მოკლე შეჯამება
წინამდებარე კვლევა ჩატარდა გაეროს განვითარების პროგრამის დაკვეთით გაეროს ერთობლივი
პროგრამის „გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში“ ფარგლებში. გაეროს
ერთობლივი პროგრამა ხორციელდება გაეროს სამი სააგენტოს - გაეროს განვითარების პროგრამის
(UNDP), გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა (UN Women) და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მიერ,
შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (SIDA) დაფინანსებით.
პროგრამას აქვს სამი ძირითადი მიზანი:

• ქალთა პოლიტიკური და ეკონომიკური გაძლიერება
• ქალთა მიმართ ძალადობის, განსაკუთრებით ოჯახური ძალადობის, აღმოფხვრა
• მოსახლეობის სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებების რეალიზაცია
გაეროს განვითარების პროგრამის კომპონენტი ძირითად აქცენტს  ქალთა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ
გაძლიერებაზე აკეთებს. მისი მიზანია პოლიტიკურ პროცესებში ქალთა უფრო აქტიური მონაწილეობის
ხელშეწყობა და მათი ეკონომიკურად გაძლიერება.
წარმოდგენილი კვლევითი პროექტის ძირითადი მიზანია ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებების
შესწავლა გენდერულ თანასწორობასთან მიმართებაში, განსაკუთრებული აქცენტით ქალების მონაწილეობაზე
პოლიტიკასა და ბიზნესში.
კვლევითი პროექტი მოიცავს რაოდენობრივ და თვისებრივ კვლევით კომპონენტებს. რაოდენობრივი
კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 1760 პირისპირ ინტერვიუ მთელი საქართველოს მასშტაბით. თვისებრივი
კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 16 ფოკუსური ჯგუფი ქალაქისა და სოფლის მაცხოვრებელ ქალებთან - 8 ჯგუფი
ჩატარდა სამეგრელოში, ხოლო 8 კახეთში.
რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის შედეგებმა ერთმანეთი შეავსო, რამაც საშუალება მოგვცა,
წარმოგვედგინა ძირითადი მიგნებები და მათზე დაყრდნობით შემუშავებული რეკომენდაციები.
გამოკითხვამ ნათლად აჩვენა, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ მყარია ტრადიციული შეხედულებები
გენდერულ როლებზე: ქალის ფუნქციაა შვილების მოვლა და აღზრდა, საშინაო საქმეების კეთება, ხოლო
კაცის - ოჯახის ეკონომიური უზრუნველყოფა. მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად ოჯახის მარჩენალთა 30%
ქალია, მოსახლეობას მიაჩნია, რომ ეს არ არის იდეალური მდგომარეობა და თუ იქნება შესაძლებლობა,
უმჯობესია ქალი არ მუშაობდეს ან ნაკლებად დატვირთული, „ქალისთვის შესაფერისი“ სამუშაო ჰქონდეს.
ასევე, ქალი ქმრის მორჩილი უნდა იყოს და დაუთმოს კაცს ლიდერის პოზიცია სხვადასხვა ასპარეზზე.
ზემოთ ჩამოთვლილი გენდერული როლები საზოგადოებას ქალის და კაცის არსის ბუნებრივ
გაგრძელებად მიაჩნია. მაგალითად, ის, რომ ქალი შვილს აჩენს და მასზე ზრუნავს, აძლევს მას
უპირატესობას, იყოს უკეთესი მასწავლებელი, რომელიც სახლის გარეთაც ბავშვების აღზრდითაა
დაკავებული. ხოლო კაცი, როგორც უფრო აქტიური და მებრძოლი, მოიაზრება პოლიტიკაში, სადაც
ლიდერობის, გადაწყვეტილებების მიღების უნარებია საჭირო და ა. შ. ქალის მიერ ბავშვის გაჩენის
ფუნქციასთანაა დაკავშირებული ის შეხედულებაც, რომ კაცის მშობიარობაზე დასწრება გამოკითხულთა
დიდ ნაწილს ვერ წარმოუდგენია და მიუღებლად მიაჩნია. ასევე, თითქმის ყველა ეთანხმება იმას,
რომ ქალს დამსაქმებელი უნდა აძლევდეს დეკრეტულ შვებულებას, ხოლო, კაცთან დაკავშირებით
იგივე მოსაზრება გამოკითხულთა მხოლოდ 40%-ს აქვს.  გავრცელებული შეხედულებით კაცის ბუნებას
შვილების, განსაკუთრებით ახალდაბადებულების, აღზრდა არ შეესაბამება, შესაბამისად, მათი
დეკრეტულ შვებულებაში გასვლა არ არის საჭირო.
საზოგადოებაში კვლავ ძლიერია ორმაგი მორალი. ის, რაც ეპატიება კაცს, არ ეპატიება ქალს, ქალის
ქცევა კონტროლდება კაცის,  და ზოგადად მთელი საზოგადოების, მხრიდან მეტად, ვიდრე - კაცის.
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მთლიანობაში, ამ კვლევის შედეგები იმეორებს წინა წლებში ჩატარებული მსგავსი კვლევების შედეგებს
და ისინი ყველა ერთად აჩვენებს, რომ საქართველო კვლავ მასკულინური, პატრიარქალური ქვეყნაა,
რომელშიც, დომინანტური პოზიცია კაცებს უჭირავთ. გამოკითხვამ აჩვენა, რომ კაცები მეტად ამართლებენ
ამგვარ დომინანტურ პოზიციას, ვიდრე ქალები. ქალებმა კი იციან, რომ მათი როლი დაქვემდებარებულია
და რომ ბევრი რამის დათმობა უწევთ. ამან, თავის მხრივ, არ შეიძლება არ გამოიწვიოს სტრესი, უარყოფითი
ემოციები. ამის   კომპენსაციისთვის, ქალები ირჩევენ ტანჯულის როლს და ამით ამაყობენ. მათი აზრით,
ქართველი ქალი, სხვა ქვეყნის ქალებთან შედარებით,   მეტი ამტანობით გამოირჩევა. მით უმეტეს, რომ
საზოგადოებაც მოითხოვს ქალისაგან,  მოითმინოს შეურაცხყოფა ქმრისგან ოჯახის შენარჩუნების მიზნით და
იყოს ამტანი, ნაზი, დამთმობი, ოჯახის ერთგული ადამიანი. ამ მდგომარეობას ამტკიცებს ასევე შეხედულება,
რომ გაშორება ოჯახის დანგრევად აღიქმება საზოგადოებაში.
ერთი შეხედვით, ამ მონაცემებთან შეუსაბამობაში მოდის მაჩვენებელი, რომლის მიხედვითაც, ქალები უფრო
არიან ცხოვრებით კმაყოფილი, ვიდრე   - კაცები. სავარაუდოდ, ქალებს ა. ნაკლები ამბიცია აქვთ, ნაკლები
თვითშეფასება და ბ. ახერხებენ ტრადიციული გენდერული ფუნქციების რეალიზებას ოჯახში, ხოლო კაცი
სათანადოდ ვერ რეალიზდება ამჟამინდელი ეკონომიკური სიტუაციის, ანუ, უმუშევრობის მაღალი დონის ფონზე.
ასევე, აღსანიშნავია მონაცემი, რომლის მიხედვითაც, გამოკითხულთა საკმაოდ მაღალი რაოდენობა უჭერს
მხარს გენდერულ კვოტებს (65%) პარლამენტში, პოლიტიკურ პარტიებში, მაღალ აღმასრულებელ პოზიციებზე.
ვფიქრობთ, შესაძლო მიზეზი კითხვის ფორმულირებაა: „მომხრე ხართ კვოტური სისტემის, რომლის მიხედვით
ქალების გარკვეული რაოდენობა აუცილებლად უნდა იყოს...“ რესპონდენტები განსხვავებულ ინტერპრეტაციას
უკეთებდნენ სიტყვებს: გარკვეული რაოდენობა, ამჟამად არსებული 10% პარლამენტში, ასევე გარკვეული
რაოდენობაა.
გამოკითხულთა დიდმა ნაწილმა იცის, რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობა, თუმცა, ეს არ ნიშნავს, რომ
მოსახლეობა ამის მომხრეა. მართალია, ფოკუს-ჯგუფების წევრების უმეტესი ნაწილი დეკლარირების დონეზე
ეთანხმება გენდერული თანასწორობის იდეას, თუმცა, როგორც კვლევის შედეგების მრავალმხრივი ანალიზი
(ფოკუს-ჯგუფების მონაწილე ქალების მიერ გამოხატული შეხედულებები და რაოდენობრივი კვლევის შედეგები)
აჩვენებს, ქალების გარკვეული ნაწილი მაინც გენდერული როლების ტრადიციული  განაწილების მომხრეა.
გამოკითხულთა აზრით, კაცი უკეთესი ბიზნეს ლიდერია, ვიდრე ქალი. ზოგადად, ნებისმიერი საქმე კაცს უკეთ
გამოსდის და რა თქმა უნდა, პოლიტიკა, პირველ რიგში, კაცის საქმეა. ქალი პოლიტიკაში წარმოუდგენიათ,
თუმცა, ისევ „ქალის ბუნებისთვის შესაფერის“პოზიციებზე და სფეროებში, როგორიცაა ჯანდაცვა, კულტურა და
ა. შ. როგორც რაოდენობრივმა, ისე თვისებრივმა მონაცემებმა აჩვენა, რომ ქალები პრაქტიკულად არ არიან
მოტივირებული აქტიურად ჩაერთონ პოლიტიკაში. პოლიტიკასთან შედარებით, ბიზნესის სფერო მათ უფრო
წარმოუდგენიათ საქმიანობის ასპარეზად.
წინამდებარე კვლევის მონაცემები ეთანხმება მანამდე საქართველოში ჩატარებული კვლევების რაოდენობრივ
და თვისებრივ მონაცემებს. მაგალითად, 2010 წელს გამოქვეყნებული ოჯახში ძალადობის კვლევა (ჩიტაშვილი
და სხვები, 2010)1   აჩვენებს, რომ ქალი უნდა დაემორჩილოს მეუღლეს, აიტანოს ძალადობა მეუღლის, ან
პარტნიორის მხრიდან, გაშორება აღიქმება, როგორც ტრაგედია, ოჯახის დანგრევა; 2008 წელს ჩატარებული
კვლევა (ჯავახიშვილი, 2008)2  აჩვენებს, რომ საზოგადოებისათვის მისაღები ქალის თვისებებია სიკეთე, ოჯახის
ერთგულება, სინაზე, პასიურობა, ხოლო კაცი აქტიური და ოჯახის მარჩენალი უნდა იყოს; CEDAW-ს აღსრულების
კვლევა საქართველოში (ზარდიაშვილი და სხვები, 2011)3 აჩვენებს, რომ საქართველოს მოსახლეობის აშკარა
უმრავლესობას სმენია გენდერული თანასწორობის შესახებ, თუმცა, გენდერული თანასწორობა, 60%-ის აზრით,
საქართველოში მიღწეული არ არის, კვოტების სისტემას კი მხარს უჭერდა გამოკითხულთა 40%.

