკონომიკური მდგომარეობა. საშუალოდ მოსახელობის 36% 
ისეთ ოჯახებში ცხოვრობს, რომელთა საშუალო მოხმარება საარსებო მინიმუმზე დაბლია; 61%-ს არ 
აქვს თვის ბოლოს დანაზოგების გაკეთების შესაძლებლობა. 22%-ს აქვს ბანკის ან რომელიმე პირის 
ვალი და 22%-ს არ აქვს სტაბილური ხელფასი ან ხანდაზმულობის პენსია.139

2012 წელს ეისითის მიერ გაეროს გავითარების პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა კველევა, რომელის 
მიზანი იყო გამოერკვია, რამდენად იყვნენ იძულებით გადაადგილებული პირები, უნარშეზღუდული 

137 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, www.geostat.ge/?action=page&p_id=601&lang=geo. 
138 აგრეთვე, მოხდეს შესაბამისი საერთაშორისო კონვენციების რატიფიცირება (სამწუხაროდ, საქართველოს არ აქვს 

რატიფიცირებული არც გაეროს და არც შსო-ს მიგრაციის შესახებ არც ერთი კონვენცია).
139 ეკონომიკური და სოციალური მოწყვლადობა საქართველოში”, ფრანჩესკა გასმანი, გიორგი ბერულავა, მიხეილ 

თოქმაზაშვილი; გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში, თბ. 2013, გვ 13 http://www.ge.undp.org/content/
dam/georgia/docs/publications/GE_vnerability_geo.pdf.
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პირები და მაღალმთიან რეგიონების მცხოვრებნი გაცილებით უფრო მოწყვლადები მოსახელობის 
სხვა ჯგუფებთან შედარებით. კვლევამ აჩვენა, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახები 
ყველაზე მოწყვლადები არიან მიწისა და სახლების მფლობელობასთან დაკავშირებით. ადამიანური 
რესურსების მიმართ მოწყვლადობის გათვალისწინებით  ყველაზე შემაშფოთებელია სამივე ჯგუფის 
ჯანმრთელობის განსაკუთრებით ცუდი მდგომარეობა ჩვეულებრივ ოჯახებთან შედარებით.140

დევნილები და კონფლიქტით დაზარალებულები

90-იანი წლების დასაწყისში საქართველოში განვითარებულ შიდა კონფლიქტებს მოჰყვა 
მოსახლეობის იძულებითი გადაადგილება აფხაზეთიდან (1992-1993 წწ) და ცხინვალის რეგიონიდან 
(1989-1992წწ). სამხედრო მოქმედებების შედეგად, 2008 წლის აგვისტოს დასაწყისში, მდგომარეობა 
რეგიონში გარდაიქმნა სრულმასშტაბიან დაპირისპირებად საქართველოს  არმიას,  ცხინვალის 
დე ფაქტო ხელისუფლებასა და რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის. შეტაკებას მოჰყვა 
მსხვერპლი სამოქალაქო მოსახლეობაში და ქონების განადგურება. ამასთანავე, გაჩნდა იძულებით 
გადაადგილებულ მოქალაქეთა ახალი ტალღა. იძულებით გადაადგილებულ პირთა უმეტესობამ 
(დაახლოებით 100 000), შეიარაღებული დაპირისპირების დამთავრების, რუსეთის ჯარების გასვლისა 
და ქართული მხარის მიერ ამ ტერიტორიებზე კონტროლის აღდგენის შემდეგ შეძლო სახლში 
(არაოკუპირებულ სოფლებსა და ქალაქებში) დაბრუნება. დაბრუნებული მოსახლეობა, რომლის 
სახლები დაზიანდა ან განადგურდა კონფლიქტის მიმდინარეობისას, განსაკუთრებით რთულ სოციალ-
ეკონომიკურ პირობებში ცხოვრობს. 

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შედეგად, 127 000-ზე მეტი იძულებით გადაადგილებული 
მოქალაქიდან დაახლოებით 35 000-მა პირმა ვერ შეძლო დაბრუნებულიყო თავის სახლში – 
ცხინვალის რეგიონში. 

1990-იანი წლების დასაწყისში მომხდარი შიდა კონფლიქტების, ასევე 2008 წლის აგვისტოს ომის 
შედეგად საქართველოში 266 863 იძულებით გადაადგილებული პირია, მაათგან  54%-ს ქალები 
შეადგენენ. სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ რეგისტრირებულ დევნილთა  რაოდენობაა 30 000. ამ რიცხვს 
ემატება კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა, რომელსაც დევნილის  სტატუსი არ 
გააჩნია. 

საერთაშორისო დონეზე “იძულებით გადაადგილებული პირის” ერთიანი და სავალდებულო ძალის 
მქონე სამართლებრივი დეფინიცია არ არსებობს. “იძულებით გადაადგილებული პირის” ყველაზე 
სრულყოფილი და საზოგადოდ მიღებული განმარტება მოცემულია 1998 წელს გაეროს მიერ 
დამტკიცებულ სახელმძღვანელო პრინციპებში იძულებით გადაადგილების შესახებ. მიუხედავად 
იმისა, რომ დოკუმენტი არ არის სავალდებულო ძალის მქონე, იგი სახელმძღვანელო უნდა გახდეს 
სახელმწიფოებისთვის, ვინაიდან მასში ასახულია ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლისა 
და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ძირითადი პრინციპები.141

საქართველო ერთ-ერთია იმ 16 ქვეყანას შორის, რომლებსაც სპეციალური ეროვნული კანონმდებლობა 
აქვთ იძულებით გადაადგილებულ პირებთან მიმართებით. დევნილთა სფეროში არსებულ ძირითად 
მარეგულირებელ აქტს წარმოადგენს 1996 წლის საქართველოს კანონი “იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა –  დევნილთა შესახებ.142” კანონის პრეამბულაში აღნიშნულია, რომ ის ემყარება საქართველოს 
კონსტიტუციასა და საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებს. კანონი 
განმარტავს დევნილის ცნებას, დევნილად ცნობისა და დევნილის სტატუსის მინიჭების წესს. ასევე, 
განსაზღვრავს დევნილთა ძირითად უფლებებსა და მათ ვალდებულებებს, დევნილის სტატუსის 
შეჩერების, შეწყვეტის, ჩამორთმევისა და აღდგენის საფუძვლებს, დევნილის მუდმივ საცხოვრებელ 
ადგილზე რეაბილიტაციის გარანტიებს. 

140 იქვე, გვ 19.
141 იქვე პრინციპი 2.
142 საქართველოს კანონი იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ.
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2007 წლამდე საქართველოში არ არსებობდა სახელმწიფო დოკუმენტი, რომელშიც ასახული 
იქნებოდა დევნილთა პრობლემებთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებული ერთიანი ხედვა, მათი 
გადაჭრის მიმართ ერთიანი მიდგომა. 2007 წლის 2 თებერვალს საქართველოს მთავრობამ #47 
განკარგულებით დაამტკიცა იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მიმართ სახელმწიფო 
სტრატეგია, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის მიდგომას დევნილთა მიმართ. იგი 
ადგენს სახელმწიფოს მთავარ მიზნებს. ეს მიზნებია: დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა და მათი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. სტრატეგიაში  დეტალურადაა 
გაწერილი სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი ღონისძიებები. აქვე მითითებულია, რომ განსაკუთრებული 
ყურადღება მიექცევა “დევნილთა მიერ ნებაყოფლობითი და ინფორმირებული გადაწყვეტილებების 
მიღებას და თავისუფალ არჩევანს, დიალოგს დევნილებთან და მათ მონაწილეობას გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესში, გენდერულ თანასწორობას, ბავშვთა უფლებების დაცვასა და ადამიანის სხვა 
აღიარებული უფლებების დაცვას”.143 სტრატეგია რამდენჯერმე განახლდა. მომზადდა სტრატეგიის 
განსახორციელებელი  რამდენიმე სამოქმედო გეგმა. 

იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის გრძელვადიან და სათანადო საცხოვრებელზე 
ხელმისაწვდომობა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მწვავე პრობლემაა, რომელიც კიდევ უფრო რთულდება 
დევნილი მარტოხელა ქალების, (მათ შორის, მარტოხელა დედების), ხანშიშესულებისა და იმ 
პირებისათვის, რომლებიც ოჯახში ძალადობას განიცდიან და სურთ განქორწინება. საქართველოს 
ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს მონაცემებით, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
იძულებით გადაადგილებულ პირთაგან 100 000 პირი ცხოვრობს ე.წ. კომპაქტურ ცენტრებში –  
საჯარო საკუთრებაში არსებულ შენობებში, რომლებიც ადრე გამოიყენებოდა სკოლებად, ქარხნებად, 
საბავშვო ბაღებად, ფერმებად და სხვა. ამჟამად ყველა დევნილი (“ახალი” და “ძველი” ტალღის) 
კონცენტრირებულია ან კომპაქტური ჩასახლების ცენტრებში, ან ახალ დევნილთა კოტეჯებში 
(რომლებიც ხელისუფლებამ ააგო 2008 წლის აგვისტოში, იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის), 
ან ე.წ. კერძო ბინებში, ნათესავებთან, მეგობრებთან და, ასევე, ნაქირავებ ან დაუფლებულ ბინებში/
სახლებში.  

საქართველოს მთავრობამ მიიღო დევნილებთან დაკავშირებული მთელი რიგი სამართლებრივი 
და პოლიტიკური დოკუმენტები. მათ შორის, საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა,  
დევნილთა,  მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების 2009-2012წწ. სამოქმედო გეგმა 
(ამის შემდეგ – სამოქმედო გეგმა), რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტულ ზომებს კომპენსაციის ან 
სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილ თავშესაფარზე საკუთრების უფლების გადაცემის გზით, დევნილთა 
გრძელვადიანი საცხოვრებლის საკითხის გადასაწყვეტად. მასში შედის კომპაქტური ცენტრები, 
რომლებისთვისაც ისინი იხდიდნენ სიმბოლურ საფასურს – 1 ლარს (0.6 აშშ დოლარი). 

ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 2009 წლის გაზაფხულზე, სამოქმედო გეგმის შემუშავების 
დროს, შეძლეს გენდერული მეინსტრიმინგის წარმატებული ადვოკატირება. თუმცა, ერთი მხრივ, 
ადამიანის უფლებათა შესახებ დევნილთა ინფორმირებულობის დაბალმა დონემ და, მეორე მხრივ, 
გეგმის ნაკლებად მკაფიო იმპლემენტაციის მექანიზმებმა (როგორებიცაა ერთგვაროვანი წესები/
კრიტერიუმები კომპენსაციის გამოსათვლელად, პრივატიზაციის პროცედურის განჭვრეტადობა), 
ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციები დაარწმუნა, რომ სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციისას 
დევნილი ქალები გენდერული დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად დგებიან სამართლებრივი 
რესურსების ცოდნის საჭიროების წინაშე. 

ჯერ კიდევ 2008 წლის სექტემბერში, UNIFEM-ის (ამჟამად  გაეროს  ქალთა  ორგანიზაცია UN 
Women) მხარდაჭერით, პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტმა ჩაატარა აგვისტოს მოვლენების შედეგად 
იძულებით გადაადგილებულ ქალთა საჭიროებების შეფასება. 2008 წელს (5-29 სექტემბერი), 1144 
დევნილის (47.1% კაცი და 52.9% ქალი) გამოკითხვისას გამოვლინდა გაღარიბების სერიოზული 
ტენდენცია დევნილთა შორის. ოჯახების წილი, რომელთა თვიური შემოსავალი 200 ლარზე მეტი 
იყო (დაახლოებით 120 აშშ დოლარი) 59%-დან 13 %-მდე შემცირდა. რესპონდენტების 14.7%-მა 

143 იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგია, პუნქტი 1.5.
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აღნიშნა, რომ სრულებით არ ჰქონდა შემოსავალი. შეფასებამ, ასევე, გამოავლინა, რომ მამაკაცთა 
56% და ქალთა 44% დაინტერესებული იყო სესხის გამოტანით მცირე ბიზნესის დასაწყებად ან 
გასავითარებლად.  

განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე დევნილი პირები. 
2013 წელს საქართველოს სახალხო დამცველი აპარატმა ჩაატარა კვლევა დევნილი შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე ქალების (გოგონების) უფლებების შესახებ, რომლის შედეგადაც გამოვლინდა, 
რომ დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (ქალთა, გოგონათა) უფლებების დაცვის 
კუთხით ჯერ კიდევ ბევრი პრობლემა არსებობს. 

კვლევაში მონაწილე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უმრავლესობის უფლება ადეკვატურ 
საცხოვრებელ პირობებზე, დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელებისას 
გრძელვადიანი განსახლების ფარგლებში მათი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, ჯანდაცვაზე, 
განათლებასა და დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობა დღემდე რეალიზებული არ არის. არსებული 
სიტუაცია კი ხელს უშლის სოციუმში ამ პირთა ინტეგრაციასა და სრულფასოვან ცხოვრებას. 

დევნილთა უმეტესი ნაწილი არ არის ინფორმირებული გრძელვადიანი განსახლების ფარგლებში მათი 
საცხოვრებლით უზრუნველყოფისას კოლექტიური ცენტრების რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციისა 
და მშენებლობის სტანდარტების, საცხოვრებელი ფართების პრივატიზაციისა და სხვა პროცესების 
შესახებ. ისინი არ იცნობენ შესაბამის კანონმდებლობას. 

ახალი აშენებული საცხოვრებელი კორპუსები ვერ უპასუხებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთა საჭიროებებს, შენობებს არა აქვთ პანდუსები, არ არის მოწყობილი ლიფტები და შიგა 
ინფრასტრუქტურა. 

დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებებში ვიზიტებმა დაადასტურა, რომ დევნილთა უმეტეს ნაწილს 
არაადეკვატურ საცხოვრებელ პირობებში უხდება ცხოვრება. ჩასახლებების ნაწილს არ მიეწოდება 
სასმელი წყალი, კორპუსებში არ არსებობს და/ან მოუწესრიგებელია სანიტარული კვანძები (აბაზანა, 
სამრეცხაო, სხვა სველი წერტილები), არც ერთ კომპაქტურ ჩასახლებაში არ არის ცხელი წყალი. 
სასმელ წყალს ხშირად ეზოებიდან ეზიდებიან.  