1

ჩიტაშვილი, ჯავახიშვილი, არუთინოვა, წულაძე, ჩაჩანიძე (2010). ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის საკითხების ეროვნული კვლევა საქართველოში.
თბილისი, UNFPA.

2

Javakhishvili, N. (2008). Mating Preferences in Choosing a Future Partner. Does Georgia repeat the same worldwide trend? Cognition, Brain, and
Behavior, an Interdisciplinary Journal. Volume XII, No 4, pp. 509-520.

3

ზარდიაშვილი, ჯავახიშვილი, დელემენჩუკი, აბრამიშვილი, კუპრავა-შარვაშიძე (2011). კონვენცია ქალის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის
შესახებ CEDAW- ს აღსრულების კვლევა საქართველოში. მაწილი პირველი, თბილისი.
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1. შესავალი
მოცემული დოკუმენტი წარმოადგენს კვლევის ანგარიშს, რომელიც მომზადდა კვლევითი პროექტის
“საზოგადოებრივი დამოკიდებულებების კვლევა გენდერულ თანასწორობაზე პოლიტიკასა და ბიზნესში”
ფარგლებში. ანგარიში მომზადდა ეისითის მიერ გაეროს ერთობლივი პროგრამის „გენდერული
თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში“ ფარგლებში.
ანგარიში წარმოადგენს რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის შედეგების ანალიზს გენდერულ
თანასწორობაზე საზოგადოებრივი დამოკიდებულებების შესახებ  საქართველოში. კვლევა განსაკუთრებულ
ყურადღებას უთმობს ქალების პოლიტიკურ და ეკონომიკურ აქტივობებში ჩართულობას. ანგარიშში
ასევე მოცემულია სიტუაციური ანალიზი პოლიტიკური და ეკონომიკური გარემოს გენდერულ ასპექტებზე
საქართველოში.
რაოდენობრივმა კვლევამ მოიცვა მთელი საქართველო (საქართველოს მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია),
ხოლო თვისებრივი კვლევა განხორციელდა ორ რეგიონში, კერძოდ, სამეგრელოსა და კახეთში.
კვლევითი პროექტი მიმდინარეობდა 2013 წლის თებერვლიდან ივლისამდე. რაოდენობრივი კვლევის
საველე სამუშაოები განხორციელდა აპრილში, ხოლო თვისებრივი კვლევა ჩატარდა მაისში.
ანგარიშში თავდაპირველად წარმოდგენილია კვლევის მიზნები და ამოცანები და კვლევის დიზაინი. ამის
შემდეგ წარმოდგენილია კვლევის წინაპირობა და კონტექსტუალური ანალიზი, ხოლო ანგარიშის ძირითადი
ნაწილი ეთმობა რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის შედეგების მიმოხილვას. ანგარიშის ბოლოს
წარმოდგენილია კვლევის ძირითადი დასკვნები.

2. კონტექსტუალური ანალიზი და კვლევის წინაპირობა

4

გაეროს ერთობლივი პროგრამა “გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის საქართველოში”
ხორციელდება გაეროს სამი სააგენტოს - გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), გაეროს ქალთა
ორგანიზაციისა (UN Women) და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მიერ, შვედეთის საერთაშორისო
განვითარების სააგენტოს (SIDA) დაფინანსებით.
პროგრამას აქვს სამი ძირითადი მიზანი:

• ქალთა პოლიტიკური და ეკონომიკური გაძლიერება
• ქალთა მიმართ ძალადობის, განსაკუთრებით ოჯახური ძალადობის, აღმოფხვრა
• მოსახლეობის სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებების რეალიზაცია
გაეროს ერთობლივ პროგრამაში გაეროს განვითარების პროგრამის კომპონენტი ძირითად აქცენტს  
ქალთა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ გაძლიერებაზე აკეთებს. მისი მიზანია პოლიტიკურ პროცესებში ქალთა
უფრო აქტიური მონაწილეობის ხელშეწყობა და მათი ეკონომიკურად გაძლიერება.

4
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ქვეთავში მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება შემდეგ დოკუმენტს: გაეროს ერთობლივი პროგრამა საქართველოში, TOR - საზოგადოებრივი აღქმის
კვლევა გენდერულ საკითხებზე პოლიტიკასა და ბიზნესში, 2012. ქვეთავში დამატებულია ბოლო წლების ინფორმაცია საკვლევ საკითხებთან
დაკავშირებით ეისითის მიერ.

2.1. პოლიტიკური გარემო
საქართველოში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა.
ქალთა მიმართ ყველანაირი სახის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციის მიერ (CEDAW)
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/    დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების
პროცესში საქართველოს მთავრობამ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია..   2010 წლის მარტში
პარლამენტმა მიიღო კანონი „გენდერული თანასწორობის შესახებ“ და შეიმუშავა ეროვნული სამოქმედო
გეგმა. პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო, რომელიც თავიდან დროებითი სამეთვალყურეო
სტრუქტურა იყო, 2010 წლის მარტში მუდმივმოქმედი ორგანო გახდა.   
ბოლო წლებში მიღწეული პროგრესის მიუხედავად, ქალები კვლავ ნაკლებად მონაწილეობენ
გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში და ეკონომიკურად არამყარი პოზიციები უჭირავთ. გენდერული
უთანასწორობის ინდექსის5: http://hdrstats.undp.org/en/indicators/68606.html, მიხედვით,
საქართველო გამოკითხულ 137 ქვეყანას შორის 71-ე ადგილს იკავებს.
ქალებისთვის განსაკუთრებით რთულია პარლამენტში, საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში
მოხვედრა არჩევნების გზით. ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში დეპუტატ ქალთა რაოდენობა არასოდეს
აჭარბებდა 10 პროცენტს (1991, 1992, 1995, 1999, 2003 და 2008 წლების მოწვევის პარლამენტში
(უმაღლესი საბჭო) ქალთა რაოდენობა შესაბამისად შეადგენდა 6.8%, 5.6%, 7%, 6.4%, 9.4% და 5%)6.  
ამჟამად, ქალთა რაოდენობა უახლოვდება 11%-ს, 150 დეპუტატიდან 17 ქალია.
საკანონმდებლო ინიციატივების მეშვეობით მიღწეული გარკვეული პროგრესის მიუხედავად,
თვითმმართველობის ორგანოებში ქალთა რიცხვი ყოველი მომდევნო არჩევნების შემდეგ მცირდებოდა;
1998 წლის ადგილობრივ არჩევნებში დაფიქსირებული 14%-ის შემდეგ, ქალთა პროცენტული მაჩვენებელი
2002 წელს 12%-ზე ჩამოვიდა. 2006 წლის ოქტომბრის არჩევნებში 1750 არჩეული პირიდან მხოლოდ 195
(11.14%) გახლდათ ქალი. ეს მაჩვენებელი არც 2010 წლის ადგილობრივ არჩევნებზე გაუმჯობესებულა ქალები ადგილობრივ არჩეულ ხელისუფალთა მხოლოდ 11%-ს წარმოადგენდნენ.
აღმასრულებელ ორგანოებშიც მცირეა ქალთა წარმომადგენლობა.  2012 წლის აგვისტოში 19 მინისტრიდან
მხოლოდ ხუთი იყო ქალი. 2013 წლის ივნისის მონაცემით, 20 მინისტრიდან, სამია ქალი, ანუ, პროცენტული
მაჩვენებელი კიდევ უფრო შემცირდა.

2.2. ეკონომიკური გარემო
დღესდღეობით ბევრ ოჯახში, ქალებს ოჯახის მარჩენალის ფუნქცია აკისრიათ. ეკონომიკურმა
დამოუკიდებლობამ ქალებს გარკვეული სახის ძალა შესძინა, თუმცა ეს ახალი სიტუაცია ტრადიციულ
გენდერულ როლებს ვერ ცვლის და ქალების ძირითად საქმიანობად პარალელურად კვლავ რჩება ოჯახზე
ზრუნვა - საოჯახო საქმეები, ბავშვების მოვლა და ა. შ.
იმ ქალების უმრავლესობა, რომლებიც ოფიციალურ სექტორში არიან დასაქმებული, მუშაობენ სოფლის
მეურნეობის, განათლების, ჯანდაცვისა და მსუბუქი წარმოების დარგებში დაბალანაზღაურებად სამუშაოზე. შრომის
ბაზარზე არსებულ ვერტიკალურ და ჰორიზონტალურ გენდერულ სეგრეგაციას ნათელს ხდის ქალების დასაქმების
მაღალი მაჩვენებელი დაბალანაზღაურებად სამუშაოებზე ეკონომიკის ნაკლებად შემოსავლიან დარგებში.

5

გაეროს განვითარების პროგრამის გენდერული უთანასწორობის მაჩვენებელი.