საცხოვრებელ კორპუსებში დევნილი ქალების, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირების, დიდი ძალისხმევისა და მძიმე ფიზიკური შრომის შედეგად არის შესაძლებელი სანიტარულ-
ჰიგიენური პირობების დაცვა როგორც ძველ კორპუსებში, ასევე ახალ აშენებულ სახლებში.144 

2014 წლის 1 მარტიდან დევნილთა შემწეობა 45 ლარით განისაზღვრა. თუმცა იმ დევნილებს, 
რომელთა შემოსავალი 1025 ლარზე მეტია, შემწეობა მოეხსნათ.

რეკომენდაციები:

1. სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ეფექტური ზომები იძულებით გადაადგილებული ქალების 
რეაბილიტაციისა და გაძლიერებისთვის სათანადო პირობების შესაქმნელად;

2. განსაკუთრებით განისაზღვროს საზღვრისპირა სოფლებში მცხოვრები კონფლიქტით 
დაზარალებული ადამიანების სტატუსი და შემუშავდეს მათთვის შესაბამისი  სერვისებით 
მომსახურების სტრატეგია. 

144 დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების (გოგონების)  უფლებების შესახებ, მცირემასშტაბიანი 
კვლევის ანგარიში, გაეროს ერთობლივი პროგრამა “გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში” 
საქართველოს სახალხო დამცველის გაძლიერების პროექტი, თბ.2013; http://www.ge.undp.org/content/dam/georgia/
docs/publications/UNDP_GE_PwD_IDPwomen_2013_geo.pdf. 
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ქალები მშვიდობა და უსაფრთხოება - გაეროს უშიშროების რეზოლუცია 1325

ქვეყანაში, რომელშიც მოუგვარებელი კონფლიქტებია, მეტად  მნიშვნელოვანია 2000 წელს გაეროს 
უშიშროების საბჭოს მიერ მიღებული რეზოლუცია #1325-ის და მისი შემავსებელი რეზოლუციების 
ამოქმედება. ამიტომ სამოქალაქო საზოგადოების ძალისხმევით გაეროს  ქალთა  ორგანიზაციისა   
და გენდერული თანასწორობის  საბჭოს   ინიციატივით, 2011  წლის 27  დეკემბერს საქართველოს 
პარლამენტმა მიიღო გაეროს უშიშროების საბჭოს  რეზოლუცია #1325-ის სამოქმედო გეგმა. ეს პროცესი 
დაიწყო პროექტის –  “ქალები თანასწორობის, მშვიდობისა და განვითარებისათვის” –   ფარგლებში  
და  ქალთა  საინფორმაციო ცენტრმა უზრუნველყო სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვა ამ პროცესში, 
კერძოდ, სამოქმედო გეგმის მოსამზადებელ პროცესში ჩაერთო 112  არასამთავრობო ორგანიზაცია 
და  102  დევნილი ან  კონფლიქტით  დაზარალებული პირი, მათ  შორის  უმეტესობა  ქალი.  

გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325-ის სამოქმედო გეგმის მიღების შემდეგ მისი ეფექტურად 
განხორციელებისათვის კიდევ ჩამოყალიბდა ახალი ჯგუფი გენდეული საბჭოს კოორდინაციით. 2012 
წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ჯგუფმა დროებით შეწყვიტა ფუნქციონირება, თუმცა 2013 
წლის დასაწყისში გენდერული თანასწორობის საპარლამენტო საბჭომ მუშაობა განაახლა. 

2014 წელს ნიუ-ორკში გაიმართა გაეროს კომისიის 58-ე სესია ქალთა მდგომარეობის შესახებ, 
რომელზეც განიხილეს ათასწლეულის განვითარების მიზნები, პროგრესი და გამოწვევები ქალთა 
უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით. ქალთა მდგომარეობის შესახებ გაეროს კომისიის სესიას 
ყოველ წელს ესწრებიან გაეროს სააგენტოების, წევრი ქვეყნებისა და ეკოსოსში აკრედიტებული 
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. სესიაში ქართული არასამთავრობოებიდან 
“ქალთა საინფორმაციო ცენტრის”   წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. დამტკიცდა ქალთა 
თანასწორობის მხარდაჭერის შესახებ გაეროს დოკუმენტი, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს 
ყველა ქალის სქესობრივ და რეპროდუქციულ უფლებებს და მოზარდთა სქესობრივ განათლებასაც 
უჭერს მხარს. გარდა 1325 რეზოლუციისა,   სესიის ფარგლებში განხილული იყო ისეთი საკითხები, 
როგორებიცაა: ბავშვთა უფლებების დაცვა, ოჯახში ძალადობის პრევენცია, ქალთა რეპროდუქციული 
უფლებები, არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა და სხვა. ძირითადი შეხვედრების გარდა, 
სესიის ფარგლებში არაერთი გვერდითი ღონისძიება გაიმართა. 2015 წლის ქალთა მსოფლიო 
კონფერენციაზე   ქვეყნებს გაეროს უშიშროების საბჭოს 1325-ე რეზოლუციის შესრულების შესახებ 
ანგარიშის წარდგენა მოუწევთ, მათ შორის საქართველოსაც, რომელსაც ეროვნული სამოქმედო 
გეგმა უკვე მიღებული აქვს და ამ გეგმის შესრულების მიმდინარეობის ანგარიში უნდა  წარადგინოს.

რეკომენდაცია

1. სახელმწიფომ უნდა გამოყოს ბიუჯეტი გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325-ის  
სამოქმედო გეგმის განხორციელებისათვის;

2. სახელმწიფომ უნდა ცნოს ქალთა რესურსი ნდობის აღდგენის პროცესში და მხარი დაუჭიროს 
ქალთა სამშვიდობო ინიციატივებს, ასევე, მათ ჩაბმას ოფიციალურ სამშვიდობო მოლაპარაკებებში.  

აივ ინფექცია/შიდსი  და  ქიმიურ  ნივთიერებაზე დამოკიდებულება 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო კვლავაც დაბალი აივ პრევალენტობის145 ქვეყანად რჩება 
(0.087%), უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში აღინიშნება აივ ინფექციის ახალი შემთხვევების 
რაოდენობის სტაბილური ზრდა. საქართველოში აივ ინფექციის გადაცემის მთავარი გზა არის 
ნარკოტიკების ინტრავენური მოხმარება(55.5%), მაგრამ უკანასკნელ წლებში სქესობრივი გზით 
გადაცემა მნიშვნელოვნად გაიზარდა და 37.5%-ს მიაღწია.146

145 რაიმეს ფართოდ გავრცელება, სიჭარბე. გაბატონებული (პრევალენტური შეხედულება, აზრი). www.nplg.gov.ge/
gwdict/index.php?a=term&d=13&t=10682 .

146 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.
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დიაგრამა 9: აივ ინფექცია/შიდსის შემთხვევათა რაოდენობა, ერთეული147

აივ ინფექცია/შიდსისა და ქიმიურ ნივთიერებაზე დამოკიდებულ ქალთა პრობლემებზე ქალთა 
საინფორმაციო ცენტრის  მონაცემებით  სულ 4  ორგანიზაცია მუშაობს.148 

აივ/შიდსის მატარებელი ქალები განიცდიან გენდერული ნიშნით ძლადობას. ამასთან  დაკავშირებით 
გაეროს  ქალთა  ორგანიზაციის  მხარდაჭერით  ACT  ჯგუფმა  ჩაატარა კვლევა,149 რომლის 
მიზანია გენდერულ ძალადობასა და აივ ინფექციას შორის კავშირის, მათი ურთიერთმიმართებისა 
და ურთიერთგანპირობებულობის შესწავლა ქართულ რეალობაში. აღნიშნული კვლევის  სამიზნე  
ჯგუფებში შედიან: ოჯახში  ძალადობის  მსხვერპლი ქალები, ინექციური  ნარკომომხმარებელი 
ქალები, კომერციული სექსმუშაკები.

კვლევამ გამოავლინა, რომ საზოგადოებაში არსებობს მორალური, ეთიკური და სოციალური 
ნორმები და მავნე სტერეოტიპები, რომელიც ქალებს არაპრივილეგირებულ მდგომარეობაში 
ამყოფებს. მიუხედავად იმისა, რომ ქალებს საქართველოს კანონმდებლობით აქვთ იგივე უფლებები, 
რაც მამაკაცებს, ქალების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება განსხვავებულია და მათი ქცევა 
მაღალი მორალური სტანდარტებით ფასდება. ქალის როლი ქართულ საზოგადოებაში მიანიშნებს, 
რომ მას ხშირად განიხილავენ, როგორც სოცალურად დაბლა მდგომ ადამიანს, რომლის ვალია 
დაქორწინდეს, იყოს მეუღლის ერთგული, მორჩილი და გაზარდოს ბავშვები. საზოგადოების მხრიდან 
ასეთი დამოკიდებულების გამო ქალებს უვითარდებათ დაბალი თვითშეფასება, რაც კიდევვ უფრო 
ზრდის მათ მოწყვლადობას როგორც გენდერული ძალადობის, ისე აივ/ინფექციის თვალსაზრისით.150

კვლევის სამიზნე ჯგუფებს აივ ინფიცირებისადმი უფრო მოწყვლადს ხდის საზოგადოების 
დამოკიდებულებაც. საზოგადოების დამოკიდებულება ხელს უშლის ძალადობის პრევენციას და აივ 
ინფექციის რისკის აღმოფხვრას. 

“გენდერული ძალადობის მიმართ ქალები განსაკუთრებული რისკის ქვეშ არიან აივ ინფექციის 
თვალსაზრისითაც. ძალადობის ქვეშ მყოფი ქალების თვითშეფასება დაბალია. მათ არ აქვთ 
წინააღმდეგობის უნარი და, შესაბამისად, მათი შესაძლებლობა, უარი უთხრან მამაკაც პარტნიორს 
არასასურველ სქესობრივ კონტაქტზე, ან მოითხოვონ კონდომის გამოყენება სქესობრივი კავშირის 
დროს, ძალიან შეზღუდულია. ასეთი მოთხოვნა ქართულ საზოგადოებაში და, შესაბამისად, ქმრების 
მიერ შეიძლება აღქმულ იქნეს, როგორც სიყვარულის ნაკლებობა, მამაკაცის უპატივცემულობა და 
შეურაცხყოფა, ან მისი დადანაშაულება ღალატში”.151 

147 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=196&lang=geo. 
148 http://www.ginsc.net/map_georgia.php?lang=ge 
149 გენდერული ძალადობა და აივ/შიდსი: კავშირები, შესაძლებლობები. პოტენციური რეაგირების გზები” კვლევა. 

მომზადებულია ეისითი კვლევის მიერ. გაეროს ქალთა  ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი, თბ. 2013.
150 გენდერული ძალადობა და აივ/შიდსი: კავშირები, შესაძლებლობები. პოტენციური რეაგირების გზები”, გვ.68.
151 იქვე, გვ.68.
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გენდერული ძალადობისა და აივ/შიდსის კვლევამ აჩვენა, რომ ძალოვანი სტრუქტურები და ჯანდაცვის 
მუშაკები, რომლებიც გენდერული ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების უპირველესი რგოლი უნდა 
იყვნენ, თავს იკავებენ ოფიციალური საქმის წარმოებისგან, რადგან ფიქრობენ, რომ ეს ოჯახის შიდა 
საქმეებში “ჩარევა” იქნება, რომელიც ოჯახის მდგრადობას სარგებელს არ მოუტანს.152

ყურადღება უნდა გამახვილდეს აივ ინფექციის გადაცემასთან დაკავშირებულ არასწორ შეხედულებებზე. 
აუცილებელია ქალების განათლება აივ-ით ინფიცირების შესაძლო რისკებთან დაკავშირებით, რაც 
განაპირობებს მომავალში სარისკო ქცევებისგან თავის შეკავებას. ცოდნის დონის ამაღლებისა 
და სარისკო ქცევებზე გავლენის მოსახდენად საჭიროა საინფორმაციო და საგანმანათლებლო 
კამპანიების ჩატარება სხვადასხვა დონეზე: პროცესში აქტიურად უნდა ჩაერთონ როგორც მასმედიის 
საშუალებები, ასევე სამედიცინო პერსონალი და არასამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი 
თანატოლთა განმანათლებლები.153

დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრ “ალტერნატივა ჯორჯიას” მიერ ჩატარებული კვლევები 
მოწმობს, რომ საქართველოში ქალის მიერ ნარკოტიკების მოხმარება საზოგადოებისთვის უფრო 
მეტად მიუღებელია, ვიდრე მამაკაცის მიერ. ქალი მომხმარებელი ორმაგად სტიგმატიზებულია:  ერთი  
– საზოგადოების მხრიდან და მეორე –  თავად მამაკაცი მომხმარებლის მხრიდან. ორმაგი 
სტიგმა, კონფიდენციალობა-ანონიმურობის დაუცველობა და განსჯადი დამოკიდებულება 
სერვისპროვაიდერების მხრიდან ქმნის ბარიერს ქალი მომხმარებლისთვის, მიიღოს გადაწყვეტილება, 
რომ იმკურნალოს ან მიმართოს დახმარებისთვის მისთვის სასარგებლო სხვადასხვა სერვისს.

რეკომენდაციები:

•	 საჭიროა ძალოვანი სტრუქტურების (საპატრულო პოლიცია, პენიტენციური სისტემის) 
თანამშრომელთა პროფესიული გადამზადება გენდერული ძალადობის საკითხებზე, რათა 
გაუმჯობესდეს ძალადობის პრევენცია, შემთხვევათა გამოვლენა და რეაგირება.

პატიმარი  ქალები 

პატიმარი მამაკაცი ყოველთვის უფრო მეტია, ვიდრე ქალი, რაც იწვევს პატიმარი ქალების 
სპეციფიკური საჭიროებების იგნორირებას. პატიმარი ქალებისათვის, ასევე, ხელმიუწვდომელია 
მრავალი შესაძლებლობა, რომლებითაც სარგებლობენ პატიმარი მამაკაცები. 

ჩვეულებრივ, ქალები ქვეყანაში პატიმართა საერთო რაოდენობის 2-9%-ს შეადგენენ, მაგრამ 
რამდენიმე შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი შეიძლება უფრო მაღალი იყოს.154 

მრავალ ქვეყანაში პატიმართა რიცხვის ზრდასთან ერთად შეინიშნება პატიმარი ქალების რიცხვის 
ზრდაც, რაც მკაცრი კანონებისა და დანაშაულთან დაკავშირებული სასჯელის, მაგალითად, 
ნარკოტიკების გამო ხდება. როცა მამაკაცებზე უფრო ეკონომიურად დაუცველი და მოწყვლადი ქალები 
სულ უფრო ხშირად ხვდებიან წინასწარი პატიმრობის ადგილებში იმის გამო, რომ მათ არ შეუძლიათ 
გათავისუფლდნენ სასამართლომდე გირაოს გადახდის გზით ან დაფარონ ადვოკატის მომსახურების 
ხარჯები. 