6

საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო, ქალები და კაცები საქართველოში: სტატისტიკური ბუკლეტი  (თბილისი, 2008), 55. საქართველოს პარლამენტი,
www.parliament.gov.ge (ციტირებულია 02 აპრილი, 2011).
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანახმად, ბოლო 13 წლის (1999-2012) საშუალო
მონაცემით, დაქირავებით დასაქმებული ქალების საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი მამაკაცების
საშუალო ხელფასის 54%-ს შეადგენს.
დასაქმებისა და უმუშევრობის მაჩვენებლების გენდერულ ჭრილში განხილვისას აღსანიშნავია, რომ 2012
წელს 2011 წელთან მიმართებაში უმუშევრობის დონე მამაკაცებში 0.6 პროცენტული პუნქტით შემცირდა,
ხოლო ქალებში 0.7 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ტრადიციულად ქალებში
უმუშევრობის დონე ნაკლებია ვიდრე კაცებში. ამის ძირითადი მიზეზია ის, რომ დაუსაქმებელი ქალების
უმრავლესობა დიასახლისია და, შესაბამისად, არააქტიური მოსახლეობის კატეგორიას მიეკუთვნება. ქალებში
არააქტიურობის დონე თითქმის ორჯერ აღემატება კაცებში ანალოგიურ მაჩვენებელს. 2012 წელს ქალებში
არააქტიურობის დონემ შეადგინა 42.6, ხოლო კაცებში 21.8 პროცენტი. ამგვარად, კაცებთან შედარებით
ქალებში დაბალია როგორც აქტიურობის დონე, ასევე დასაქმების დონე7.
საქსტატის მიხედვით, ბიზნეს კომპანიების 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 ეკონომიკის სფეროში და 60% თვლის, რომ ისინი მეტად
უნდა ჩაერთონ ეკონომიკის სფეროში8.
მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკასა და ეკონომიკაში გენდერული საკითხების   სხვადასხვა კვლევები
მოიპოვება, მათი უმრავლესობა 2008 წლით თარიღდება. დროთა განმავლობაში საზოგადოების
დამოკიდებულება და აღქმები იცვლება, ეს განსაკუთრებით გენდერულ საკითხს ეხება, რომელიც მთლიანად
სოციალურ ფენომენს წარმოადგენს.
პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია პოლიტიკასა და ბიზნესში ქალების აქტიური მონაწილეობისათვის
ხელისშემწყობი გარემოს შექმნას. შესაბამისად, კვლევის მთავარი ამოცანას წარმოადგენს საზოგადოებრივ
აღქმაში ცვალებადი ტენდენციებისა და აქტუალური გენდერული საკითხების იდენტიფიცირება.

3. კვლევის მიზნები და ამოცანები
კვლევითი პროექტის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა ქართული საზოგადოების დამოკიდებულებების
შესწავლა გენდერულ თანასწორობასთან მიმართებაში, განსაკუთრებული აქცენტით ქალების
მონაწილეობაზე პოლიტიკასა და ბიზნესში.
კვლევის ამოცანას წარმოადგენდა შემდეგი ძირითადი საკითხების შესწავლა:

• როგორ ესმის ქართულ საზოგადოებას გენდერული თანასწორობა
• რომელია გენდერთან დაკავშირებული ყველაზე მეტად გაბატონებული შეხედულებები და სტერეოტიპები
• რა ბარიერები არსებობს ქალისათვის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ აქტივობებში მონაწილეობის
•
•
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თვალსაზრისით
რომელ ბიზნეს-სექტორებში მოიაზრებენ ქალები საკუთარ თავს წარმატებულად
რა შეიძლება იყოს ქალებისთვის სტიმული ჩაერთონ პოლიტიკურ აქტივობებში

7

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, დასაქმება და უმუშევრობა, 2012 წელი (წლიური). ხელმისაწვდომია:
http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/labour/dasaqmeba%20da%20umuSevroba%202012_pres-relizi.pdf
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ზარდიაშვილი, ჯავახიშვილი, დელემენჩუკი, აბრამიშვილი, კუპრავა-შარვაშიძე (2011). კონვენცია ქალის დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ლიკვიდაციის
შესახებ CEDAW- ს აღსრულების კვლევა საქართველოში. მაწილი პირველი, თბილისი

4. კვლევის მეთოდოლოგია
კვლევითი პროექტი განხორციელდა სამ ძირითად ეტაპად:
1. პირველ ეტაპზე ჩატარდა საკაბინეტო კვლევა, რომლის ფარგლებშიც მოხდა მეორადი მონაცემების
მოგროვება (საქართველოში და მსოფლიოს მასშტაბით ჩატარებული რელევანტური კვლევები), რამაც
შესაძლებელი გახადა სრულყოფილი სიტუაციური ანალიზი.
2. კვლევის შემდგომ ეტაპზე განხორციელდა რაოდენობრივი კვლევა, პირისპირ ინტერვიუს ტექნიკის
გამოყენებით. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 1760 ინტერვიუ მთელი საქართველოს
მასშტაბით.
3. კვლევის მესამე ეტაპი მოიცავდა ფოკუსურ ჯგუფურ დისკუსიებს სამეგრელოსა და კახეთის სხვადასხვა
ქალაქებსა და სოფლებში მოსახლე 20-დან 50 წლამდე ასაკის ქალებთან. ფოკუს-ჯგუფების  რესპონდენტებს
წარმოადგენდნენ სხვადასხვა განათლების, დასაქმების სტატუსის, შემოსავლის და ოჯახური მდგომარეობის
მქონე ქალბატონები.

შენიშვნა:

დეტალური მეთოდოლოგიით და კვლევის ინსტრუმენტებით დაინტერესების შემთხვევაში
ხელმისაწვდომია ანგარიშის სრული ვერსია.

5. კვლევის შედეგები
ანგარიშის სტრუქტურა
კვლევის შედეგების ნაწილი შედგება ოთხი ძირითადი თემატური ქვეთავისგან:
1. ქალი და ოჯახი - ეს თემატური ნაწილი მოიცავს კვლევის მიგნებებს ქალის როლისა და ფუნქციის შესახებ
ოჯახურ გარემოში;
2. ქალი და კარიერა - ანგარიშის ამ ნაწილში მიმოხილულია დამოკიდებულებები ქალთა დასაქმებასთან
და ბიზნეს-აქტივობასთან მიმართებაში;
3. ქალი და პოლიტიკა - აღნიშნული ნაწილი ეთმობა საზოგადოებრივ დამოკიდებულებებს ქალების
პოლიტიკაში ჩართულობასთნ დაკავშირებით;
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4. ზოგადი საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები, სტერეოტიპები და რწმენები ეს ნაწილი მიმოიხილავს საზოგადოებრივ დამოკიდებულებებს სხვადასხვა საკითხების შესახებ, რომლებიც
პირდაპირ თუ ირიბად უკავშირდება ქალის როლისა და სტატუსის აღქმას ქართულ საზოგადოებაში.
თავის მხრივ, თითოეული ქვეთავი შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან, პირველ ნაწილში აღწერილია
თემასთან დაკავშირებული გამოკითხული რესპონდენტების ქცევა, ხოლო მეორე ნაწილში განხილულია
გამოკითხულთა დამოკიდებულებები იმ თემაზე, რომელსაც ეძღვნება ქვეთავი.
კვლევის შედეგების მეორე და მესამე ნაწილი პირდაპირ პასუხობს კვლევის ერთ-ერთ ძირითად მიზანს იმ ბარიერების იდენტიფიცირებას, რომელიც ხელს უშლის ქალების უფრო აქტიურ ჩართულობას პოლიტიკასა
და ბიზნესში.
თუმცა, იმდენად რამდენადაც ქალის როლი ოჯახში მისი იდენტობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშნვნელოვანი
დეტერმინანტია ქართული საზოგადოების აღქმაში, კვლევაში აუცილებელი იყო ამ ასპექტზე ყურადღების
გამახვილება, რასაც პირველი ნაწილი ეთმობა. ქალის ოჯახთან მიმართების შესწავლა განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც ოჯახში ქალის სტატუსი და საქმიანობა შეიძლება წარმოადგენდეს
მისი პოლიტიკურ თუ ბიზნეს საქმიანობაში ჩართვის ხელისშემშლელ ფაქტორს.
მეოთხე ნაწილში განხილული საზოგადოებრივი სტერეოტიპები და რწმენები პირდაპირ თუ ირიბად
კავშირშია ქალის პოლიტიკაში და ბიზნესში ჩართვის ბარიერებთან, შესაბამისად, მნიშვნელოვანი იყო
კვლევაში ამ საკითხების სიღრმისეული შესწავლაც.
ანგარიშის ბოლო ნაწილი ეთმობა გამოკითხულთა დემოგრაფიულ პროფილსა და ზოგად დახასიათებას.
შენიშვნა:

ანგარიშში მოყვანილია მხოლოდ სტატისტიკურად სანდო მონაცემები. ის ჭრილები, რომლებიც
არ აღმოჩნდა სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი ანგარიშში არ არის წარმოდგენილი. ერთეულ
შემთხვევებში ანგარიშში მოცემულია სტატისტიკურად არასანდო მონაცემი, თუმცა, ასეთ
შემთხვევებში არის მოცემული შესაბამისი შენიშვნა. არ არის რეკომენდებული სტატისტიკურად
არასანდო მონაცემის განზოგადება მთელს მოსახლეობაზე.

5.1. ქალი და ოჯახი
წინამდენარე ქვეთავი მიმოიხილავს საზოგადოებრივ დამოკიდებულებებს ოჯახში ქალების როლისა და
ფუნქციების შესახებ. აღნიშნულ ქვეთავში წარმოდგენილი ინფორმაცია დამოუკიდებელ ღირებულებასთან
ერთად მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც მიანიშნებს ქალთა პოლიტიკაში და ბიზნეს-საქმიანობაში
ჩართვის იმ ბარიერებზე, რომლებიც ოჯახს უკავშირდება. ქვეთავში წარმოდგენილია როგორც რაოდენობრივი,
ისე თვისებრივი კვლევის შედეგები.

5.1.1. ოჯახის სტრუქტურა და ქცევა ოჯახში
კვლევის ფარგლებში საინტერესო იყო იმის შესწავლა, თუ როგორი სტრუქტურა აქვს ოჯახს საქართველოში,
ასევე ქცევის რა მოდელები არსებობს ქართულ ოჯახში, როგორაა განაწილებული სხვადასხვა ფუნქცია
ოჯახის წევრებს შორის და რა მოვალეობები აკისრია მამაკაცს და ქალს ოჯახში.
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ოჯახის სტრუქტურა
როგორც რაოდენობრივი კვლევის შედეგები აჩვენებს, ქორწინებაში იმყოფება და ამჟამად მეუღლესთან
ერთად ცხოვრობს მოსახლეობის ნახევარზე მეტი (54%). მოსახლეობის 9% მეუღლესთან ერთად არ ცხოვრობს,
თუმცა ზოგიერთი მათგანი კვლავ ოფიციალურ ქორწინებაში იმყოფება (4%). ყოველი მეხუთე ადამიანი
დაუოჯახებელია (21%), ხოლო გამოკითხულთა 5% აცხადებს, რომ განქორწინებულია. აღსანიშნავია, რომ
განქორწინებულთა რიცხვი უფრო დიდია ქალაქის ტიპის დასახლებაში (7%) სოფლის ტიპის დასახლებებთან
შედარებით (2%). გამოკითხული ქალების 18% ქვრივია, ასეთი სტატუსის მქონე მამაკაცების წილი კი არ
აღემატება 5%-ს. ქორწინების გარეშე პარტნიორთან ერთად ცხოვრობს მოსახლეობის 7%.
მოქალაქეების უმეტესობა სამოქალაქო ქორწინებაში იმყოფება (95%), ხოლო მოსახლეობის 37%
იმყოფება საეკლესიო ქორწინებაში. აღსანიშნავია, რომ ახალგაზრდა რესპონდენტების უფრო დიდი ნაწილი
იმყოფება საეკლესიო ქორწინებაში ვიდრე უფროსი ასაკის.
ჩვეულებრივ, ოჯახები საშუალოდ 4 წევრისგან შედგება, რომელთა შორისაც საშუალოდ 1 წევრი 6-დან
18 წლამდე ბავშვია.
ოჯახების უმეტესობა (63%) ცალკე ცხოვრობს, 28% კაცის მშობლებთან ან ნათესავებთან, 9% კი
ქალის მშობლებთან ან ნათესავებთან ერთად. ამ შემთხვევაში საინტერესოა მონაცემის ასაკობრივ ჭრილში
განხილვა: რესპონდენტთა ასაკის მატებასთან ერთად იზრდება იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც მარტო ცხოვრობს.
ახალგაზრდა წყვილების (18-24 ასაკობრივი კატეგორია) მხოლოდ 14% არ ცხოვრობს მშობლებთან ერთად.
(იხილეთ ცხრილი #1).

ქალისა და კაცის ქცევა ოჯახში
როგორც კვლევის შედეგები ცხადყოფს, სახლში არსებული საქმე, რომელიც ოჯახის წევრების მოვლას
(საჭმლის მომზადება, ოჯახის ავადმყოფი წევრის მოვლა, ბავშვის მოვლა და ა.შ.) და სახლის წესრიგში ყოფნას
უკავშირდება (სახლის დალაგება, სარეცხის გარეცხვა/გაფენა და ა.შ.) ძირითადად ქალის მოვალეობას
წარმოადგენს.
ქალების უმეტესობისათვის სარეცხის გარეცხვა, სარეცხის გაფენა და სახლის დალაგება ისეთი
მოვალეობებია, რომლებსაც ისინი ძირითადად თვითონ, მეუღლის დახმარების გარეშე ახორციელებენ.
ასევე, ცალსახად ქალის მოვალეობად აღიქმება ოჯახის ავადმყოფი წევრის მოვლაც, ქალების მხოლოდ
17% თვლის, რომ ამ შრომას კაციც და ქალიც თანაბრად ინაწილებს, მაშინ როდესაც იგივეს კაცების 24%
აცხადებს. (იხილეთ დიაგრამა #1).
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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)
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როგორც აღმოჩნდა, ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებულ საკითხებში, კაცი ყველაზე მეტად ბავშვის
ექიმთან ვიზიტში იღებს მონაწილეობას, მამაკაცების 44% აცხადებს, რომ ბავშვი ექიმთან მეუღლესთან/
პარტნიორთან ერთად ან თითქმის თანაბრად დაჰყავთ, ამ მოსაზრებას ქალების 38% იზიარებს. რაც შეეხება
ბავშვის ყოველდღიურ მოვლას, დაძინებას და მასთან ავადმყოფობის ჟამს დარჩენას, ამ აქტივობების
განხორცილება უმეტეს შემთხვევაში ქალს მარტოს უწევს. (იხილეთ დიაგრამა #4)

ქალების 65%-ზე მეტი აცხადებს, რომ ბავშვი სკოლაში/ბაღში, სპორტზე ან გასართობად უმეტესად
თავად დაჰყავს. კაცების და ქალების თითქმის ერთი მესამედი თვლის, რომ ამ აქტივობას მეუღლეები/
პარტიონერები თანაბრად ან ერთად ახორციელებენ. რაც შეეხება გაკვეთილების მომზადებას, ქალების
უმრავლესობა ამბობს, რომ, ძირითადად, ისინი ეხმარებიან ბავშვებს მეცადინეობაში, თუმცა აღსანიშნავია,
რომ მამაკაცების აღქმა ამ აქტივობის თანაბრად ან ერთად განხორციელების შესახებ განსხვავდება
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ქალებისგან, მამაკაცების 25% თვლის, რომ გაკვეთილების მომზადებაში თანაბრად ეხმარებიან შვილებს,
იგივეს კი ქალების მხოლოდ 12% იზიარებს. (იხილეთ დიაგრამა #5).

შვილებთან სერიოზულ თემებზე ან რთულ საკითხებზე საუბრისას ორივე მშობელი თანაბრად იღებს
მონაწილეობას, ამ მოსაზრებას ქალებისა და კაცების თითქმის ორი მესამედი ეთანხმება. შემთხვევა,
როდესაც რთულ და სერიოზულ თემებზე  ქალს მარტოს უწევს ბავშვებთან საუბარი, ქალების აღქმით, 26%ია (ძირითადად ან ყოველთვის ქალი), ხოლო მამაკაცების აზრით, 12% (ძირითადად ან ყოველთვის ქალი).
ოჯახში შექმნილი რთული სიტუაციებიდან გამოსავლის მოძიება მამაკაცების ერთი მეხუთედის თქმით, მათი
მოვალეობაა, ძირითადად კი, პრობლემურ საკითხებზე მსჯელობა და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება
ერთობლივი ძალებით ხდება (43%).
საინტერესოა, რომ დამოკიდებულებების დონეზე გამოკითხულთა 54%-ს მიაჩნია, რომ ქალი და კაცი
თანაბარ დროს უნდა უთმობდნენ შვილების აღზრდას, ხოლო 45% ასე არ ფიქრობს. რესპონდენტთა 51%
თვლის, რომ ქალი და კაცი თანაბრად უნდა აკეთებდნენ ოჯახის საქმეებს,  ხოლო 46% მათ არ ეთანხმება.
(იხილეთ ცხრილი #2).
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თუ აღნიშნულ მონაცემს გენდერის ჭრილში გავაანალიზებთ, დავინახავთ, რომ გამოკითხული
რესპონდენტებიდან მცირედით უფრო მეტი ქალი (66%) ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ქალის დასაქმების
შემთხვევაში მისმა მეუღლემ თავის თავზე უნდა აიღოს საოჯახო საქმეების ძირითადი ნაწილი. ასევე,
მამაკაცებთან შედარებით უფრო მეტი ქალი (57%) თვლის, რომ კაცმა იმდენივე დრო უნდა დაუთმოს ბავშვების
აღზრდას და მოვლას, რამდენიც ქალმა. კაცის სახლის/საოჯახო საქმეებში ჩართვასთან მიმართებაში
გენდერთა შორის დიდი განსხვავება არ ფიქსირდება.

თუმცა, ქალების დაახლოებით ორი მეხუთედი თვლის, რომ საოჯახო საქმეების მხრივ, ისინი თავიანთ
მეუღლეებთან/პარტნიორებთან შედარებით ბევრად მეტს აკეთებენ, აღსანიშნავია, ისიც, რომ მამაკაცების
დაახლოებით იგივე წილი აღიარებს, რომ მათი მეუღლეები/პარტიორები მათთან შედარებით ბევრად მეტს
აკეთებენ. ქალებისა და მამაკაცების დაახლოებით ერთი მეხუთედი კი თვლის, რომ მათი წვლილი საოჯახო
საქმეებში თანაბარია.
რაც შეეხება ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებულ სამუშაოს, ქალების 63% თვლის, რომ ის მეუღლეზე/
პარტნიორზე ბევრად მეტს აკეთებს, ქალის მიერ ბევრად უფრო მეტი სამუშაოს გაწევას კი მამაკაცების მხოლოდ
56% აღიარებს. მამაკაცებისა და ქალების დაახლოებით ერთი და იგივე წილი (11%, 10%) თანხმდება იმაზე,
რომ
ისინი
თანაბრად
იღებენ მონაწილეობას ბავშვის
მოვლაში. (იხილეთ დიაგრამა
#6).   აღსანიშნავია, რომ კაცი
და ქალი რესპონდენტების
აღქმები
სახლში
საქმის
და ბავშვების აღზრდასთან
დაკავშირებული აქტივობების
განაწილებასთან მიმართებაში
სუბიექტურია და შესაბამისად
განსხვავებულია. ცალკეული აქტივობების შესრულების აღქმული
ინტენსივობა დამოკიდებულია
იმაზე, თუ რა მიაჩნია მამაკაცს
თუ ქალს „თავის“ საქმედ ოჯახში და რა მიაჩნია „მეუღლის“ საქმედ. ამ მხრივ საინტერესოა შეკითხვა იმის
თაობაზე, თუ რამდენად კმაყოფილია კაცი და ქალი ოჯახში საქმის არსებული გადანაწილებით.
ქალების 51% მეტ-ნაკლებად კმაყოფილია თავის ოჯახში არსებული შრომის განაწილებით, ქალების ზუსტად
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იგივე წილი (51%), აცხადებს, რომ მსგავსი განაწილებით მათი მეუღლეები ძალიან კმაყოფილები არიან. რაც
შეეხება მამაკაცებს, მათი 50% ოჯახში არსებული განაწილებით ძალიან კმაყოფილია და თვლის, რომ აღნიშნული
გადანაწილებით მათი მეუღლეც კმაყოფილია (44%). აღმოჩნდა, რომ ოჯახში საქმეების გადანაწილებით
უკმაყოფილო ქალების მხოლოდ 9%-ია, ხოლო კაცების 4%. (იხილეთ ცხრილი #3)