ქალთა უმრავლესობისათვის საერთოდ არ არსებობს გამოსასწორებელ დაწესებულებაში მათი 
დატოვების აუცილებლობა, რამდენადაც მათ ბრალი ედებათ მცირე და/ან არაძალადობრივ 

152 “ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა საქართველოში”, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, 2011 წელი, გვ.339;  
www.ncdc.ge/uploads/publications/angarishebi/GERHS-10_Final%20Report_GEO.pdf.

153 “ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა საქართველოში”,  დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, 2011 წელი,  
www.ncdc.ge/uploads/publications/angarishebi/GERHS-10_Final%20Report_GEO.pdf. 

154 დანაშაულის შემსწავლელი საერთაშორისო ცენტრი - Walmsley, R., World Female Imprisonment List 2006,   www.
prisonstudies.org.
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დანაშაულში და საზოგადოებისათვის საფრთხეს არ წარმოადგენენ. ბევრი მათგანი ციხეში 
იმყოფება სიღარიბის გამო (არ შეუძლიათ გადაიხადონ დაკისრებული ჯარიმა), ბევრი ფსიქიკურად 
გაუწონასწორებელი, ალკოჰოლზე ან ნარკოტიკებზე დამოკიდებულია და უფრო მეტად საჭიროებს 
სპეციალურ დახმარებას, ვიდრე საზოგადოებისგან იზოლაციას. მრავალი ქალი თავად არის 
მსხვერპლი, მაგრამ, ამასთანავე, დაპატიმრებულია მათ მიმართ დისკრიმინაციული კანონმდებლობის 
ნორმების გამოყენების საფუძველზე. 

ციხეში ნარკოდამოკიდებულ ქალებთან მუშაობს ნარკოდამოკიდებულთათვის ფსიქო-სოციალური  
რეაბილიტაციის  პროგრამა “ატლანტისი” . 

არასამთავრობო ორგანიზაციები: “ქალი და ბიზნესი”, “პროფესიულ ფსიქოლოგთა ასოციაცია”, 
“პეონი” და ციხის საერთაშორიო რეფორმა (PRI) ციხეებში ახორციელებენ პროგრამებს ევროკავშირის 
დაფინანსებით. ძირითადად, პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს პატიმარ ქალთა  პროფესიული 
გადამზადება, ფსიქორეაბილიტაცია, მუშაობა ბავშვიან პატიმრებთან, გადამზადების ტრენინგები 
ბიზნეს სფეროში პატიმარ ქალთა სხვადასხვა ჯგუფთან.  

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2012 წელს მსჯავრდებულ ქალთა 
რაოდენობამ 845 შეადგინა. მათი რაოდენობა შემცირებულია წინა წლებთან  შედარებით.  ამ 
ქალებს  განსაკუთრებულად აწუხებთ ფსიქოლოგიური პრობლემები, ოჯახთან შეზღუდული კონტაქტი,  
განათლების  ხელმისაწვდომობა.

რეკომენდაცია:

•	 მეტი ყურადღება  მიექცეს  ნარკოდამოკიდებული  ქალების მკურნალობასა და ფსიქო–სოციალურ 
რეაბილიტაციას, რაც  ხელს  შეუწყობს  ნარკოდანაშაულის  პრევენციას  და  ამ  ტიპის დანაშაულის  
გამო დაპატიმრებულ  ქალთა რაოდენობის შემცირებას.  

ლგბტ  ქალები 

ამ  საკითხზე ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია  მუშაობს საქართველოში.  2012 წლის აპრილში 
“ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა” (WISG) ჩაატარა ლგბტ ადამიანთა დისკრიმინაციის 
კვლევა საქართველოში. 

კვლევის მიზანი იყო იმ სოციალური გარემოს შესწავლა, რომელშიც ცხოვრობენ ჯგუფის წევრები. 
კვლევამ საშუალება მოგვცა შეგვეფასებინა, თუ რამდენად ფართოდაა გავრცელებული დისკრიმინაცია 
ლგბტ ჯგუფის მიმართ სხვადასხვა სფეროში, რა ფორმის ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ძალადობას 
აქვს ადგილი და რა სიხშირით, იციან თუ არა ოჯახის წევრებმა მათი ორიენტაციის შესახებ, როგორ 
აფასებენ თავად ჯგუფის წევრები საზოგადოების დამოკიდებულებას მათ მიმართ და სხვა.155

პრობლემატიკის  სპეციფიკურობიდან  გამომდინარე, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა 
ცალკე  წარადგინა და  გამოსცა CEDAW კომიტეტისთვის მომზადებული ჩრდილოვანი ანგარიშის 
ვრცელი ვერსია.156 

ანგარიში ეფუძნება საქართველოში ლგბტ ქალთა უფლება თა დარღვევების შესახებ WISG-ის მიერ 
დოკუმენტირებულ მასალებს, ინტერვიუებსა და ფოკუსჯგუფის შედეგებს ლბტ ჯგუფის წევრებთან, 
ინტერვიუებს ლგბტ და მომიჯნავე საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებთან, სპეციალისტებთან, 
სახალხო დამც ველის აპარატის წარმომადგენელთან. ანგარიშში, ასევე, გამოყენებულია WISG-ის 
მიერ 2003, 2006, 2007-10, 2011 წლებში ჩატარებული მედიაკვლევები, დანიის ადამიანის უფლებათა 
ინსტიტუტისა და საერთაშორისო საკონსულ ტაციო ჯგუფის COWI-ის ერთობლივი ანგარიშები 

155 ლგბტ ადამიანთა მდგომარეობა საქართველოში 2012 www.women.ge/2012/12/28/lgbtdiscriminationsurvey/.
156 “ლბტ ქალები საქართველოში”, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი, თბ.2013   

http://women.ge/wp-content/uploads/2012/05/WISG-LBT-CEDAW-shadow-report_geo.pdf.
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ჰომოფობიის, ტრანსფობიისა და სექ სუ ალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძველზე 
დისკ რი მი ნაციის შესახებ საქართველოში (საკანონმდებლო და სოციოლოგიური ანალიზი. 2010).

ანგარიში, ასევე, მოიცავს რეკომენდაციებს ლბტ ჯგუფის უფლებრივ მდგომარეობასთან მიმართებით 
კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.157 

2013 წლის 17 მაისს საქართველოში ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან 
დაკავშირებით გამართულ აქციაზე საზოგადოების გარკვეული ნაწილის, მათ შორის სასულიერო 
პრების, მხრიდან გამოვლინდა აგრესიული განწყობილება.   აქციის დარბევასთან დაკავშირებით 
საქართველოს მოქალაქეებმა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის 
თავმჯდომარეს სპეციალური წერილით მიმართეს. აქციის დარბევას გამოეხმაურნენ საქართველოს 
სახალხო დამცველის აპარატი და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. 

პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის მიერ მომზადებულ დასკვნაში დაგმობილია 
ჰომოფობიის საწინააღმდეგო აქციაზე მომხდარი ძალადობა.

რეკომენდაციები:

•	 ქმედითი ზომების მიღება შესაბამისი უწყებების მხრიდან, რათა შესაძლებელი გახდეს სახელმწიფოს 
წარმომადგენლებისა თუ დაინტერესებული პირების/მხარეების მიერ ლბტ ადამიანების უფლებათა 
დარღვევების პრევენცია, სწრაფი და ეფექტური გამოძიება და კანონით გათვალისწინებული 
ზომების გატარება კანონდამრღვევთა მიმართ;

•	 სახელმწიფო მოხელეებს, განსაკუთრებით სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომლებს, 
ჩაუტარდეთ ცნობიერების ამაღლების კურსები ლბტ უფლებებთან და თავისუფლებებთან 
დაკავშირებით.

ეროვნული  უმცირესობები 

ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი ქალები საქართველოს ზოგ რეგიონში განსაკუთრებულ 
დისკრიმინაციას განიცდიან. წეს-ჩვეულებები, ტრადიციები, რელიგიური ფაქტორი,  სტერეოტიპები  
განაპირობებენ, რომ ეს ჯგუფი  ერთ-ერთ  ყველაზე მოწყვლად ჯგუფად  ჩაითვალოს, განსაკუთრებით  
ეს  ეხება  ნაადრევი ქორწინებების  პრობლემას, განათლებაზე ხელმისაწვდომობასა და “თემის 
კანონების” დომინირებას სახელმწიფოს კანონებთან  მიმართებით. 

ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რაიონებში, განსაკუთრებით მარნეულში, ძალზე მწვავედ 
დგას ადრეულ ასაკში გათხოვების პრობლემა, “არის სოფლები, სადაც გოგონები 14-15 წლისანი 
თხოვდებიან, მანამდე კი დანიშნულები არიან და საქმროებს აღარ მოსწონთ საცოლეების სკოლაში 
სიარული და მაღალი კლასებიდან გამოჰყავთ. გათხოვება, ხშირად, მშობლების სურვილით და 
ძალდატანებით ხდება. ადრეულ ასაკში გათხოვილები ძირითადად მრავალშვილიანები არიან, 
შვილებს კი შუალედების დაცვის გარეშე აჩენენ, მაგალითად, 18 წლის ბავშვს უკვე შეიძლება სამი 
შვილი ჰყავდეს”.158 

ქალების მიმართ დისკრიმინაცია საგრძნობია საქართველოში მცხოვრებ ზოგიერთი ეთნიკური 
უმცირესობის ოჯახებში, რომლებშიც დისკრიმინაცია ქალების მიმართ ტრადიციით არის გამართლებული. 
ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი ქალები ფიქრობენ, რომ “დასაქმებისთვის, პირველ 
რიგში, ქართული ენის ცოდნაა აუცილებელი. ენობრივი ბარიერი უფრო მეტად ქალებს აფერხებს, 
რადგან კაცები სამსახურებს, თუ ენა არ იციან, მაინც შოულობენ”.159

157 http://women.ge/2012/12/28/lgbtdiscriminationsurvey/.
158 ნ. სამხარაძე, კვლევის ანგარიში: "ეთნიკური უმცირესობების ქალებისთვის სამოქალაქო განათლების საჭიროებების 

განსაზღვრა", 2012 წ.
159 ნ. სამხარაძე, კვლევის ანგარიში:  "ეთნიკური უმცირესობების ქალებისთვის სამოქალაქო განათლების საჭიროებების 

განსაზღვრა", 2012 წ. 
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განათლების სამინისტრომ მათ დიდ ნაწილს უმაღლეს სასწავლებლებში ჩასაბარებლად გარკვეული 
შეღავათები დაუწესა. 2012 წლიდან ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე საქართველოს მოქალაქე 
აზერბაიჯანელი და სომეხი აბიტურიენტები უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვისას სპეციალური 
კვოტებით სარგებლობენ.160  ერთი წლის განმავლობაში ეს სტუდენტები ინტენსიურად სწავლობენ 
ქართულ ენას და შემდეგ წელს სასურველ ფაკულტეტზე უკვე უმაღლესი განათლების მისაღებად 
გააგრძელებენ სწავლას.    

რეკომენდაციები

•	 გაიზარდოს ძალისხმევა ეროვნული უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში სახელმწიფო 
ენის სწავლებასთან დაკავშირებით;

•	 გაიზარდოს მოსახლეობის ცნობიერება ადრეულ ასაკში გოგონების გათხოვებისა და ქალებისა 
და გოგონების მიმართ დისკრიმინაციის უარყოფით შედეგებთან დაკავშირებით;

•	 ეთნიკური უმცირესობა ქალების ხელშეწყობა, რათა აქტიურად ჩაერთონ საზოგადოებრივ და 
პოლიტიკურ ცხოვრებაში.

მარტოხელა დედები

საქართველოს კონსტიტუციის 36-ე მუხლის161 მე-2 და მე-3 პუნქტის თანახმად, “სახელმწიფო ხელს 
უწყობს ოჯახის კეთილდღეობას და დედათა და ბავშვთა უფლებები დაცულია კანონით”. თუმცა, 
სამწუხაროა, რომ მრავალშვილიან და მარტოხელა დედებს სახელმწიფო ვერ პატრონობს და ისინი 
სიღარიბის მაღალ რისკჯგუფებს განეკუთნებიან. სოციალური დაცვის სისტემის მიხედვით მათთვის 
განსაკუთრებული პროგრამები არ არსებობს. 55-ლარიანი დახმარება მხოლოდ მარჩენალდაკარგულ 
ქალებზე – დედებზე ვრცელდება. მეუღლეს დაშორებული ქალები და ისინი, ვინც ოჯახის შექმნის 
გარეშე გახდნენ დედები, ამ კატეგორიაში ვერ ხვდებიან –  საამისო ფინანსები ბიუჯეტს არა აქვს.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2012 წლის მონაცემებით, ქორწინების გარეშე დაბადებულ 
ბავშვთა რიცხვი 18 528-ია, მათ შორის 1411 ბავშვი სამშობიაროდან მხოლოდ დედის განცხადებით 
გაიყვანეს.162 2010 წელს ეს ციფრი კიდევ უფრო მაღალი იყო. სტატისტიკა მარტოხელა დედების 
რაოდენობის შესახებ არ არსებობს, თუმცა, სავარაუდოდ, ამ ქალების დიდი ნაწილი სწორედ 
მარტოხელა დედაა.

წლიდან წლამდე იზრდება განქორწინებათა რიცხვიც. 2012 წელს განქორწინებათა მაჩვენებელმა 
5  850-ს მიაღწია. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ შემთხვევაშიც მაროტოხელა დედების რაოდენობა 
საკმაოდ დიდი იქნება.

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, მარტოხელა დედის სტატუსი განმარტებული არ არის, 
რის გამოც ისინი ვერ იღებენ მიზანმიმართულ დახმარებას სახელმწიფოს მხრიდან. ეს ართულებს მათ 
დაცვას ოჯახში ძალადობისგანაც. ძალადობისგან დაცვის ეროვნულმა ქსელმა, სხვა არასამთვრობო 
ორგანიზაციებთან ერთად, მოამზადა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც შეეხება 
კანონმდებლობაში მარტოხელა დედის სამართლებრივი სტატუსის ასახვას,  ასევე, მსგავსი 
კატეგორიის პირებისათვის სოციალური და სამართლებრივი დაცვის გარანტიების შექმნას. 