აქვე საინტერესოა თვისებრივი კვლევის ერთ-ერთი მიგნების მოყვანა: ფოკუს-ჯგუფების მონაწილეების
ნაწილი აღნიშნავდა, რომ კაცისთვის „ქალის კუთვნილი“ ოჯახის საქმის გაკეთება მიუღებელია და ეს „ქალის
სირცხვილია“. ასევე, ზოგიერთი ქალის აზრით, კაცი, რომელიც ჭურჭელს რეცხავს ან სახლს ალაგებს მათთვის
„კარგავს მამაკაცურობას“ და ნაკლებად პატივსაცემი ხდება. ბუნებრივია, როდესაც ქალების ნაწილს მსგავსი
დამოკიდებულება აქვს, მამაკაცების საოჯახო საქმეებში ჩართვის დაბალი ინტენსივობა გასაკვირი აღარ არის.
ნამდვილად არ ვთხოვ „ფეირი“ აიღოს და ჭურჭელი გარეცხოს. არ არის ლამაზი.
[კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
არც დავარეცხინებ, ეგ ქალის სირცხვილია. [კახეთი, სოფელი, 20-35, საშუალო განათლება]
ორი ახლობელი კაცი მყავს გოგონებო, ორივე 60 წლამდე და მე მინახია ორივე, კარტოფილს რომ წვავს,
მწნილებს რომ დებს, რომ რეცხავს. ერთი არის ჩემი მამამთილის მხრიდან და ბოდიში და სულ აგინებს.
მაგრამ ერთია დედის მხარე, დედაჩემის სახლთან მეზობელი კაცი. მაგრამ ეს ორივე იმდენად მამაკაცურები
არიან და რომ გამოვლენ ქართული ტრადიციული მამაკაცური იერი აქვთ, რომ შენ ვერ მიხვდები იმას, რომ
სახლში აკეთებენ ამას. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

5.1.2. ოჯახთან დაკავშირებული ღირებულებები,
წარმოდგენები, დამოკიდებულებები
ოჯახში არსებული ქცევის მოდელები და რეალობაში არსებული ფუნქციების გადანაწილება ოჯახის
წევრებს შორის, რაც წინა ქვეთავში იყო მიმოხილული, ბუნებრივია ეფუძნება წარმოდგენებს და რწმენებს
იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იყოს მოწყობილი ოჯახი. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ოჯახში
არსებული ქცევის მოდელებთან ერთად კვლევის ფარგლებში მომხდარიყო იმის შესწავლა, თუ რა რწმენები
და დამოკიდებულებები უდევს საფუძვლად ქართული საზოგადოების წევრების ქცევას.
როგორც კვლევის შედეგები აჩვენებს, ოჯახი ქართული საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან
ფასეულობას წარმოადგენს. ღირებულებათა იერარქიაში ოჯახი როგორც ქალების, ისე მამაკაცების
აბსოლუტური უმრავლესობის შემთხვევაში პირველ ადგილას დგას (89%). ამასთან, გამოკითხულთა
აბსოლუტური უმრავლესობა ოჯახს პირველ, მეორე ან მესამე ადგილას აყენებს ღირებულებათა იერარქიაში.
(იხილეთ ცხრილი #4) აღსანიშნავია, რომ  ღირებულებათა იერარქია მსგავსია ქალებისა და მამაკაცების
შემთხვევაში.
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როგორც თვისებრივი კვლევის შედეგები აჩვენებს, ქართული საზოგადოებისთვის ოჯახის ინსტიტუტი
ქართულ ტრადიციებს უკავშირდება და ნაციონალურ იდენტობასთანაა კავშირში. არსებობს მყარი
წარმოდგენები იმის შესახებ, თუ როგორი უნდა იყოს კარგი ქართული ოჯახი, როგორი უნდა იყოს ოჯახის
წევრების ქცევა და რა უნდა იყოს თითოეული ოჯახის წევრის უფლება-მოვალეობები.
კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ წარმოდგენები ოჯახში ქალისა და კაცის ფუნქცია-მოვალეობებთან
დაკავშირებით საკმაოდ ტრადიციულია. ქართულ საზოგადოებას ახასიათებს გარკვეული ოჯახური იერარქია
და სუბორდინაცია ოჯახის წევრებს შორის, რომელიც ქალისა და კაცის როლებზე სტერეოტიპულ, ტრადიციულ
და, ხშირ შემთხვევაში პატრიარქალურ წარმოდგენებს ეფუძნება.
ერთ-ერთი ასეთი წარმოდგენა, რომელიც ფუნდამენტურად შეიძლება მოვიაზროთ ქართული ოჯახისთვის,
ეხება კაცის, როგორც ძირითადი შემომტანის, მარჩენალის როლს. მიიჩნევა, რომ კაცი უნდა იყოს ოჯახის
თავი და მან უნდა აიღოს საკუთარ თავზე ოჯახის კეთილდღეობაზე ზრუნვა ფინანსური თვალსაზრისით.
იმაზე, რომ ქართულ ოჯახში მასკულინური დომინაცია მიიჩნევა პრიორიტეტულად  მეტყველებს ის ფაქტი,
რომ მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილის აზრით, იდეალურ შემთხვევაში ოჯახის მარჩენალი კაცი
უნდა იყოს (88 %), მაშინ, როდესაც მოსახლეობის მხოლოდ 1 % თვლის, რომ ეს ფუნქცია ქალმა უნდა
შეითავსოს. 11% მიიჩნევს, რომ მამაკაცსა და ქალს თანაბრად უნდა შეჰქონდეთ წვლილი ოჯახის რჩენაში.  
(იხილეთ დიაგრამა #7).

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით განსაკუთრებული განსხვავება არაა ქალაქის
და სოფლის ტიპის დასახლებებს შორის. ქალაქის მოსახლეობის 86%, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებების
90% მიიჩნევს, რომ ოჯახის მარჩენალი კაცი უნდა იყოს.
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თუმცა, საინტერესოა, რომ რეალობის შეფასებისას გამოკითხულები აფიქსირებენ, რომ საქართველოს ოჯახებში
სიტუაცია მათი წარმოდგენილი იდეალისგან განსხვავდება - კვლევის მონაწილეების 34% თვლის, რომ საქართველოს
ოჯახებში დღესდღეობით ოჯახის მარჩენალი ქალია. (იხილეთ დიაგრამა #8)
პატრიარქალური ღირებულებები ასევე
თავს იჩენს ოჯახში გადაწყვეტილების მიმღები
პირის საკითხის განხილვისას. გამოკითხულთა
საკმაოდ დიდი ნაწილი თვლის, რომ მთავარი
გადაწყვეტილების მიმღები პირი ოჯახში
კაცი უნდა იყოს (48%).   გამოკითხულთა
მხოლოდ 2 %   მიიჩნევს, რომ ქალმა უნდა
მიიღოს გადაწყვეტილებები ოჯახში. თუმცა,
ასევე აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტების
ნახევარი თვლის, რომ გადაწყვეტილებები
ერთობლივად უნდა იყოს მიღებული ოჯახში.
(იხილეთ დიაგრამა #9).

მამაკაცების 62% თვლის, რომ კაცი უნდა იყოს ოჯახში მთავარი გადაწყვეტილების მიმღები პირი, მაშინ,
როდესაც, ქალების 36% ფიქრობს ასე. ასევე, გამოვლინდა  სხვაობა პასუხში თანაბრად: აქ, პრაქტიკულად,
საპირისპირო განაწილებაა, ქალების 62% ფიქრობს, რომ ქალი და კაცი თანაბრად უნდა იღებდნენ
გადაწყვეტილებებს ოჯახში, მაშინ როდესაც მამაკაცების 37% ფიქრობს ასე.
ოჯახის შექმნა, ქართული საზოგადოების აზრით, ადამიანის ცხოვრების აუცილებელი კომპონენტია. ოჯახის
შექმნის გარეშე ადამიანის ცხოვრება არ მოიაზრება სრულფასოვნად. აღნიშნულს მოწმობს ის ფაქტი, რომ
გამოკითხულთა საკმაოდ დიდი ნაწილი (58%) მიიჩნევს, რომ ცუდ ქორწინებაში ყოფნა ჯობია საერთოდ
დაუოჯახებლად ყოფნას. ამ მხრივ არ ფიქსირდება განსხვავება მამაკაცებისა და ქალების მოსაზრებებს
შორის - როგორც მამაკაცების, ისე ქალების 58% ეთანხმება აღნიშნულ დებულებას.
ქალის ცხოვრებაში ოჯახის მნიშვნელოვნებას ხაზს უსვამს გამოკითხულთა 70%-ის მიერ გაზირებული
მოსაზრება, რომ ზოგადად, ქორწინებაში მყოფი ქალი უფრო ბედნიერია ვიდრე დაუქორწინებელი.   არც
აღნიშნული დებულების შემთხვევაში ფიქსირდება სხვაობა სხვადასხვა გენდერის ჭრილში - როგორც
ქალების, ისე მამაკაცების 70% ეთანხმება აღნიშნულ მოსაზრებას. (იხილეთ ცხრილი #5)
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ქართულ საზოგადოებაში ოჯახი არის ის ექსკლუზიური სფერო, სადაც აუცილებელია მოხდეს ქალის
თვითრეალიზაცია მის მიერ ოჯახის დიასახლისისა და დედის როლის შეთავსების შედეგად. ქალისათვის
ოჯახის მნიშვნელობა მჟღავნდება, უპირველეს ყოვლისა, უმრავლესობის (61%) მიერ გაზიარებულ აზრში,
იმის თაობაზე, რომ ქალი უფრო ბავშვის გაზრდითა და სახლის მოვლით უნდა იყოს დაკავებული და
არა პროფესიული წინსვლით. ამ მოსაზრებას უფრო მეტად მამაკაცები იზიარებენ - 72%, ვიდრე ქალები - 52%.
გამოკითხულთა საკმაოდ დიდი ნაწილი (92%) იზიარებს მოსაზრებას, რომ ქალის ყველაზე მნიშვნელოვანი
როლი ცხოვრებაში არის ოჯახზე ზრუნვა. აღნიშნულ დებულებას ეთანხმება ან სრულიად ეთანხმება
ქალების 91% და მამაკაცების 93%.
ამავე დროს კვლევა აჩვენებს, რომ გამოკითხულთა 79 % იმ აზრს იზიარებს, რომ ქალი უფრო მეტად
ოჯახით ფასობს, ვიდრე სამსახურში წარმატებით. გამოკითხულთა უმრავლესობა (66%) ეთანხმება
დებულებას, რომ ყველასთვის უმჯობესია, როცა კაცი მუშაობს, ხოლო ქალი სახლს უვლის. ამ
შემთხვევაშიც  უფრო მეტი კაცი (73%), ვიდრე ქალი (61%) იზიარებს ამ თვალსაზრისს.
ასევე გამოკითხულთა უმრავლესობა (72%) თვლის, რომ კაცის საქმეა მუშაობა და ოჯახის შემოსავლით
უზრუნველყოფა, ხოლო ქალის მოვალეობაა სახლის და ოჯახის მოვლა. აღნიშნულ მოსაზრებას იზიარებს
ქალების 66%, ხოლო მამაკაცების 80%. (იხილეთ ცხრილი #6)

ძალაუფლების იერარქია ოჯახის შიგნით
როგორც ზემოთ წარმოდგენილი კვლევის შედეგები აჩვენებს, საქართველოში და კონკრეტულად,
ქართულ ოჯახებში   შეიძლება ადგილი ჰქონდეს გარკვეულ იერარქიულ მიმართებებს ოჯახის ქალ და
მამაკაც წევრებს შორის. ამას მოწმობს კვლევის შედეგად გამოვლენილი გენდერული სუბორდინაცია და
გენდერულ როლებთან დაკავშირებული აღქმები, სტერეოპტიპები და სოციალური ნორმები.

19

ურთიერთობები და ძალაუფლებრივი მიმართებები ოჯახში უდაოდ ახდენს გავლენას მისი წევრების
ემოციურ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, რაც ადამიანის ქცევაში პოულობს გამოხატულებას. ქალის
დაქვემდებარებული როლი ოჯახში და ნებისმიერი ტიპის შეზღუდვა შესაძლოა უარყოფითად აისახოს
ქალის თვითშეფასებაზე, რამაც განაპირობოს მისი დაქვემდებარებული ქცევა ოჯახის გარეთაც. დაბალი
თვითშეფასების ქალი შესაძლოა ნაკლები ამბიციით მიუდგეს საკუთარი სამსახურის პოვნის პროცესს ან
არსებულ სამსახურს (დათანხმდეს დაბალ ხელფასს და უარეს პირობებს).
როგორც კვლევის შედეგები ცხადყოფს, ქართული ტრადიციული აღქმები და ჩვეულებები ქართველ
ქალს ხატავს როგორც მორჩილ ცოლს, დიასახლისსა და დედას. ქალის სამსახური და კარიერა ნაკლებად
მნიშვნელოვნად ითვლება. მოიაზრება, რომ ქალის სრული რეალიზაცია შესაძლებელია მოხდეს მხოლოდ
მის მიერ ოჯახის შექმნის და მეუღლისა და დედის როლის შეთავსების შედეგად, მაშინ, როდესაც კაცის
შემთხვევაში კარიერა და ოჯახი ან ერთნაირად მნიშვნელოვანია ან კარიერას უფრო დიდი წონა აქვს.
შესაბამისად, სოციალურ დონეზე ქალს მოეთხოვება, რომ კაცის მორჩილი იყოს, მისი სურვილის შესაბამისად
მოიქცეს და საკუთარი სურვილები და მოთხოვნილებები უკანა პლანზე გადაწიოს. ამგვარი აღქმები ზოგადად
დამახასიათებელია კაცის მიერ დომინირებულ, პარტიარქალურ საზოგადოებაში და საქართველოც სწორედ
ამგვარ საზოგადოებად მიიჩნევა.
კვლევის შედეგების თანახმად, გამოკითხულთა უმრავლესობა (63%) თვლის, რომ კარგი ცოლი უნდა
დაემორჩილოს მეუღლეს, მაშინაც კი, როდესაც არ ეთანხმება მას. აღნიშნულ მოსაზრებას იზიარებს
ქალების 56% და მამაკაცების 72%.
ასევე რესპონდენტების საკმაოდ დიდი ნაწილი (44%) ეთანხმება დებულებას, რომლის თანახმად,
მნიშვნელოვანია, კაცმა აჩვენოს ცოლს/პარტნიორს ვინ არის სახლში უფროსი. ამ შემთხვევაშიც უფრო
მეტი კაცი (54%) აფიქსირებს პოზიტიურ პასუხს ქალებთან შედარებით (35%). (იხილეთ ცხრილი #7)

იმასთან ერთად, რომ პრობლემურია ოჯახის შიგნით არსებული იერარქია და მის შედეგად გამოწვეული
უთანასწორობა, პრობლემას წარმოადგენს თავად ქალების დამოკიდებულება ოჯახში არსებული მსგავსი
სიტუაციის მიმართ. კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ქალების საკმაოდ დიდ ნაწილს აქვს დაბალი
თვითშეფასება და მორჩილებისკენ მიდრეკილება.   მსგავსი თვითაღქმის მქონე ქალები ნაკლებად
სავარუდოა, რომ აქტიურები იყვნენ დასაქმებისა თუ პოლიტიკური აქტივობის მიმართულებით. სწორედ
ამიტომ ქალთა დაბალი თვითშეფასება მათი პოლიტიკურ და ბიზნეს-აქტივობებში ჩართვის მნიშვნელოვან
ბარიერად შეიძლება მოვიაზროთ.
ოჯახის შიგნით კაცისა და ქალის თავისუფლების ხარისხის თვალსაზრისით საინტერესო იყო შეკითხვები
მეგობრების არჩევასა და სექსუალურ ცხოვრებასთან დაკავშირებით.   კვლევის მონაწილეების უფრო
დიდი ნაწილი თვლის, რომ კაცს უფრო მეტი თავისუფლება უნდა ჰქონდეს იმეგობროს ისეთ ადამიანებთან,
რომლებიც მის ცოლს არ მოსწონს. თუმცა, საკმაოდ დიდი ნაწილი (39%) თვლის, რომ ქალსაც უნდა ჰქონდეს
მსგავსი უფლება. აღნიშნულ დებულებებთან დაკავშირებით შემდეგი ვითარება ფიქსირდება გენდერის  
ჭრილში: ქალების 49% და მამაკაცების 27% მიიჩნევს, რომ ქალს უნდა შეეძლოს საკუთარი ამხანაგების /
მეგობრების არჩევა, მაშინაც კი, როცა მეუღლე ამის წინააღმდეგია. გამოკითხული ქალების 57%, ხოლო
მამაკაცების 60% თვლის, რომ კაცს უნდა ჰქონდეს საშუალება იმეგობროს ადამიანებთან, რომელიც მის
მეუღლეს არ მოსწონს.
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რაც შეეხება სექსუალურ ცხოვრებას, გამოკითხულთა უმეტესი ნაწილი არ მიიჩნევს მიზანშეწონილად
მამაკაცმა ან ქალმა სურვილის გარეშე დაამყაროს სექსუალური კავშირი მეუღლესთან. თუმცა, უფრო
მეტია რესპონდენტი, რომელიც თვლის, რომ ქალია ვალდებული სურვილის არქონის შემთხვევაში დაამყაროს
მეუღლესთან სექსუალური კავშირი (22%). აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი სხვაობა
ქალების და მამაკაცების მოსაზრებებს შორის არ ფიქსირდება. (იხილეთ ცხრილი #8)

საინტერესო   იყო გამოკითხულთა მოსაზრება განქორწინებასთან დაკავშირებით. კვლევის
მონაწილეების საკმაოდ დიდი ნაწილი (67%) მიიჩნევს, რომ განქორწინება საუკეთესო გამოსავალია
როდესაც წყვილი ვერ აგვარებს ოჯახურ პრობლემებს და ხშირად აქვს უთანხმოება
(შელაპარაკება, ჩხუბი). თუნდაც აზრის დაფიქსირების დონეზე მსგავსი დამოკიდებულების არსებობა
პროგრესულად შეიძლება მოვიაზროთ, მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკაში განქორწინება ბევრ
ბარიერთან და დაბრკოლებასთან შეიძლება იყოს ასოცირებული, განსაკუთრებით ქალის შემთხვევაში,
რასაც თვისებრივი კვლევის შედეგებიც მოწმობს (იხილეთ ქართველი ქალის ხატი,  გვ. 22). აღსანიშნავია,
რომ აღნიშნულ მოსაზრებას უფრო მეტი ქალი ეთანხმება (71%), ვიდრე კაცი (63%). (იხილეთ ცხრილი #9).

ერთი შეხედვით, გამოკითხულთა უმრავლესობის მიერ განქორწინების „გამართლება“ არ მოდის
თანხვედრაში ასევე უმრავლესობის მიერ გაზიარებულ მოსაზრებასთან, რომლის თანახმადაც ცუდ
ქორწინებაში ყოფნა ჯობია საერთოდ დაუოჯახებლად ყოფნას. თუმცა აქ ნიშანდობლივია, რომ ერთ
შემთხვევაში საუბარია „განქორწინებაზე“, როცა ქალს ან მამაკაცს უკვე აქვს ოჯახი (და შეიძლება ჰყავთ
შვილებიც), ხოლო მეორე შემთხვევაში საუბარია „პირველად დაოჯახებაზე“. იმის გათვალისწინებით, რომ
ქართულ საზოგადოებაში, როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი კვლევის მონაცემების თანახმად,
ოჯახის შექმნა ადამიანის უმთავრეს მოვალეობად მოიაზრება, ნათელი ხდება თუ რატომ არის საზოგადოება
ნეგატიურად განწყობილი „საერთოდ დაუოჯახებლად ყოფნაზე“. ამავე დროს, დაოჯახების შემდეგ
განქორწინების მიმართ საზოგადოებას უფრო ლოიალური დამოკიდებულება აქვს.
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ასევე პროგრესულად შეიძლება მოვიაზროთ ის რესპონდენტები, რომლებიც თვლიან, რომ ოჯახის
შენარჩუნების მიზნით არც ქმარმა და არც ცოლმა არ უნდა მოითმინოს შეურაცხყოფა მეუღლისგან.
თუმცა, უფრო მეტი გამოკითხული მოთმენას ცოლის მოვალეობად მიიჩნევს (45%), ვიდრე ქმრის (34%).
აღნიშნულ დებულებებთან დაკავშირებით შემდეგი ვითარება ფიქსირდება გენდერის ჭრილში: ქალების
38% და მამაკაცების 54% მიიჩნევს, რომ ცოლმა უნდა მოითმინოს გარკვეული შეურაცხყოფა ოჯახის
შენარჩუნების მიზნით. აქ აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ გამოკითხული ქალების უფრო მეტი რაოდენობა
მიიჩნევს, რომ ცოლმა უნდა მოითმინოს (38%) გარკვეული შეურაცხყოფა ოჯახის შენარჩუნების მიზნით,
ვიდრე ქმარმა (32%). ანალოგიური სიტუაცია გვაქვს კაცებთან მიმართებაში, სადაც კაცების უმეტესობა
(54%) თვლის, რომ ცოლს მართებს მეტი მოთმენა, ვიდრე ქმარს (36%).
როგორც თვისებრივი კვლევის მონაცემები აჩვენებს, მონაწილე ქალების აზრით, წინა წლებთან და
თაობებთან შედარებით ახლა უფრო მიღებული გახდა განქორწინება. თუმცა, როგორც პრაქტიკა აჩვენებს,
განქორწინებასთან დაკავშირებული ბარიერები ისევ არსებობს და ეს ბარიერები ქალისთვის სერიოზულ
პრობლემად შეიძლება იქცეს. (მაგალითად, ოჯახის შენარჩუნების „მოთხოვნა“ ოჯახის და საზოგადოების
მხრიდან; ქალის მამაკაცზე ფინანსური დამოკიდებულება დ ა.შ. - იხილეთ ქართველი ქალის ხატი, გვ.22).  
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი დისკრიმინაციული შეხედულება აძლიერებს ქალის მეორეხარისხოვან და
დამორჩილებულ პოზიციას ქართულ საზოგადოებაში. ამის გარდა, ეს შეხედულებები შეიძლება ჩაითვალოს
ქალების პასიურობის განმაპირობებელ ფაქტორებად და მათი სხვადასხვა აქტივობებში, მაგალითად,
პოლიტიკასა ან ბიზნესში ჩართულობის წინაღობად.