საქართველოში მარტოხელა დედას მატერიალური დახმარების მიღება მხოლოდ იმ შემთხვევაში 
შეუძლია, თუკი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში მოხვდება. კიდევ ერთი შეღავათი 
ისაა, რომ  3000 ლარამდე წლიური შემოსავალი საშემოსავლო გადასახადით არ იბეგრება.163

160 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო;  www.mes.gov.ge/content.php?id=3786&lang=geo. 
161 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 36, პუნქტი 2,3.
162 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური;  www.geostat.ge/?action=page&p_id=1090&lang=geo. 
163 სტატია “მარტოხელა დედები”, ჟურნალი “ლიბერალი” http://liberali.ge/ge/liberali/articles/109211/. 



გენდერული შეფასება

58

ზოგიერთი მუნიციპალიტის ბიუჯეტი ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი 
ოჯახებისათვის (როგორც წესი, ოთხი და მეტი შვილი) 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 
ყოველთვიური მატერიალური დახმარების გაცემას 10-30 ლარის ოდენობით. ასევე, სოციალურად 
დაუცველი ოჯახებისათვის, რომელთაც შეეძინათ მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილი, ერჯერადი 
მატერიალური დახმარებების გაცემას. 

ზოგი მუნიციპალიტი აფინანსებს სხვადასხვა მცირე პროგრამას (სკოლამდელი აღზრდის, სამუსიკო, 
სამხატვრო სკოლებში დაწესებული გადასახადი, პროფესიული გადამზადება, საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენების გატანის გადასახადისაგან გათავისუფლება, მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო 
მგზავრობა და სხვადასხვა ერთჯერადი დახმარება).

2011 წლის ბოლოს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 
მამობა უკვე შეიძლება სასამართლო წესით დადგინდეს. სამოქალაქო კოდექსში შესული ახალი 
ცვლილებით კი, თუკი მამა შვილზე უარს იტყვის, დედას შეუძლია სასამართლოში სარჩელი შეიტანოს 
და სავარაუდო მამას გენეტიკური ანალიზის ჩატარება სასამართლოს წესით მოსთხოვოს. მიუხედავად 
ამისა, ბოლო ორი წლის განმავლობაში დნმ-ის ანალიზის საშუალებით სამართლებრივად მამობის 
დადგენის მიზნით სასამართლოს მხოლოდ 114-მა ქალმა მიმართა.164

თუკი მოპასუხე მხარე ანალიზის ჩატარებაზე მაინც უარს განაცხადებს, მისი მამობა ავტომატურად 
დადგინდება. მამობის დამტკიცება კი ნიშნავს. რომ მას გარკვეული პასუხისმგებლობებიც ეკისრება, 
მაგალითად, ალიმენტის გადახდა –  შემოსავლის დაახლოებით 20- 25 პროცენტი. თუკი მშობლები 
დამოუკიდებლად ვერ  შეთანხმდნენ, ამ თანხას სასამართლო ინდივიდუალურად დაადგენს. ასევე, 
ბავშვს უფლება აქვს მამის მემკვიდრეობაზეც  განაცხადოს პრეტენზია.

ადამიანის იდენტიფიკაციისთვის დნმ-ის გენეტიკურ ანალიზს ლევან სამხარაულის სახელობის 
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში უკვე ხუთი წელია ატარებენ.   ანალიზის პასუხის 
მიღებას საშუალოდ ათი სამუშაო დღე სჭირდება და 1600 ლარი ღირს.

თუმცა, ბიოლოგიური ექსპერტიზის დეპარტამენტის უფროსი ნინო ყოჩიაშვილი ამბობს, რომ ახალი 
ცვლილების მიხედვით, მამობის ტესტის დასადგენად მშობლებს წინასწარ თანხის გადახდა არ 
მოუწევთ. გენეტიკური ანალიზის საფასურს წაგებული მხარე მხოლოდ პასუხის მიღების შემდეგ 
გადაიხდის.

სოციალური მუშაკები კი ამბობენ, რომ მარტოხელა დედის ფსიქო-სოციალურ მდგომარეობას 
მხოლოდ კანონის ცვლილება ვერ უშველის, რადგან მარტოხელა დედობის სტიგმა საზოგადოებაში 
ჯერ ისევ ძლიერია.165

164 მატერიალური და არამატერიალური წინააღმდეგობების ანალიზი დნმ-ის ტესტით მამობის დადგენისას, ძალადობისგან 
დაცვის ეროვნული ქსელი, 2013 გვ.8.

165 http://liberali.ge/ge/liberali/articles/109211/ 
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თავი 4. ზოგადი რეკომენდაციები

1. ხელი შეეწყოს ინსტიტუციური მექანიზმების სრულყოფას საკანონმდებლო და აღმასრულებელ 
შტოებში;

2. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გენდერული თანასწორობის, ოჯახში ძალადობის, ადამიანით ვაჭრობისა 
(ტრეფიკინგის) და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია 1325-ის განსახორციელებლად 
სამოქმედო გეგმებით გათვალისწინებული საქმიანობებისთვის შესაბამისი დაფინანსების 
გამოყოფა;.

3. ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოსაფხვრელად აქტიური ქმედებების განხორციელება; 

4. ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა გადაწყვეტილების ყველა დონეზე საკანონმდებლო 
(საპარლამენტო) და აღმასრულებელ შტოებში.
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ბიბლიოგრაფია

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ შესასრულებელი ღონისძიებების 2011-2012 წლების 
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ანგარიში, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, 2012.

გ.გოცირიძე. განათლების უფლება ქალებისათვის. კონვენცია ქალის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 
ლიკვიდაციის შესახებ (CEDAW): თანასწორობა, კანონმდებლობა, რეალობა. Henrich Boll Schtiftung. 
South Caucasus, თბილისი 2011.

გენდერული ბიუჯეტის ასპექტები, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, 
http://csrdg.ge/upload/editor/file/genderi2010/Gender.pdf .

გენდერული ძალადობა და აივ/შდსი: კავშირები, შესაძლებლობები. პოტენციური რეაგირების გზები” 
კვლევა მომზადებულია ეისითი კვლევის მიერ. გაეროს ქალთა  ორგანიზაციის საქართველოს ოფისი,  
თბ. 2013.

დევნილი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების (გოგონების)  უფლებების შესახებ, 
მცირემასშტაბიანი კვლევის ანგარიში, გაეროს ერთობლივი პროგრამა “გენდერული თანასწორობის 
ხელშეწყობისთვის საქართველოში“ საქართველოს სახალხო დამცველის გაძლიერების პროექტი, 
თბ.2013. http://www.ge.undp.org/content/dam/georgia/docs/publications/UNDP_GE_PwD_
IDPwomen_2013_geo.pdf.

ელექტრონული დემოკრატიის პოლიტიკის ეფექტურობის ამაღლებაა და საინფორმაციო - საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების გამოყენება. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი 2011წ. გვ. 47-51.

ე. რუსეცკაია, თ. გოგოლაძე, ,საქართველოში ,ქალთა და გენდერულ საკითხებზე მომუშავე 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შეფასება”, კვლევის ანგარიში, 2011 წ.

ზ. მჭედლიშვილი “სოფლის მეურნეობა და გენდერი”, გაზეთი “სამხრეთის კარიბჭე” ჩანართი “მეურნე”, 
23.01.2013 http://meurne.sknews.ge/index.php?newsid=178#.UbWNFefwlc0. 

ი. ალიაშვილი, ქართული მედია ახალი ამბების გაშუქებისას ქალთა უფლებებს ლახავს – მონიტორინგის 
შედეგები 14.10.2011 http://www.media.ge/ge/portal/articles/42843/.   

ინტერნეტის თავისუფლება  – “ვინ აკონტროლემს საქართველოს ტელეკომუნიკაციების სექტორს?” 
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო,   თებერვალი 2013.

ი. ბერიძე, “ოჯახში ძალადობის სფეროში არსებული კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის 
გენდერული ანალიზი”, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, თბ, 2011 წ. 

ი.ხომერიკი, მ.ჯავახიშვილი,  თ აბრამიშვილი,  “გენდერული თანასწორობის საკითხი საზოგადოებრივი 
მეცნიერებების სწავლებისას” (სახელმძღვანელოების გენდერული ანალიზი).

“კონვენცია ქალის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის შესახებ  CEDAW -ის აღსრულების 
კვლევა საქართველოში“, ნაწილი მეორე, თბ, 2011 წ.

კ.ასლანიშვილი, მ. ჯიბუტი, ა. იმედაშვილი და სხვა... “ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის 
სფეროში”, პრაქტიკული სახელმძღვანელო იურისტებისათვის, 2011 წ. ქვეთავი. 

ლგბტ ადამიანთა მდგომარეობა საქართველოში 2012 www.women.ge/2012/12/28/
lgbtdiscriminationsurvey/.

“ლბტ ქალები საქართველოში”, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი, თბ.2013 http://women.ge/
wp-content/uploads/2012/05/WISG-LBT-CEDAW-shadow-report_geo.pdf.

ნ. სუმბაძე, გენდერი და საზოგადოება - საქრთველო.  

ნ. სამხარაძე, კვლევის ანგარიში - “ეთნიკური უმცირესობების ქალებისთვის სამოქალაქო განათლების 
საჭიროებების განსაზღვრა”, 2012 წ.

ნ. წკეპლაძე, “შრომის სფეროში არსებული კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი”, 
2011 წელი.
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2010 წლის 26 მარტის საქართველოს კანონი `გენდერული თანასწორობის შესახებ”, გზამკვლევი. 

“საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები გენდერულ თანასწორობაზე, პოლიტიკასა და ბიზნესში”, 
კვლევის ანგარიში, გამოცემულია გაეროს ერთობლივი პროგრამის “გენდერული თანასწორობის 
ხელშეწყობისათვის საქართველოში” ფარგლებში”, თბ.2013 წ.  

“სამოქალაქო საზოგადოება თუ სამოქალაქო ომი”, ავტორთა კრებული, ელენე რუსეცკაია, 2010 წელი.

“საქართველო - ბავშვთა სიღარიბის შემცირება”, სადისკუსიო დოკუმენტი, ივლისი, 2012 წ.  
file:///D:/My%20Documents/tamo/WIC-2014/CEDAW%20kvlevebi/UNICEF_Child_PovertyGEO_web_
with_names.pdf.

“საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულება არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო 
აქტიურობის მიმართ”. კვლევა ჩატარდა საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და 
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების (G-PAG) პროგრამის მიერ.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, “ქალი და კაცი საქართველოში”, სტატისტიკური 
პუბლიკაცია, თბ.2013,.

“საქართველოს ჯანდაცვის სფეროს ბარომეტრი” მეორე ტალღა, საერთაშორისო ფონდი “კურაციო“, 
2014, http://www.curatiofoundation.org/?pg=29&cid=31&id=240.

სექსიზმი ქართულ მედიაში, საერთაშორისო ჟურნალი “ჯონ&ჯოლი”, #1(4) www.wicge.org/uploads/
attachments/seqsizmi%20da%20dzaladoba.pdf.

“სიძულვილის ენისა და დისკრიმინაციული გამოხატვის მონიტორინგი ქართულ მედიაში”, მედიის 
განვითარების ფონდი-MDF, 15 აპრილი-15 აგვისტო, 2013, http://gendermediator.org.ge/uploads/
news/Hate_Speech-Publication-FINAL-GEO.pdf.

“სოციალური პოლიტიკის დოკუმენტი”, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ალიანს ჯგუფი, თბ. 2012 წ. http://
agm.ge/uploads/AGM_Social%20Policy%20Doc_GEO2012.pdf .

ფ. გასმანი, გ. ბერულავა, მ. თოქმაზაშვილი “ეკონომიკური და სოციალური მოწყვლადობა 
საქართველოში”, გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში, თბ. 2013, http://www.ge.undp.org/
content/dam/georgia/docs/publications/GE_vnerability_geo.pdf .

“ქალი და კაცი საქართველოში”, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://www.
geostat.ge/ .

“ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლვევა საქართველოში”, მკვლევართა 
ჯგუფი: მარინე ჩიტაშვილი; ნინო ჯავახიშვილი; ლუიზა არუთინოვი; ლია წულაძე; სოფო ჩაჩანიძე; 2010 
წელი,  თბ., www.genderbasedviolence.ge/conimages/Annual-Geo(1).pdf.

“ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის კვლევა საქართველოში”, დაავადებათა კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, 2011 წელი, www.ncdc.ge/uploads/publications/
angarishebi/GERHS-10_Final%20Report_GEO.pdf.

ქ.მსხილაძე; “ქალთა საკითხების გაშუქება ქართულ მედიაში“.

ქ.მსხილაძე, “გენდერული სტერეოტიპები ქართულ მედიაში” განმეორებითი კვლევა, 2012 წელი.

ჩ. ჯაში, “გენდერული პარადოქსები ჯანმრთელობაში”, 2011 წელი.

ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობის შეფასების ანგარიში, სამუშაო ვერსია, თბილისი 2013 წ. http://www.
healthrights.ge/wp-content/uploads/2013/01/jandacvis-sistemis-efekturobis-angarishi.pdf. 

სტატიები:

“მარტოხელა დედები”, ჟურნალი “ლიბერალი” http://liberali.ge/ge/liberali/articles/109211/.

სელექციური აბორტების შედეგად 1151-ით ნაკლები გოგო დაიბადა -  http://droanews.ge/11687--
1151-.html.

ჯ. რეხვიაშვილი, სიღარიბის ფასი: 1000 დაღუპული ბავშვი წელიწადში”, 04.03.2014 http://www.
radiotavisupleba.ge.
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40 000 აბორტი ერთ წელიწადში: საქართველოში შობადობა უფრო დაბალია, ვიდრე მსოფლიო ომის 
დროს 11.03.2014  http://www.geworld.ge/ViewGE.php?G=9328&lang=ge . 

თ.კარელიძე “სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო”, 08.02.2013 .http://ginsc.net/home.php?option=article
&id=25007&lang=ge#.UzE8L6h_v4h

საქართველოში გამოკითხულთა 34,6%  ქმრის მხრიდან ცოლის ცემას ამართლებს. 10.12.2013 http://
ginsc.net/home.php?option=article&id=28200&lang=ge#.UzE8d6h_v4h.

ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა სტატისტიკა http://www.atipfund.gov.ge/images/stories/
pdf/statistika/statistika2.pdf.    

აფბამ “ქალები საქართველოს რეგიონში” ერთობლივ მემორანდუმს მოაწერა ხელი”, თამთა 
ქარჩავა,2013.10.03 http://for.ge/view.php?for_id=27223&cat=3.

“IFC საქართველოს ბანკს მცირე და საშუალო ბიზნესის და მეწარმე ქალების დაკრედიტების გაზრდაში 
უწყობს ხელს”, ჟურნალი “FINANCIAL”, 23/07/2012, http://financial.ge/.

“საქართველოს ეროვნული ბანკის რეფინანსირების სესხების აუქციონის შედეგები”, ჟურნალი 
“FINANCIAL”, 10/01/2013  http://financial.ge/.

“Selective Abortion Means Fewer Girls Born ”http://iwpr.net/report-news/south-caucasus-selective-
abortion-means-fewer-girls-born .

სამართლებრივი დოკუმენტები:

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა კონვენციის პირველი დამატებითი ოქმი.

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის სამოქმედო გეგმა, 2011-2012 წ.

გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს უნივერსალური მიმოხილვის მექანიზმი და გენდერული 
პერსპექტივა, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი, 2011 წ.

გენდერული  თანასწორობის  უზრუნველსაყოფად  განსახორციელებელი 2011−2013 წლების 
სამოქმედო გეგმა” https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&
id=1333925.

“გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად განსახორციელებელი 2014-2016 წლების სამოქმედო 
გეგმა.

იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგია.

ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარი 16 (34-ე სესია, 
2005): მუხლი 3: თანაბარი უფლებები ქალებისა და კაცებისათვის ისარგებლონ ეკონომიკური, 
სოციალური და კულტურული უფლებებით, ე/2006/22 (2005) 116 პარ:29.

ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების საერთაშორისო პაქტი.

ევროპის საბჭოს კონვენცია ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალდობის წინააღმდეგ, 
conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=210&CM=1&DF=&CL=ENG.  

კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ.

ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ოჯახში ძალადობის  მსხვერპლთა დასაცავად 
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საქართველოს კანონი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ.

საქართველოს კანონი იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ.
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საქართველოს კანონი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ,  
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სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.
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საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის 2009-2010 წლების 
სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის 2011-2012 წლების 
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2013-2014.pdf .
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საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში 2013, http://www.ombudsman.ge/uploads/
other/1/1563.pdf  

“ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე“ გაეროს უშიშროების საბჭოს №№1325, 1820, 1888, 1889 
და 1960 რეზოლუციების განსახორციელებელი 2012–2015 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმა; nsc.
gov.ge/files/files/1325%20rezoluciis%20erovnuli%20samoqmedo%20gegma.pdf.

ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღკვეთის კონვენცია (CEDAW) www.parliament.ge/
files/1359_21958_326666_qalTadiskriminaciisyvelaformisaRmofxvrisSesaxeb.pdf.

ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის დასკვნითი კომენტარები: საქართველო. 
CEDAW/C/GEO/CO/3 , 2006 წლის 25 აგვისტო.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო, წერილი #246165, 24,02,2012 წელი.

წერილი  #07/73507 ადამიანით ვაჭრობის(ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და 
დახმარების სახელმწიფო ფონდი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრს 28.11.2012 წ.

წერილი # 56321 საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების  სამინისტრო ქალთა  საინფორმაციო 
ცენტრს, 12. 11.12.

წერილი #01/27220 საგარეო საქმეთა სამინისტროსი  ქალთა საინფორმაციო ცენტრს, 16/11/2012.

წერილი შინაგან საქმეთა  სამინისტროსი  ქალთა  საინფორმაციო ცენტრს  20.11.2012.

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, “იძულებითი შრომის შესახებ” #29, 1930.

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, “იძულებითი შრომის გაუქმების შესახებ” კონვენცია #105, 1957.

დანაშაულის შემსწავლელი საერთაშორისო ცენტრი - Walmsley, R., World Female Imprisonment List 
2006,   www.prisonstudies.org.

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი





  1  

 

დასაქმების პოლიტიკის პრინციპები 

  

 ქვეყნის ცხოვრების სტანდარტის მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი ფაქტორი 

დასაქმების დონეა. დაუსაქმებლობის პრობლემა ორ კატეგორიად იყოფა: მოკლე 

და გრძელ ვადიანი პრობლემა. დაუსაქმებლობის ბუნებრივი დონე ქვეყანაში 5-

6% დაუსაქმებლობას გულისხმობს. თითქმის არ არსებობს დაუსაქმებლობის 

ნულოვანი მაჩვენებელი. ციკლური დაუსაქმებლობა კი დაუსაქმებლობის 

მაჩვენებლის წლიურ ცვალებადობას ნიშნავს მისი ბუნებრივი მაჩვენებლის 

გარშემო. დაუსაქმებლობის დონე კი დაუსაქმებელი მუშახელის პროცენტული 

მაჩვენებლით განისაზღვრება.  შრომის ძალა კი არის დაუსაქმებელთა და 

დასაქმებულთა რაოდენობის ჯამი. 

სამუშაო ბაზრის პოლიტიკა მოიცავს, როგორც სამუშაო ბაზრის პასიურ, 

ასევე აქტიურ პოლიტიკას. პასიური პოლიტიკა გულისხმობს: ა) დასაქმების 

დაზღვევას და/ან ბ) დასაქმების კანონს, რომელიც მინიმუმ ხელფასს 

განსაზღვრავს. აქტიური  

პოლიტიკა კი მოიცავს: ა) პირდაპირი დასაქმების პროგრამების შექმნას მათ 

შორის სახელმწიფო სამუშაო ადგილების შექმნასაც; ბ) საინფორმაციო და 

კვლევით დასაქმებით ცენტრებს; გ) ტრეინინგებს უნარების 

გაუმჯობესებისთვის.   

“კეთილდღეობიდან დასაქმებისაკენ” პროგრამები მიმართულია იმ 

უმუშევრების დასაქმებისაკენ, რომლებიც სოციალური კეთილდღეობის 

დახმარებას ღებულობენ და მათი ფინანსური დამოუკიდებლობის მოპოვების 

ხელშეწყობას ემსახურება. ასეთი ტიპის პროგრამები ორი ტიპის ჯგუფზეა 
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გათვლილი: უმუშევრებზე, რომლებიც ეძებენ სამუშაოს, რადგან ისინი 

ვალდებულნი არიან იმუშაონ; და მუშაობისთვის უუნარო უმუშევრებზე, 

რომლებიც ღებულობენ ინვალიდობის დახმარებას ან რაიმე სხვა ტიპის 

დახმარებებს და მოხსნილი აქვთ დასაქმების ვალდებულება. ასეთი 

პროგრამების მიზანია შეამციროს არა მარტო დაუსაქმებლობა, არამედ 

გადაჭრას კიდევ უფრო დიდი პრობლემა -  შექმნას სამუშაო ადგილები. 

მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში დაუსაქმებლობისა და სამუშაო ადგილების არ 

ქონის პრობლემის მოგვარება სამ პარამეტრზე დაფუძნებით ყალიბდება: 

ეკონომიკურზე, ქცევითსა, და ინსტიტუციურზე.  

მოდით, განვიხილოთ თითოეული ცალ-ცალკე: ეკონომიკური 

შეხედულებისამებრ უმუშევრობის ძირითად მიზეზებად მიიჩნევა დასაქმების 

მოთხოვნისა და დასაქმების მიწოდების დეფიციტი. მოთხოვნის დეფიციტი 

შეიძლება ციკლური იყოს, მაგრამ ეკონომიკური აღმავლობის დროს 

საყოველთაო უმუშევრობის მიზეზით დაუსაქმებელთა პრობლემა შეიძლება 

არც გადაიჭრას, რადგან დამსაქმებელს ყოველთვის ურჩევნია დაიქირაოს ის 

პირი, რომელსაც  არ აქვს უმუშევრობის ისტორია. 1970 წლიდან დღემდე 

განვითარებულ სამყაროში მთავრობები სულ უფრო ნაკლებად ცდილობენ 

ინდუსტრიული განვითარების მართვას უმუშევრობის პრობლემის 

მოგვარებისათვის ან დასაქმების ზრდისათვის ე.ი. შრომის მოთხოვნაზე 

ზემოქმედების მოსახდენად ფულის ჩადებას ეკონომიკაში. მთავრობას რომ 

უნდოდეს ამის გაკეთება მათი მანევრირება შეზღუდულია ევრო მონეტარული 

გაერთიანების, ინვესტორებისა და ბაზრის ბირჟის მოთხოვნებით, რაც 

გულისხმობს, რომ პირდაპირი სუბსიდიები დაღმავალი ინდუსტრიისათვის 

აკრძალულია ევრო გაერთიანების რეგულაციების მიხედვით. ამის სანაცვლოდ, 

მთავრობები ატარებენ მიწოდების პოლიტიკას, ანვითარებენ რა საშუალებას, 

რომლითაც მთავრობას შეუძლია ინდივიდებისა და მომსახურეების დახმარება 

ეკონომიკური პრობლემების გადალახვაში. ეს მოიცავს:   
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 სუბსიდიებს დაუსაქმებელთა შერჩევის ღირებულების შესამცირებლად – 

პირდაპირ სახელფასო სუბსიდიებს, თრეინინგების საფასურის დასაფარ 

გრანტებს, შემცირებულ სახელფასო გადასახადებს;  

 უმუშევართა თრეინინგებს იმ უნარ-ჩვევებში, რაც დამქირავებელს სჭირდება;  

 დასაქმების სქემებს, რომელთა საშუალებით დაუსაქმებელი იძენს სამუშაო 

გამოცდილებას, რომელსაც ბაზარზე ვერ შეიძენდა;  

 სამუშაოს ძებნაში დახმარებას სამუშაოს შეთავაზების პოლიტიკის 

გაუმჯობესებისათვის.  

ამგვარი პროგრამები საქართველოშიც განხორციელდა ან ხორციელდება. 

მაგალითად, დღესაც მოქმედებს შრომის ანაზღაურების სუბსიდირება. 

სუბსიდირების მისაღებად საჭიროა სამუშაოს მაძიებელმა 16-29 წლის 

ახალგაზრდამ მოწყვლადი ჯგუფებიდან განცხადებით მიმართოს სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებს. თუმცა წინაპორობებიც 

არსებობს: სამუშაოს მაძიებელი  უნდა იყოს დარეგისტრირებული ბაზრის 

მართვის საინფორმაციო სისტემაში. მოქმედია ასევე, მხარდაჭერითი დასაქმება 

დამსაქმებლებისთვის, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

დასაქმების ხელშეწყობაზეა ორიენტირებული. მისი მიზანია შშმპ-თვის 

ანაზღაურებადი სამუშაოს მოძიება და მის შენარჩუნებაში დახმარება. 

2007-2008 წლებში განხორციელებული დასაქმების ეროვნული პროგრამა. 

პროგრამის ფარგლებში 26 298 მოქალაქე გადამზადდა კომპიუტერისა და 

ინგლისური ენის უნარ-ჩვევების შეძენა-გაღმავებისთვის, თუმცა 

კურსდამთავრებულთაგან მხოლოდ 0,15 პროცენტი (27 ადამიანი) დასაქმდა.  

პროგრამის ბიუჯეტი 1 687 000 ლარს შეადგენდა. ინფლაციის ზრდას შეუწყო 

ხელი (პაპავა, 2015). 
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ახლა განვიხილოთ ქცევითი თეორია, რომელიც უმუშევრობას უდევს 

საფუძვლად: ერთნი ამტკიცებენ, რომ დაუსაქმებლობა გამომდინარეობს 

დაუსაქმებელი ადამიანის ხასიათიდან და არა იქიდან, რომ სამუშაო ადგილი არ 

არსებობს, არამედ ისინი არ არიან მზად დასაქმდნენ იქ, სადაც ეს 

შესაძლებელია. ხშირად დაუსაქმებელს აქვს არარეალისტური მოლოდინი მისი 

დასაქმების პერსპექტივის შესახებ და სრულიადაც ვერ ათვითცნობიერებს 

საკუთარ შესაძლებლობებს. ამ შემთხვევაში აუცილებელია დაუსაქმებლის 

ქცევისა და  ხასიათის თვისებების შეცვლა. მეორეთა აზრით, დაუსაქმებლები 

მოტივაციის დეფიციტით ხასიათდებიან, რაც გამოწვეულია გრძელვადიანი 

უმუშევრობის ზეგავლენით პიროვნების მორალზე, მატერიალურსა და 

სოციალურ ასპექტებზე. მოტივაციის გაღვივებაზე მხარდამჭერი პროფესიის 

წარმომადგენლების როლი დიდია. მაგალითად, სოციალური მუშაკები, 

დასაქმების კონსულტანტები აქტიურად მუშაობენ ადამიანებთან თუ მათ 

დასაქმების პრობლემა აქვთ, არ არიან ჩამოყალიბებული რა შანსები ან 

შესაძლებლობები აქვთ, ეხმარებიან მათ დაუსაქმებლობიდან დასაქმებისაკენ 

სატრანზიტო პერიოდში.   

ინსტიტუციური შეხედულება, მიუთითებს სახელმწიფო სტრუქტურების 

როლზე უმუშევრობის შენარჩუნებაში. ზოგიერთთა მოსაზრებით, დახმარება 

ზოგიერთ შემთხვევაში აკარგინებს ადამიანს მის უმთავრეს სამოქალაქო 

ფასეულობას – შრომის სურვილს. აუცილებელია გაუმჯობესდეს სამუშაო 

ტესტირების სისტემა, დაიხვეწოს დამსაქმებელთა მომსახურება, რაც 

გულისხმობს დამსაქმებელთათვის  შესაფერისი კანდიდატურის მოძებნას და 

ამით მისი დროის დაზოგვის გარდა პოტენციური მომსახურის სამუშაოთი 

უზრუნველყოფას. ასევე დამქირავებელთათვის საკენკის შეთავაზება, 

როგორიცაა, ხელფასების სუბსიდირება, თრეინინგისათვის გრანტების 

გამოყოფა, საგადასახადო და ეროვნული დაზღვევის შეღავათების შემოღება. 