ქართველი ქალის ხატი - როგორია ქართველი ქალი?
„ქართველი ქალი“
თვისებები/ეპითეტები:
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• ოჯახისთვის თავდადებული
• ოჯახის ერთგული
• ქმრის მორჩილი
• კდემამოსილი
• პატიოსანი, წესიერი
• ტრადიციების მიმდევარი
• სტუმართმოყვარე
• კარგი დიასახლისი
• მორჩილი, დამყოლი

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში კვლევის მონაწილეები
ახასიათებდნენ ტიპიურ ქართველ ქალს და აღწერდნენ მის თვისებებს.
კვლევის მონაწილეების მიერ დახასიათებული ქართველი ქალის
ხატი პოზიტიური კონოტაციის მატარებელია, შესაბამისად, შეიძლება
დავასკვნათ, რომ საზოგადოებრივ დონეზე წახალისებულია ის,
რომ ქალი ამ იდეალს შეესაბამებოდეს. აქედან გამომდინარე,
აღნიშნული პროექციული ტექნიკის შედეგები საინტერესოა ორი
მიმართულებით: პირველ რიგში, იგი აჩვენებს, თუ როგორ აღიქვამენ
ქართველი ქალები საკუთარ თავს და, მეორეს მხრივ, ნათელს ხდის
თუ როგორი მისაბაძი ქცევის მოდელი არსებობს ქალებისთვის ანუ
რა იდეალისკენ მიისწრაფიან ისინი.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

უპირველეს ყოვლისა, ქართველი ქალის დახასიათება
მიუთითებს იმაზე, რომ ოჯახი საქართველოში ქალისთვის უპირველეს
ღირებულებად მიიჩნევა. პირველივე სპონტანური ასოციაციები,
რომლებიც „ქართველ ქალს“ უკავშირდება, ოჯახს ეხება. ქართველი
ქალი ხასიათდება როგორც ‘ოჯახისთვის თავდადებული’, ‘ოჯახის
ერთგული’, ‘ოჯახზე გადაყოლილი’ და ა.შ. ქართველი ქალის
ოჯახისადმი ერთგულება მჟღავნდება იმაში, რომ იგი არის კარგი
დიასახლისი, მეუღლე და დედა. ამავე დროს, იგი სტუმართმოყვარეა
და იცის სტუმრების კარგი გამასპინძლება, რაც კარგი დიასახლისობის
მნიშვნელოვანი მახასიათებელია.

ბუნების, დამთმობი
მომთმენი
მებრძოლი
ამტანი
ძლიერი, გამძლე
ამაყი
პრინციპული
შრომისმოყვარე
განათლებული
ლამაზი
ზედმეტად თავმდაბალი
მოსიყვარულე
თბილი
ყურადღებიანი

ერთი ჟურნალისტი იყო, რომელსაც უშუალოდ აინტერესებდა ქართველ ქალზე
და ვუთხარი ასეთი რამ: ვართ ძალიან ტრადიციულები, ოჯახის და ქმრის
ერთგულები, და პირველ რიგში რომ ოჯახს ვაყენებთ სამსახურეობრივზე
და ყველაფერზე მაღლა. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი
განათლება]

უფრო ოჯახზე ორიენტირებული, მეოჯახეები ვართ. პირველ რიგში შვილი და ქმარია. [სამეგრელო, ქალაქი,
20-35, უმაღლესი განათლება]
ჩემი აზრით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალს ოჯახში და ქართველი ქალი ოჯახის ბურჯი არის შემაერთებელი,
ბოძი, ძირითადი საყრდენი მეუღლის, შვილის, სტუმრის ყველასი - არის დედაბოძი. [კახეთი, სოფელი, 20-35,
უმაღლესი განათლება]
ჩვენ ძირითადად ვართ ოჯახზე, მე ვეტყოდი უცხოელს, რომ სწორი არჩევანი გავაკეთე სახლში ვიჯექი და შვილები
გავზარდე, ბავშვების გამო მე ჩემი ცხოვრება გადავდე რასაც ქვია, ეს დრო გადავდე ოჯახისთვის, შვილებისთვის.
[სამეგრელო, ქალაქი, 36-50, საშუალო განათლება]

ქართველი ქალის ღირსებად მიიჩნევა ის, რომ იგი ოჯახზე განსაკუთრებულად ზრუნავს და ამასთან,
დატვირთულობის მიუხედავად ახერხებს ყველა საქმე დროულად და კარგად მოაგვაროს.
ქალი მაშინ ხარ და მაშინ ფასდები, როდესაც არც მეუღლე გყავს უკმაყოფილო, რომ შენ გასული ხარ, არც
სტუმარი. ყველაფერსაც ვასწრებ. აი ეგ არის ქალობა. ყველაფერს უნდა გაუძღვე. ძლიერია ქალი, ნამდვილად
ძლიერია ქართველი ქალი. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
ქართველი, კავკასიელი ქალის სულში ზის ჩემი აზრით, ყველა ქართველ ქალში - არ აქვს მნიშვნელობა ასაკს,
პირველი ის არის დედა, ის არის ქალი და მას უყვარს თავისი ოჯახი. ის არის გადაფოფრილი, ასე რომ ვთქვათ
თავის ოჯახზე. [კახეთი, სოფელი, 20-35, საშუალო განათლება]

ქართველი ქალი, კვლევის მონაწილეების აზრით, ძლიერი დედობრივი ინსტინქტით გამოირჩევა და
საკუთარ შვილებზე ზრუნვა მისთვის მთავარი პრიორიტეტია ცხოვრებაში.
მე, მაგალითად პირველ რიგში ვარ დედა, შემდეგ ვარ ქალი. აი ესეა. [კახეთი, სოფელი, 20-35, საშუალო
განათლება]
ქართველი ქალები ოჯახის ქალები არიან და მათში განსაკუთრებული არის დედის ინსტინქტი, როგორც
საქართველოშია მე მგონი არც ერთ ქვეყანაში არ არის ესე. […] თუმცა რამდენადაც დედა არის აქტიური და
თავის შვილებზე მზრუნველი, ქმრის მიმართ არის საკმაოდ მორჩილი. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, საშუალო
განათლება]
ქართველი ქალი განსაკუთრებული სიდინჯით გამოირჩევა, თავმდაბლობით, სიმორცხვით, ამტანობით.
[სამეგრელო, სოფელი, 20-35, საშუალო განათლება]
[ქართველი ქალი] კლდემამოსილია, ტრადიციების მიმდევარი. ქმარ-შვილს გადაყოლილია ასე რომ ვთქვათ.
ოჯახის ერთგული რა თქმა უნდა პირველ რიგში. [სამეგრელო, სოფელი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