დამქირავებლებს უნდა მიეცეთ საშუალება გრძელვადიანი ვალდებულებების 



  5  

აღების გარეშე გამოსცადონ კლიენტის მუშაობის ხარისხი. ამას უარყოფითი 

მხარეც აქვს: დამქირავებელს სახელმწიფოს მხრიდან ასეთი ძალისხმევა უჩენს 

ეჭვს, რომ მომსახურე არ არის საკმარისად მოტივირებული რომ დასაქმდეს.      

დასაქმების პოლიტიკის რაგვარობას დიდწილად განსაზღვრავს 

გადაწყვეტილების მიმღებთან იდეოლოგია. სხვადასხვა ქვეყანას სხვადასხვა 

მმართველობის პირობებში განსხვავებული დასაქმების პოლიტიკა აქვს. 

მაგალითად, ბრიტანეთის მთავრობამ ლეიბორსტული მმართველობისას 

გადაწყვიტა პასიური პოლიტიკიდან, რომელიც უმუშევრობის დახმარების 

შეთავაზებას გულისხმობდა, უფრო აქტიურ პოლიტიკაზე გადასულიყო. ეს კი 

გულისხმობდა დაუსაქმებელთა სამუშაოს აქტიურ მაძიებლობას, რაც მათი 

დასაქმების ინტერვიუებზე ე.წ. რესტარტ (restart) ინტერვიუებზე გასვლის 

დაფიქსირებით მოხდა. ამ ინტერვიუებისათვის თავის არიდების შემთხვევაში 

ისინი აღარ კარგავდნენ დახმარების მიღებაზე უფლებამოსილებას. ასევე 

დახმარების პირობა გახდა დასაქმების თრეინინგებზე დასწრება, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში მაძიებელს დახმარება შეწყდებოდა. სახელმწიფომ ამასთანავე 

გააძლიერა კონტროლი დაუსაქმებლისა და მისი მრჩეველის ურთიერთობაზე, 

რომელსაც დაევალა სასარგებლო რჩევები მისცემა კლიენტისათვის დასაქმებისა 

და თრეინინგების შესახებ. სწორედ ეს იყო ის, რამაც ასე განასხვავა 

ლეიბორისტები კონსერვატორებისაგან. სახელმწიფომ გადაწყვიტა მოქალაქე 

სავალდებულო ეროვნული მინიმუმ ხელფასით უზრუნველყოფა. ეს კი 

ლეობორისტთა პოლიტიკის მთავარი მახასიათებელი შტრიხი გახდა, რითიც 

ისინი დაუსაქმებელს მუშაობის მოტივაციას უზრდიან, რადგან ამ შემთხვევაში 

ის აიღებდა იმდენს, რამდენიც შრომის ფასად უღირდა, რასაკვირველია, თუ ეს 

თანხა არ აღემატება დახმარებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში მუშაობას აზრი 

ეკარგება.   
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მნიშვნელოვანია შევეხოთ მინიმალური ხელფასის საკითხს. ეკონომისტთა 

ერთი ჯგუფი მიიჩნევს, რომ მაღალი მინიმალური ხელფასის დაწესებით 

დაბალკვალიფიციური მუშახელისათვის, ირღვევა ეკონომიკის მთავარი 

პრინციპი, რომ ბაზარმა უნდა დაარეგულიროს მოწოდებასა და მოთხოვნას 

შორის ბალანსი. დაბალკვალიფიციური მუშახელის მაღალი ხელფასით 

უზრუნველყოფა შრომის საფასურს ზრდის დამქირავებლისათვის და ამცირებს 

ფირმების მიერ შრომის რაოდენობაზე მოთხოვნას. ეს კი ზრდის იმ მუშახელის 

უმუშევრობის მაჩვენებელს, რომელიც მაღალი მინიმუმ ხელფასის დაწესების 

გამო უმუშევარი აღმოჩნდა. მათი მდგომარეობა, ვინც დასაქმებულები არიან და 

იღებენ მაღალ მინიმუმ სახელფასო ანაზღაურებას საგრძნობლად გაუმჯობესდა 

იმათ ხარჯზე, ვინც დაბალ ანაზღაურებაზეც თანახმა იქნებოდა. თუმცა ამ 

შედეგების მასშტაბები  დიდწილადაა დამოკიდებული მოთხოვნის 

ელასტიურობაზე, და მაღალი მინიმუმ ხელფასის მომხრეთა აზრით, 

დაბალკვალიფიციურ მუშახელზე მოთხოვნა ნაკლებად ელასტიურია, 

ამიტომაც მინიმუმ ხელფასის დაწესება მხოლოდ უმნიშვნელოდ ამცირებს 

დასაქმების შესაძლებლობებს.  ამ მოსაზრებას წამოეწია 2021 წლის ნობელის 

პრემიის ლაურეატის, დევიდ ქარდის მხარდამჭერი კვლევაც. ნაშრომში ავტორი 

ამტკიცებს, რომ მინიმალური ხელფასის ზრდა არ ან უმნიშვნელოდ მოქმედებს 

უმუშევრობის ზრდაზე ე.ი. ის აუცილებლად არ ამცირებს სამუშაო ადგილებს 

(ქარდი, კრუგერი, 2015).  

ამასთან დაბალი, ცხოვრების მზარდ საფასურთან ერთად არამზარდი 

მინიმალური ხელფასი კიდევ უფრო დიდ ტვირთად აწევს დამქირავებელს, 

რომელიც იძულებულია ის ზიდოს და ქვეყნებში, სადაც მინიმალური 

შემოსვლის შევსება სხვადასხვა წყაროებით ხდება (მაგ., აშშ-ში EITC-ით), ეს 

ტვირთი გადასახადის გადამხდელთა საზიდია. მართალია ამ უკანასკნელს 

დიდი როლი აქვს სიღარიბის შემცირებაზე, მაგრამ იმის ფასად, რომ სიღარიბის 

კიდევ უფრო მეტად შემცირება იქნებოდა შესაძლებელი მინიმალური 
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ხელფასის ოდენობა ცხოვრების მზრდ საფასურს რომ წამოწეოდა. ამჟამად 

მინიმალური ხელფასი არის პირობითი, გაანგარიშებითი სიდიდე, რომელიც არ 

შეესაბამება მის სოციალურ-ეკონომიკურ შინაარსს. 

პოლიტიკის ინიციატივა შესძლებს დასაქმებულთა რიცხვის შემცირებას 

მხოლოდ იმ შემთხევაში, თუ ის დახმარებაზე ახალი ნაკადების შედინებას არ 

გაზრდის. ამისათვის აუცილებელია დასაქმების გრძელვადიანი პროგრამების 

შექმნა. თუმცა არსებობს სხვა გზაც, ე.წ დივერსიის გზა, რაც აშშ-სთვისაა 

დამახასიათებელი – დახმარებაზე უფლებამოსილებისთვის კრიტერიუმების 

მაქსიმალურად გამსხვილება, მაგრამ სათუოა რამდენად გამოასწორებს ეს მათ 

ეკონომიკურ მდგომარეობას.    

იმისათვის, რომ პოლიტიკა წარმატებულად ჩაითვალოს არ არის 

საკმარისი ის ფაქტი, რომ დაუსაქმებლები დავასაქმეთ: პოლიტიკის 

შედეგობრივი მოქმედება რომ გავაანალიზოთ გვჭირდება ვიცოდეთ რა 

მდგომარეობაში ჩავარდებოდნენ ეს უმუშევრები ამ კონკრეტული პოლიტიკის 

არ გატარების შემთხვევაში; რა ზეგავლენა ექნება პოლიტიკას სამუშაო ბაზარზე 

- თუ მოიტანს ის საერთო ეკონომიკურ სარგებელს; უნდა წარმოვიდგინოთ 

როგორი იქნებოდა სამუშაო ბაზარი ამ პოლიკის გარეშე. 
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                    ბავშვთა კეთილდღეობის პოლიტიკის პრინციპები  

  

ბავშვებში ინვესტირების აუცილებლობა საკამათო თემა არ უნდა იყოს 21 

საუკუნეში, თუნდაც ყველაზე პრაგმატული მოსაზრებით, რადგან თანამედროვე 

ეკონომიკა მოითხოვს მომავალ მუშახელს გაუმჯობესებული უნარებითა და ცოდნით, 

ასე რომ დღეს ინვესტირება ბავშვებში ხვალინდელი ძლიერი ეკონომიკისა და 

სოციალური სტაბილურობის გარანტია.  

ბავშვთა კეთილდღეობა კი ნიშნავს ბავშვებისათვის ისეთი ცხოვრების 

პირობების შექმნას, როდესაც მათი გონება, სული და სხეული შესაბამისად ვითარდება 

განვითარების შესაბამის ეტაპზე. ამისათვის აუცილებელი პირობაა:  

1. ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემა ნათლად და მტკიცედ იყოს ჩამო- 

ყალიბებული და განსაზღვრული საზოგადოებრივ სექტორში.  

2. ბავშვთა კეთილდღეობის პოლიტიკა მჭიდროდ უკავშირდებოდეს ოჯახის 

პოლიტიკას, რომელიც მასზე პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს.  

3. ბავშვთა კეთილდღეობის სისტემის უმთავრესი მიზანი იყოს ბავშვის აღზრდისა 

და განვითარებისათვის დადებითი გარემოს შექმნა.  

ალბათ დამეთანხმებით, რომ შეუძლებელია ბავშვთა კეთილდღეობაზე 

ვისაუბროთ მათი ოჯახების კეთილდღეობაზე ზრუნვის გარეშე. ბავშვებსა და 

ოჯახებზე ზრუნვის პოლიტიკა კი შეიძლება იყოს პირდაპირი და არაპირდაპირი 

პოლიტიკა. პირდაპირი პოლიტიკა ოჯახური პრობლემების მოგვარებისაკენ 

მიმართული პოლიტიკის კურსია პირდაპირი გზით. ხოლო არაპირდაპირი პოლიტიკა 

კი მიმართულია ოჯახური პრობლემების მოგვარებისაკენ, მხოლოდ სხვადასხვა 

პოლიტიკური კურსის ფარგლებში, სადაც ოჯახიც ავტომატურად მოიაზრება, 

მაგალითად, მოსახლეობის ზრდის პოლიტიკა (პრო და ანტინატალური), 
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შემოსავლების უზრუნველყოფის პოლიტიკა, რომელიც ბავშვიანი ოჯახებისათვის 

მისაღები საცხოვრებელი პირობების შექმნაზეა ორიენტირებული, დასაქმების 

პოლიტიკა მომსახურე მშობლებისათვის, დედათა და ბავშვთა ზრუნვის პოლიტიკა, 

გენდერული თანასწორობის პოლიტიკა, და ა.შ. არაპირდაპირი პოლიტიკა მოიცავს 

ღონისძიებებს სხვა  პოლიტიკურ  ასპექტში – არა ოჯახთან უშუალოდ დაკავშირებული 

მიზნებისათვის, თუმცა, რომლებსაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ ოჯახებისა და 

ბავშვების სოციალურ კეთილდღეობაზე. მაგალითად, საშემოსავლო გადასახადმა, 

რომელიც შექმნილია იმისათვის, რომ გაზარდოს საშემოსავლო მოსაკრებელი, 

შესაძლოა დაბალშემოსავლიან ოჯახში ცოლის მუშაობის მოტივაცია შეამციროს; 

საემიგრაციო ან დასაქმების ბაზრის პოლიტიკამ, შესაძლოა გამოიწვიოს ოჯახების 

სეპარაცია, რადგან მეუღლეები შესაძლოა იძულებულნი გახდნენ დატოვონ თავიანთი 

საცხოვრებელი ადგილი ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების ძიებაში. ბავშვებსა 

და ოჯახებზე ზრუნვის პოლიტიკა განიხილება, როგორც პოლიტიკის ინსტრუმენტი, 

რომლის საშუალებითაც ყველა  სოციალური  პოლიტიკა შეიძლება შეფასდეს იმისდა 

მიხედვით, თუ რა ზეგავლენა მოახდინა მან ოჯახებისა და ბავშვების 

კეთილდღეობაზე. ოჯახის პოლიტიკა მოიცავს იმ კანონებს, რომლებიც უშუალოდაა 

მიმართული ოჯახებისაკენ, მაგალითად, კანონი ოჯახის შესახებ, შემოსავლების 

ტრანსფერის პოლიტიკა, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მომსახურება, ბავშვთა 

ზრუნვის მომსახურება და ა.შ.   

ოჯახური პოლიტიკა გარკვეულწილად განსაზღვრავს ქვეყნის სოციალურ 

პოლიტიკას და პირიქით. მას შეუძლია დიდი ზეგავლენა მოახდინოს სხვადასხვა 

სოციალური საკითხის მოგვარებაში, ისევე, როგორც ამა თუ იმ პოლიტიკის პირდაპირი 

ზეგავლენის ქვეშ მოექცეს. ოჯახი შეგვიძლია გამოვიყენოთ, არა მარტო როგორც 

ობიექტი, არამედ, როგორც საშუალება სოციალური პოლიტის ცვლილებებისათვის.  

ბავშვებსა და ოჯახებზე ზრუნვის პოლიტიკას შემდეგი მიზნები აქვს:  

 გააძლიეროს ოჯახი სოციალურად და ეკონომიკურად, რათა უკეთ შეასრულონ 

მშობლობის პასუხისმგებლობა;  
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 გაზარდოს შობადობა და ხელი შეუწყოს დიდი ოჯახების შექმნას;  

 პროპაგანდა გაუწიოს ოჯახის  დაგეგმარებას;  

 გაზარდოს ქალთა შესვლა სამუშაო  ბაზარზე;  

 გაზარდოს ოჯახებში ქალთა როლი სანამ ბავშვები პატარები არიან;  

 დაიცვას ბავშვები ძალადობის, ექსპლუატაციისა და უგულებელყოფისაგან;  

 მხარი დაუჭიროს ქალთა თანასწორობას;  

 პროპაგანდა გაუწიოს ქორწინებას და ბავშვზე ზრუნვას მერიტალური სტატუსის 

მიუხედავად;  

 ხელი შეუწყოს სამუშაოსა და ოჯახის ცხოვრების დაბალანსებას;  

 დაეხმაროს მოქალაქეებს მშობლობის ფასეულობების გათვითცნობიერებაში;  

 დაეხმაროს მშობლებს კრიზისებისა და პრობლემების გადალახვაში.  

ოჯახის მხარდაჭერის პოლიტიკის სხვადასხვა ინსტრუმენტი არსებობს: 

ფულადი დახმარებები, მომსახურება, და კანონები/რეგულაციები. ეფექტიანი 

პოლიტიკა მშობლების მაქსიმალურ მხარდაწერაზეა ორიენტირებული, რომ შვილის 

აღზრდა მაქსიმალურად მხარდაჭერილი იყოს. თუ შევეცდებით გავიაზროთ რა არის 

შვილის ყოლის საფასური, ვნახავთ, რომ უპირველეს ყოვლისა, ის უკავშირდება 

პირდაპირ ხარჯებს როგორიცაა დამატებითი  ოჯახის  წევრისათვის  საჭირო   კვების,   

ჩაცმის   ხარჯები.   ასეთი ხარჯები კი მარგინალური ეფექტის მქონეა  

დაბალშემოსავლიანი ოჯახებისათვის.  ამავე  დროს   მას   ახლავს   შესაძლებლობის   

საფასური,   რაც ყველაზე მეტად დედის საშემოსავლო შეზღუდვებში გამოიხატება და 

წარმოადგენს ღირებულების ტვირთს, რომლის ინტერნალიზება თანამედროვე 

ოჯახებს სულ უფრო ნაკლებად სურთ. პოლიტიკოსები თვლიან, რომ შესაძლებლობის 

საფასურის საკითხი შეიძლება მოგვარდეს უფრო მეტი დღის ცენტრებისა და უფრო 

ხანგრძლივი ანაზღაურებადი შვებულებების საშუალებით. თუმცა ეს არ მუშაობს იმ 

ქვეყნებში, რომლებშიც დამქირავებლები მშობლობას დიდ საფასურს 
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ადებენ. გამოდის, რომ ხშირ შემთხვევებში კარიერის დაწყება დედობაზე უარის თქმას 

უკავშირდება და ბავშვის საფასური უთანაბრდება ქალის ეკონომიკური 

დამოუკიდებლობის სარგებელს (ეპინ- ანდერსენი, 2002). ამიტომ, უმნიშვნელოვანესია 

ბავშვთა კეთილდღეობის პოლიტიკა ხორციელდებოდეს მშობლების მხარდაჭერის 

პოლიტიკის ფონზე.   

ბავშვის განვითარების ყველაზე მეტად განმაპირობებელი ფაქტორია 

მშობლების განათლების მაღალი დონე ბავშვის განვითარების საკითხებზე. თუ არ 

შემუშავდა მშობლებიდან შვილებში ისეთი რესურსების გადაცემის მექამიზმში 

ჩარევის სტრატეგია, მაგალითად როგორიცაა კოგნიტური უნარები საქმე წინ არ წავა. 

რეგრესული სიმულაციის ანალიზს თუ მოვიშველიებთ, ბავშვებში სიღარიბის 

მაჩვენებლის 10 პროცენტიანი ზრდა გამოიხატება იმ მოწიფული ასაკის ადამიანთა 

რაოდენობის 8.5 პროცენტიან ზრდაში, რომლებიც ყველაზე დაბალი კოგნიტური 

უნარებით გამოირჩევიან (ესპინ-ანდერსენი, 2002). გამოდის, რომ ბავშვობაში ბავშვების 

განვითარებაზე რესურსების ეკონომიას გრძელ ვადაში უფრო სავალალო შედეგი და 

გაათმაგებული დანახარჯი მოაქვს ქვეყნისა და საზოგადოებისათვის.  

ჩვენი დროის პოლიტიკის პარადოქსი ის არის, რომ ბავშვობის სიდუხჭირის 

საფასური ძალიან დიდია და მისი აღმოფხვრის ღირებულება კი საკმაოდ 

მოკრძალებული. პირველი ნაბიჯი, რასაკვირველია არის ოჯახების მხარდამჭერი 

პოლიტიკის `შესაძლებლობის ფარგლების~ დადგენა. როგორც კი ამაზე 

ჩამოვყალიბდებით, ბავშვობის სიდუხჭირის შემცირებას უნდა შევეცადოთ უფრო 

ძვირადღირებული `მომსახურების სტრატეგიის~ `ტრანსფერების სტრატეგიით~ 

ჩანაცვლებით. თუმცა ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს ორი ურთიერთდამოკიდებულია. 

ოჯახის ბენეფიტები ემატება ოჯახის შემოსავალს და რაც უფრო მსუყეა ის, მით უფრო 

ნაკლები ბავშვზე ზრუნვის სუბსიდია იქნება საჭირო. ამავე დროს, რაც უფრო მეტს 

მუშაობს დედა, ნაკლები სუბსიდიები იქნება საჭირო ბავშვის აღზრდისათვის. ამიტომ 

აუცილებელია მშობლების დოვლათის შემქმნელად ჩამოყალიბების პოლიტიკის 

მხარდაჭერა. რეგრესული სიმულაციის ანალიზი გვთავაზობს, რომ დღის ცენტრების 
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ყოველ 10 პროცენტიან ზრდას მოჰყვება დედათა დასაქმების 5.3 პროცენტიანი ზრდა 

(ესპინ-ანდერსენი, 2002).  

საქართველოში, სამწუხაროდ, მიუხედავად საკმაოდ წარმატებულად 

მიმდინარე ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმისა პრევენციული მიდგომა სუსტია და 

მშობლების ძლიერი მხარდაჭერის პოლიტიკაც არ არსებობს. არადა, კვლევებმა ცხადყო 

ასეთი საჭიროების აუცილებლობა. რეფორმის ძლიერი მხარე და წარმატების 

განმაპირობებელი ფაქტორია სოციალურ მუშაკთა აქტიური ჩართულობა, მაგრამ 

ზეჭარბიბიუროკრატიული ფუნქციების შესრულებისა და საგზაო ხარჯების სიმწირის 

გამო სოციალური მუშაკები შებოჭილები არიან ვიზიტების განხორციელებაში და არც 

სოციალურ მუშაკთა სამუშაო ფართი ითვალისწინებს მომსახურების მიმღებთა 

კონსულტაციისა და თერაპიისათვის  განკუთვნილ  სამუშაო სივრცეს. გამოდის, რომ 

მათი ფუნქცია მიკრო პრაქტიკის ისეთი ელემენტებით შემოიფარგლება, მაგალითად, 

როგორიცაა გადამისამართება, მომსახურებების კოორდინირება, შემთხვევის მართვა 

და ვერ სწვდება კონსულტირებისა და თერაპიის კომპონენტებს (შატბერაშვილი, 2011).  

მომსახურების დახვეწისათვის, უილსონისა და კოლეგების აზრით (2008), 

ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე სოციალური მუშაკის უმთავრესი მოვალეობად 

მიაჩნიათ ბავშვთა ზრუნვის საკითხებში იმგვარად ჩარევა, რომ პატივი ვცეთ მათ 

შეხედულებებს, და მხარი დავუჭიროთ მათი ინტერესების დაკმაყოფილებას. ამ 

მიზნების მიღწევის ეფექტიანი გზებია:  

1. ჩვენი ცნობიერების ამაღლება და იმის გააზრება თუ, როგორ ზემოქმედებს 

ჩვენივე ბავშვობის გამოცდილება ჩვენს დამოკიდებულებაზე ბავშვებისადმი;  

2. განვივითაროთ ბავშვებთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები.  

  

ბავშვზე ზრუნვის ადმინისტრირება სხვადასხვაგვარად ხორციელდება 

სხვადასხვა ქვეყანაში ან ზოგჯერ ერთი და იგივე ქვეყანაშიც. მაგალითად, 

განვითარებული სამყაროს უმეტეს ნაწილში იგი სუბსიდირებულია სახელმწიფო 
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ფულით და შესყიდულია კერძო ბაზარზე. ურთიერდამოკიდებულება მომსახურების 

ან პროდუქტის ღირებულებასა და ისეთ ფაქტორებს შორის როგორიცაა: შრომის 

საფასური, ხარისხი და მომსახურების მიწოდების რაოდენობა, რაც ზეგავლენას ახდენს 

ფასზე, გამოიხატება ღირებულების ფუნქციაში.  

აუცილებელია, რომ ბავშვები ხარისხიანი ზრუნვის ქვეშ იყვნენ და მომზადდნენ 

მომავალი ცხოვრებისათვის. მაღალხარისხიანი ზრუნვა განისაზღვრება 2 

ურთიერთდამოკიდებული კომპონენტით: პროცესის  ხარისხი  და სტრუქტურის 

ხარისხი. პირველი ასახავს ბავშვზე ზრუნვის ხარისხს მზრუნველობის სისტემაში, 

ხოლო მეორე კი გარემოებით სტანდარტებს, რომელიც ძირითადად მთავრობის მიერ 

რეგულირდება.  

ბავშვზე ზრუნვის ხარისხი შემდეგი ინსტრუმენტებით იზომება:  

 ადრეული ბავშვთა განვითარების შეფასების შკალა;  

 გარემო პირობების შეფასების შკალა;  

 მზრუნველთა ინტერაქციის შკალა;  

 სტრუქტურის ხარისხი: ჯგუფის ზომა, მზრუნველისა და აღსაზრდელის 

თანაფარდობა, მზრუნველის გამოცდილება ამ სფეროში, მზრუნველის 

ფორმალური განათლება, მზრუნველის ტრეინინგი ბავშვთა დაცვაში.  

რამდენადაც ადვილია სტრუქტურული ხარისხის კონტროლი და რეგულირება, 

იმდენად რთული და რესურსდამოკიდებულია ხარისხის მონიტორინგი. ამისათვის 

აუცილებელია არა მხოლოდ კარგად გამართული  მონიტორინგის მექნიზმი და 

მაღალკვალიფიციური კადრები, არამედ კარგად ფორმირებული მომსახურებების 

განვითარების პოლიტიკა. ეს უკანასკნელი ხელს უწყობს არა მხოლოდ 

მომსახურებების ხარისხის უზრუნველყოფას, არამედ ხარისიხის მაღალი სტანდარტის 

დამკვიდრების მოტივაციის  ზრდას, და თან მეგობრული და მხარდამჭერი პოლიტიკის 

ჩარჩოში.  
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   ხანდაზმულთა პრობლემები  

  

             მსოფლიოში ძალიან სწრაფად იზრდება ხანდაზმული მოსახლეობის რაოდენობა. მოდით 

გავიაზროთ  რას  უკავშირდება  ეს  ტენდენცია  და  რა  არის  მისი განმაპირობებელი ფაქტორები. 

მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში სიცოცხლის ხანგრძლივობა მამაკაცთათვის 77 წელია,  

ხოლო  ქალებისათვის 81 (მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, 2008ბ). აშშ-ში 65 წელს ზევით ასაკის 

ადამიანები ქვეყნის მოსახლეობის 12.4 პროცენტს შეადგენენ, საუკუნის დასაწყისში კი მხოლოდ 4 

პროცენტს შეადგენდნენ. 65 წელს ზევით ასაკის ყველაზე სწაფად მზარდი მოსახლეობა 90 წელს 

ზევით ადამიანები არიან. საბ- საჰარაში აფრიკაში, უმრავლესობა 40 წლამდე ცოცხლობს (დინიტო, 

2005). განვითარებულ ქვეყნებში, მაგალითად აშშ-სა და დასავლეთ ევროპაში, უკანასკნელ 

ათწლეულებში მოსახლეობა წელიწადში დაახლოებით 1 პროცენტით იზრდება, და მომავალში 

უფრო ნელი ზრდაა მოსალოდნელი. მრავალ აფრიკულ ქვეყანაში, მოსახლეობის ყოველწლიური 

ზრდა დაახლოებით 3 პროცენტს შეადგენს, შიდსის ეპიდემიის გავრცელების მიუხედავად. ამ 

ტემპით კი, მოსახლეობა ყოველ 23 წელიწადში ერთხელ ორმაგდება. გაეროს კონსერვატული 

ნაწილის პროგნოზირებით, მომავალ 22 წელიწადში მსოფლიო მოსახლეობა 1.3 მილიარდით 

გაიზრდება. შედარებით ლიბერალური ნაწილის პროგნოზირებით 4.7 მილიარდით და 10.7 

მილიარდს მიაღწევს. გაეროს პროგნოზირებით, განვითარებულ ქვეყნებს შორის მოსახლეობის 

შეუმჩნეველი გრძელვადიანი ზრდა მოსალოდნელია მხოლოდ ავსტრალიაში, კანადაში, ახალ 

ზელანდიასა და აშშ-ში.  

              რას მოიტანს ზრდის ასეთი ტემპი? ზოგიერთი ქვეყნისათვის შიმშილს. ზოგიერთისათვის 

კი სიღარიბის მორევიდან თავის დაღწევას კიდევ უფრო შეაფერხებს. სხვადასხვა ქვეყნის 

მოსახლეობა სხვადასხვა სისწრაფით იზრდება. ხანდაზმული მოსახლეობის ზრდასთან ერთად 

იზრდება ხანდაზმულთა დამოკიდებულების თანაფარდობა სამუშაო ასაკის მოსახლეობაზე. 

მაგალითად, იაპონიაში თანაფარდობამ 27 პროცენტს მიაღწია 2001 წელს, და მოსალოდნელია 

გაიზარდოს 47 პროცენტამდე 2025 წლისათვის. ეს ნიშნავს, რომ ერთი ხანდაზმული მოდის 2 

სამუშაო ასაკის ადამიანზე. ხოლო რადგან ხანდაზმულთა პენსიები დღეს მომუშავეთა მიერ 

გადახდილი გადასახადების ხარჯზე გაიცემა უმეტესად (თაობათა სოლიდარობის პრინციპზე 
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დაყრდნობით), აუცილებელია დასაქმებულთა რიცხვი 4-ჯერ მაინც აღემატებოდეს პენსიონერთა 

რიცხვს, ამ სისტემის ასამოქმედებლად და გადასახადების ამოღების გასაიოლებლად.  

               მოდით შევეცადოთ გავიაზროთ მოსახლეობის ზრდის განმაპირობებელი ფაქტორები. ჩვენ 

უკვე ვიცით, რომ დაბალი ეკონომიკური განვითარების ქვეყნებში საკმაოდ მაღალია შობადობის 

მაჩვენებელი. საპირისპირო მონაცემები გვაქვს განვითარებულ სამყაროში, სადაც საგრძნობლად 

გაიზარდა ხანდაზმული მოსახლეობის რაოდენობა და იკლო სიკვდილიანობის ინდექსმა. 

სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ყოველ 1000 დაბადებულზე 178-დან 68-მდე შემცირდა. ასევე 

საგრძნობლად მოიმატა ქალთა სიცოცხლის ხანგრძლივობამ როგორც განვითარებულ, ასევე 

განვითარებად ქვეყნებში. ცხოვრების საშუალო ხანგრძლივობა გაიზარდა 41-დან 62 წლამდე. მესამე 

მსოფლიოში მოსახლეობის მესამედს შეადგენენ ბავშვები 15 წლის ასაკს ქვევით. განვითარებულ 

ქვეყნებში კი 15 წელს ქვევით ასაკობრივი ჯგუფი მოსახლეობის მხოლოდ 19 პროცენტს შეადგენს, 

ხოლო 65 წელს ზევით მყოფთა რიცხვი 14 პროცენტს შეადგენს.  

             განსხვავდება სახელმწიფოების მიდგომა ხანდაზმულთა პრობლემების მოგვარებისადმიც. 

უმრავლეს ქვეყნებში პოლიტიკური მოღვაწეები გულისხმიერებას იჩენენ მათ მიმართ, რადგან 

ხანდაზმულები მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენენ. განვითარებულ სამყაროში, 

მთავრობები ზრუნავენ ხანდაზმულთა არა მხოლოდ საპენსიო უზრუნველყოფაზე, არამედ მათი 

სხვა სოციალური მომსახურებებით უზრუნველყოფაზეც. თავად ხანდაზმულებიც მეტი 

შემართებით იცავენ თავიანთ ინტერესებს სამუშაო ბაზრიდან გასვლის შემდეგ. ისინი ქმნიან 

ხანდაზმულთა კავშირებსა და ასოციაციებს, რათა თავიანთი ხმა უფრო მისაწვდომი გახადონ. 

სამწუხაროდ, იშვიათად თუ ვნახავთ ქვეყანას, სადაც ისინი ისე მივიწყებულნი იყვნენ, როგორც 

ჩვენს ქვეყანაში.  

              ხანდაზმულები ხშირად დისკრიმინაციას სწორედ ასაკის გამო განიცდიან. ხშირად 

დაკნინებულია მათი შესაძლებლობები. ასაკით მოხუცებულობა ავტომატურად სისუსტესა და 

უსუსურობასთანაა ასოცირებული. ფუკოს აზრით (ტვიგი, 2000), სოციალური გერონტოლოგია 

ებრძვის გადაჭარბებულ აქცენტს სხეულზე და მისი ფუნქციონირების შეზღუდვაზე, როგორც ეს 

ხშირად ბიო-სამედიცინო მოდელებშია წარმოდგენილი. მისი აზრით, პოლიტიკური 

ეკონომიკისეული მიდგომა ხაზს უსვამს იმ სტრუქტურულ პრობლემებს, სოციალურსა და 

ეკონომიკურ ფაქტორებს, რომლებიც იწვევენ მოხუცთა იზოლირებას, სიღარიბეს, მატერიალური 

რესურსების სიმწირეს, სოციალურ ექსკლუზიას. სწორედ ეს ფაქტორები და არა სხეულის 

ფუნქციონირების შესუსტებაა პრობლემური. სოციალური პოლიტიკის ამოცანაა მათ სხეულებზე 
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ოპრესიული ფოკუსირების ნაცვლად იმ სტუქტურული პრობლემების გააზრება, რის წინაშეც ისინი 

დგანან (თაუნსენდი, 1986, უოლკერ და ფილიფსონი, 1986 ლიშმანთან, 2000).  

             რასაკვირველია, განსხავდება სხვადასხვა საზოგადოების დამოკიდებულება 

ხანდაზმულობასა და ხანდაზმულებისადმი. ძალიან ტრადიციულ საზოგადოებაში და ბევრ 

რელიგიურ ჯგუფებში, ხანდაზმულებს პატივისცემით ეპყრობიან, შესაბამისად, ისინი მაღალი 

სტატუსით სარგებლობენ. მიიჩნევა, რომ მათ აქვთ სიბრძნე და გამოცდილება, რომელსაც 

გამოყენება და გათვალისწინება სჭირდება. იგივე ითქმის ზოგიერთი სექტორის ან კლასის 

წარმომადგენელზე უფრო განვითარებულ ქვეყნებში.  მოსამართლეები, პოლიტიკოსები და მაღალი 

თანამდებობის პირები ხანდაზმულობას დადებით უპირატესობად აფასებენ, მაგალითად, ჩინეთსა 

და აფრიკის ზოგიერთ ქვეყანაში. ზოგიერთ ქვეყანაში კი პირიქით, ხანდაზმულობა აშკარად 

ნეგატიური გამოცდილებაა და ადამიანის ოპრესიაა ასაკის გამო, ისევე როგორც რასიზმი, სექსიზმი, 

რომლებიც დისკრიმინაციაა ეთნიკურობისა და გენდერის ნიადაგზე (ბითევეი, 1995).  

            თუმცა უნდა აღინიშნოს, ხანდაზმულობა ოპრესიის სხვა სახეობებისაგან განსხვავდება 

იმით, რომ ჩვენ ყველა განურჩევლად ეთნიკურობისა, კანის ფერისა და სქესისა როდესმე 

დავბერდებით. დიდი განსხვავებაა ასაკობრივ დისკრიმინაციასა და ხანდაზმულობას შორის. 

გარკვეულ ასაკობრივ დისკრიმინაციას ჩვენ მუდამ განვიცდით ცხოვრების მანძილზე, რადგან 

განსაზღვრულია ასაკი, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული ქმედებების ჩადენა, მაგალითად 

ასაკი, როდესაც სკოლაში შევდივართ ან ვამთავრებთ, როდესაც ჩვენ სექსუალურ ურთიერთობებს 

ვიწყებთ, როდესაც შეგვიძლია მანქანის მართვა, მოწევა დალევა და ა.შ. ასაკი, როდესაც 

კრიმინალური პასუხისმგებლობა გვეკისრება, ასაკი, როდესაც პენსიონრები ვხდებით. ბევრ 

საზოგადოებაში, ხანდაზმულობა და მასთან დაკავშირებული  ფასეულობები  და 

დამოკიდებულება მისდამი განსაზღვრავს სოციალურ ცხოვრებას თუ ინსტიტუციურ მოწყობას. 

ისინი ისე შეუმჩნევლად იჭრებიან ჩვენს ცხოვრებაში, ყოველდღიურ ფასეულობებში და 

დამოკიდებულებებში, რომ დიდ ზეგავლენას ახდენენ ხანდაზმულთა ყოფაზეც და მათდამი 

სხვების შეხედულებებზეც. ამას კი ვუწოდებთ ინსტიტუციურ ან სტრუქტურულ ხანდაზმულობას. 

სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობა იზრდება მსოფლიოში, 

ხანდაზმულობა მაინც განიხილება, როგორც ნოსტალგიური დამოკიდებულება სხვებზე და 

ხანდაზმულთაპრობლემების მოგვარების გზები სულ უფრო ბუნდოვანი ხდება, განსაკუთრებით 

ზოგ ქვეყანაში.  
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           რასაკვირველია, არსებობს ხანდაზმულობის უფრო ოპტიმისტური სურათიც. ეს ძირითადად 

ისეთ ქვეყნებში, სადაც თავად ხანდაზმულებს ესმით რა ძალას წარმოადგენენ და ერკვევიან 

თავიანთ სოციალურ, პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ უფლებებში. ამასთანავე ნათლად ესმით რა 

არის ხელისუფლის როლი მოქალაქეთა უფლებების დაკმაყოფილებაში, განსაკუთრებით 

ღვაწლმოსილი მოქალაქეებისა. ამის ნათელი მაგალითია აშშ, სადაც ხანდაზმულთა 

პრობლემებისადმი გულისხმიერ მიდგომას საფუძველი 1920 წლიდან ჩაეყარა. ხანდაზმულები 

მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ძალად ითვლებოდნენ და სწორედ ეს იყო მთავარი მოტივი 

პოლიტიკური მოღვაწეების გულისხმიერებისა მათ მიმართ. 1935 წელს მიიღეს სოციალური 

უზრუნველყოფის აქტი. 1965 წელს დაიწყო დიდი ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამა 

მედიქეიდი (Madicaid), რომელიც არ არის ლიმიტირებული მხოლოდ ხანდაზმულთა ჯგუფით, 

არამედ არის ღარიბთა სამედიცინო დახმარების პროგრამა. 1996 წელს კი მედიქეარი (Medicare), 

რომელიც სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამაა ორმოცამდე მლნ მოხუცებულისა და 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონდე ადამიანისათვის. 1956 წელს სოციალური 

უზრუნველყოფის აქტის ნაწილი გახდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 

უზრუნველყოფის პროგრამა და დამატებითი უსაფრთხო შემოსავლის პროგრამა, რომელიც 

დახმარებას უწევს ხანგრძლივი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს. 1972 წელს, 

დამატებითი სოციალური უზრუნველყოფის შემოსავალი სოციალური უზრუნველყოფის აქტის 

ნაწილი გახდა და ფულად დახმარებას უწევს ხანდაზმულებს, უსინათლოებსა და შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს, რომელთა შემოსავალი და რესურსები საარსებო მინიმუმს 

დაბლაა. 1965 წელს მიღებული ხანდაზმულ ამერიკელთა აქტი ხანდაზმულთა სოციალურ 

დახმარებას ითვალისწინებს. 1974 წელს სოციალური უზრუნველყოფის აქტს დაემატა სოციალური 

მომსახურების გრანტების პროგრამა, რომელიც შტატების მოსახლეობას სხვა დახმარებებთან 

ერთად ხანდაზმულთა მომსახურებისთვისაც გამოუყოფს თანხებს. გარდა ამისა, შეიქმნა უამრავი 

პროგრამა, რომელიც ხანდაზმულთა დროისა და ენერგიის მაქსიმალურად გამოყენების 

შესაძლებლობას იძლევა, იქნება ეს პენსიონერ მოხალისეთა პროგრამა, მიმღებ ბებია/ბაბუათა 

პროგრამა თუ სხვა. შეიქმნა ასევე ამერიკელ პენსიონერთა ეროვნული ასოციაცია. 1967 წელს შეიქმნა 

დასაქმებისას ასაკობრივი დისკრიმინაციის აქტი, რომელიც 40-70 წლის შრომისუნარიანი 

მოსახლეობის დასაქმებას ემსახურება.  

           არც გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა უგულებელყოფს პენსიონერთა საჭიროებებს ბოლო 

ათწლეულის განმავლობაში. მთავრობამ უამრავი ახალი ტიპის ბენეფიტი შემოიტანა სისტემაში 

პენსიონერთა დასახმარებად. გარდა პენსიონერთა საშემოსავლო მხარდაჭერის დახმარებისა, 
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რომელსაც 1999 წელს მინიმალური შემოსავლის გარანტია ეწოდა, 2003 პენსიონერთა კრედიტის 

დაარსებისა, უამრავი არაფულადი დახმარებებიც შესთავაზა პენსიონერებს. მათ შორისაა 

ზამთრისათვის საწვავის გადასახადი 1999, მხედველობის უფასო ტესტირება 1999, ტელევიზიის 

უფასო ლიცენზირება 75 წლისა და უფროსი პენსიონერებისათვის 2001, საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით უფასო მგზავრობა 2006 წელს (ჰილი და კოლეგები, 2008).  

             ბევრი მოხუცი სრულფასოვანი ცხოვრებით ცხოვრობს, ჩართულები არიან თაობათაშორის 

აქტივობებში: ზრუნავენ მეგობრებზე, და-ძმაზე, შვილებზე, შვილიშვილებზე, საზოგადოებრივ 

ღონისძიებებში მონაწილეობენ. აბრამოვი  და მაშკოვა (2003) გვთავაზობენ აქტიური 

ხანდაზმულობის კონცეფციას. ის მოიცავს აქტივობათა ინდივიდუალურ ნაზავს:  

 დასაქმებაში;  

 საოჯახოსაქმეებში და ზრუნვაში (ანაზღაურებადი თუ არაანაზღაურებადი);  

 საზოგადოებრივ საქმიანობაში, მათ შორის მოხალისეობრივ საქმეში;  

 გასართობ ღონისძიებებში  (მაგალითად, სპორტში, მოგზაურობაში, კრეატიულ 

ღონისძიებებში).  

             სოციალური მუშაკების  ფუნქცია  ხანდაზმულთა  პრობლემების  მოგვარებაში მათ 

მხარდაჭერასაც  მოიცავს  სოციალურ  გააქტიურებაში,  თუ  ეს მათი სურვილია; და სოციალური 

ქსელების გაძლიერებაში. სოციალური მუშაკის მომსახურებას არავინ ითხოვს წმინდად 

ხანდაზმულობის გამო – ყოველთვის არსებობს სხვა მიზეზი, მაგალითად ფიზიკური ან ფსიქიკური 

პრობლემები, შეზღუდული შესაძლებლბები, შეზღუდული მობილობა, უგულებელყოფა ან 

ძალადობა ან რაიმე კონკრეტული სოციალური საჭიროება (ლორენსი, ლიონსი, ჰაგლერი, 2009). 

ამასთან აუცილებელია სოციალური მუშაკი დაეხმაროს ხანდაზმულს თავის უფლებებში 

გარკვევაში და სოციალური პროტესტის ორგანიზებაში. ხშირად  მოხუცებს  აკლიათ  ინფორმაცია 

არსებული მომსახურებების ან მათი უფლებების შესახებ; ან ისინი ოჯახური კონფლიქტების 

მსხვერპლნი ხდებიან და საკუთარი სურვილის წინააღმდეგ აიძულებენ მოქმედებას. ამავე დროს 

ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოხუცსა და მის ახალგაზრდა ოჯახის წევრებსა თუ ახლობლებს 

შორის თაობათა შორის არსებული ჩვეული გაუგებრობაა. ამ დროს სოციალური მუშაკი ეხმარება 

არა მხოლოდ მოხუცს, არამედ მის გარშემო მყოფებსაც არსებული პრობლემების ჯეროვნად 

გააზრებასა და მოგვარებაში. მოხუცებს  ხშირად  პრობლემები  აქვთ არა მათი ფიზიკური 

ფუნქციონირების დაქვეითების გამო, არამედ არსებული სტრუქტურული პრობლემებისა და 

მათდამი სტერეოტიპული დამოკიდებულების გამო. ამ სტერეოტიპული დამოკიდებულების 
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ფორმირებას ხელს უწყობს ტელევიზიით და ფილმებში ხანდაზმულთა სნეულ, ბუზღუნა და ძველ 

მოდურ ადამიანებად გაშუქებაც (ფიცპატრიკი, 2001).  
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Ewijik, H., (2010). European Social Policy and Social Work:Citizenship Based Social Work. 
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