ყოფითი ცხოვრებისა და ოჯახზე ზრუნვის გარდა ქართველი ქალის ოჯახისადმი ერთგულება მჟღავნდება
კიდევ ერთ საინტერესო დეტალში: მიიჩნევა, რომ ქართველი ქალი არის გამძლე, ამტანი და მომთმენი და
ოჯახის შენარჩუნებისთვის მზადაა ბევრ რამეზე დახუჭოს თვალი. ეს შეიძლება იყოს კაცის ღალატზე თვალის
დახუჭვა, და რიგ შემთხვევაში ოჯახური ძალადობის მოთმენაც კი.
ისიც იცის [ქართველმა ქალმა], რომ არ შეიძლება რომ ქმარი ვიღაცასთან მიდის, მაგრამ იმასაც ამბობს აბა მე
ოჯახი როგორ დავანგრიო, შვილებს დედა უნდა მამა უნდაო. 99% არ დაანგრევს ოჯახს. [სამეგრელო, სოფელი,
36-50, საშუალო განათლება]
[ქალების] ხასიათში ძალიან გავრცელებულია მაზოხიზმი. იმიტომ, რომ უსიტყვოდ ემორჩილებიან ძალიან ბევრ
რამეს. შეგუების ინსტიქტი აქვთ ძალიან მაღალ დონეზე განვითარებული. [სამეგრელო, სოფელი, 36-50,
საშუალო განათლება]
ეს უკვე აღმოსავლეთში [საქართველოში] აღარ არის, ეს დასავლეთშია შემორჩენილი.   მე ვცხოვრობ მაინც
რეგიონში. და იქ როცა ოჯახს შექმნი უნდა დარჩე ბოლომდე. იქ შენი ქმარი შეურაცხყოფას თუ მოგაყენებს,
აუცილებლად უნდა აიტანო, რაც დარწმუნებული ვარ რომ აღმოსავლეთში [საქართველოში] ასე არ არის. ძალიან
ბევრ რაღაცაზე გიწევს თვალის დახუჭვა და შეგუება. [სამეგრელო, სოფელი, 36-50, საშუალო განათლება]
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ქართველი ქალის დახასიათებისას ზოგიერთ ფოკუს-ჯგუფში დომინირებდა ოჯახში ძალადობის თემა.
აღინიშნა, რომ ქართველი ქალი „დაჩაგრულია“, რადგან ტრადიცია მისგან მოითხოვს ნებისმიერ ფასად
შეინარჩუნოს ოჯახი. არსებობს საზოგადოებრივი წნეხი, რომელიც ქალს ოჯახის დანგრევას „ურთულებს“.
ამასთან, გაშორების შემდეგ განსაკუთრებული კონტროლის ქვეშ ჰყავს და კრიტიკულად აფასებს. ზოგიერთი
ქალი უძლებს ამ წნეხს და ბედავს ოჯახის დანგრევას, ზოგიერთი კი მოთმენას და მორჩილებას ამჯობინებს.
მეუღლეს რომ დაშორდე და ოჯახი დაანგრიო ეს სირცხვილად ითვლება. [სამეგრელო, სოფელი, 20-35,
უმაღლესი განათლება]
მე, მაგალითად, ოჯახი დანგრეული მაქვს, ერთი გოგო მყავს, მე ჩემი ნებით წამოვედი სახლში. მშობლები
რამეს თუ მეტყოდნენ ცალკე ვიცხოვრებდი. ძალიან გამიჭირდა. მთელი თვეები ვფიქრობდი რას იფიქრებს
ჩემი ძმა, ჩემი დები, სიძეები რას იტყვიან რომ ოჯახი დაენგრა ერთ წელიწადში, მაგრამ რა მექნა, ისევ ჩემი
მომავლისთვის გადავწყვიტე და წამოვედი. [სამეგრელო, სოფელი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
ბევრის ოჯახს აქვს კომპლექსი და ჩვენს კუთხეში ეს განსაკუთრებით ხდება. გვიანობამდე არ უნდა ვიყო
გარეთ. დედაჩემი გაგიჟდება ქმარს გაცილებული ხარ. ღირსებას მთელი ოჯახი იცავს. [სამეგრელო,
სოფელი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
ხშირ შემთხვევაში დაჩაგრულებიც არიან ქართველი ქალები. ძალადობის მხრივ, ვიცი ბევრი შემთხვევა
ასეთი. ხშირად ტრადიციების გამო, შვილების გამო, რომ შვილები ისე არ გაიზარდონ ძალიან ბევრ
რამეს იტანენ. ამ მხრივ არ ვეთანხმები ჩვენს ტრადიციებს. [სამეგრელო, სოფელი, 20-35, უმაღლესი
განათლება]
კახელი კაცები არიან ჩემს გარშემო ყოველ შემთხვევაში ძალიან აგრესიულები, მიმდინარეობს
პატრიარქატი, კაცი რასაც იტყვის ოჯახში ის უნდა გაკეთდეს ყოველთვის, შეიძლება ქალი არჩენდეს
ოჯახს, შეიძლება ეს ტვირთი იყოს ქალის მხრებზე, მაგრამ კაცის სიტყვა არის მაინც პირველი. მორჩილები
არიან იმიტომ, რომ არ აქვთ სხვა გამოსავალი ან სხვა ცხოვრება არ უნახიათ, ან მეტის მოთხოვნილება არ
აქვთ, მე ისეთ ოჯახში გავიზარდე დედაჩემი იყო მამაჩემის საშინლად მორჩილი, იმდენად მორჩილი, რომ
თავისი ცხოვრება გაინადგურა და მე არასდროს არ ვიქნები ესეთი მორჩილი. [კახეთი, ქალაქი, 20-35,
საშუალო განათლება]

თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ქართველი ქალის მიმართ არსებული საზოგადოებრივი წნეხი, რომელიც
გულისხმობს იმას, რომ იგი გაიკიცხება ოჯახის დანგრევის შემთხვევაში, შეიძლება ტრანსფორმირდეს ქალის
პოზიტიურ მახასიათებლად, რომელიც გარკვეულწილად ამართლებს ქალის მიერ საკუთარი თავის გაწირვას
და ქალის მიერ ბევრი რამის მოთმენას მის ღირსებად წარმოაჩენს. მსგავსი აზრთა წყობა გარკვეულწილად
ბუნებრივია, რადგან ქალს სჭირდება ჯილდო იმის სანაცვლოდ/საკომპენსაციოდ, რომ იგი ასე „იტანჯება“ ეს ჯილდო კი არის მისი როგორც მომთმენი, ამტანი, ტრადიციების მიმდევარი ქალის დახასიათება, რომლის
ღირსებას წარმოადგენს ის, რომ იგი ნებისმიერ ფასად ინარჩუნებს ოჯახს, რომელიც უპირველესია მის
ცხოვრებაში. ამასთან, რიგ შემთხვევაში, ქალის მსგავსი ქცევა (მოთმენა, საკუთარი თავის გაწირვა, ქმრის
მორჩილება) არა მარტო ტრადიციას, არამედ რელიგიასაც უკავშირდება. მიიჩნევა, რომ ქალის მსგავსი
ქცევა ქრისტიანული მორალის შესაბამისია.
ქართველი ქალები უფრო მეტად გამძლეები არიან, ჩემი აზრით, ვიდრე საზღვარგარეთ. უფრო ამტანები
არიან, მეტი სირთულის ატანა შეუძლიათ, ვიდრე უცხოელებს. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, საშუალო
განათლება]
უცხოელმა შეიძლება ელემენტარულზე ოჯახი დაანგრიოს, თუნდაც უმუშევრობაზე. ქართველ ქალებს
შეგვიძლია, რომ შევინარჩუნოთ ოჯახი. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, საშუალო განათლება]
ქრისტიანობა, რომ ცოლი უნდა იყოს ქმრის მორჩილი. ნებისმიერი ხასიათის მამაკაცი უნდა აიტანოს
ქართველმა ქალმა. [სამეგრელო, სოფელი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

შესაბამისად, ქალის მსგავსი ქცევა შემდეგი ფაქტორებით შეიძლება აიხსნას: ერთის მხრივ, არსებობს
შიში, რომ იგი გახდება საზოგადოების გაკიცხვის ობიექტი, მეორეს მხრივ, ქალს მიაჩნია, რომ შვილებისთვის
უმჯობესია, თუ ოჯახს შეინარჩუნებს, რადგან მათ მამა სჭირდებათ. ამასთან, როგორც ტრადიცია, ისე რელიგია მას
ქმრის მორჩილებისკენ და მოთმენისკენ მოუწოდებს. ბუნებრივია, ამ ფაქტორების გარდა, არსებობს ობიექტური
ხელისშემშლელი გარემოებებიც: ქალი ფინანსურად მამაკაცზეა დამოკიდებულია და თუ საკუთარი ოჯახის
მხრიდან არ აქვს ძლიერი ხელშეწყობა, არ აქვს შესაძლებლობა, რომ საკუთარი თავი და შვილები შეინახოს.
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საინტერესოა, რომ იმის ფონზე, რომ ქართველი ქალი ხასიათდება როგორც მორჩილი, დამთმობი, სუსტი
და უსუსური, ასევე ქართველი ქალის ხასიათის ნიშნებად სახელდება სიძლიერე, ამტანობა და მებრძოლი
ბუნება. ხშირად ხდებოდა იმის აღნიშვნა, რომ თანამედროვე რეალობაში ქალმა თავის თავზე აიღო კაცის
ფუნქცია და ქალი ოჯახის მარჩენალი გახდა. მაგალითად, სახელდებოდა ქალების შრომითი მიგრაცია
საზღვრგარეთ და ასევე ოჯახები, სადაც ქალი არის ძირითადი შემომტანი.
ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე, ქართველი ქალი თითქმის იქცა კაცად. [სამეგრელო, სოფელი,
20-35, უმაღლესი განათლება]
ქართველი ქალი ყველაფერს იკისრებს, ყველაფერს გააკეთებს, ოღონდ ბავშვები არჩინოს, ლუკმა-პური
არ მოაკლოს და მამაკაცი შეიძლება ინერტული შეხვდეს. [...] ქალი არ დაჯდება სახლში, ყველაფერს
იღონებს, რომ ოჯახი გადაარჩინოს. [სამეგრელო, ქალაქი, 36-50, უმაღლესი განათლება]
ქალების უმეტესობა გადავარდნილია თურქეთში, მართლა მეცოდება ეს ქალები ვინც იქ არიან წასულები
მუშაობენ და ამ დროს მათი მამაკაცები ლუდის ბოთლებით დადიან, ეს შემზარავია. [სამეგრელო, ქალაქი,
36-50, საშუალო განათლება]

საინტერესოა, რომ მსგავს ქალებზე საუბრისას კვლევის მონაწილეები ისევ დედობრივი ინსტინქტის
სიძლიერეზე საუბრობდნენ - მიიჩნევა, რომ ძლიერი და მებრძოლი ბუნების გამომჟღავნებას ქალი მაშინ
ახდენს, როდესაც მისი შვილების კეთილდღეობას ექმნება საფრთხე.
სხვათაშორის, დღეს ჩემს გარშემო ძალიან ბევრი ქალი ვიცი, ვინც თუნდაც საკუთარი შვილებისთვის
და ოჯახის გადასარჩენად წასულები არიან ემიგრაციაში და სხვათაშორის ისიც მინდა ვთქვა, რომ ისიც
გამიგონია - ქალია სუსტია თვითონ, მაგრამ დედა ძლიერია. თუნდაც ის დედები თავისი შვილებისთვის
აკეთებენ ყველაფერს. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

მიუხედავად თანამედროვეობაში შეძენილი მარჩენალის ფუნქციისა, ქართველი ქალის მახასიათებლებში
მაინც ჭარბობს ისეთი ეპითეტები, როგორებიცაა, თავმდაბალი, დამთმობი, მორჩილი, კდემამოსილი, რაც
შეიძლება მიანიშნებდეს იმაზე, რომ ზოგადად უფრო მისაღებია ქალი წყნარი და უფრო პასიური ბუნების იყოს.
ამასთან, არსებობს სტერეოტიპი, რომ ქალი კაცის ჩრდილში უნდა იყოს. განსაკუთრებულად აღსანიშნავია,
რომ ამ მოსაზრებას ქალების ნაწილიც იზიარებს9.
ჩემი ქმარი ეხლა, ამ წუთას სახლში არ არის და ვთიბავ და ვთოხნი და ვბარავ და ასე შემდეგ, მიუხედავად
ამ ყველაფრისა ჩემი ქმარი არის მაინც ქმარი, მაინც კაცი და უფროსი და მე მაინც მინდა რომ უკან ვიდგე
და ის იდგეს წინ. არ ვიცი რატომ, აი ამას არ ვიცი რა დავარქვა, ასე მინდა. [სამეგრელო, ქალაქი, 36-50,
უმაღლესი განათლება]

ოჯახის დაგეგმვა - ქართველი მშობლების პრეფერენციები
ქართული საზოგადოების თვალში ოჯახის, როგორც სოციალური ინსტიტუტის მნიშვნელოვნება დიდწილად
განპირობებულია იმით, რომ ოჯახში მომავალი თაობის აღზრდა ხდება. ოჯახი არ განიხილება მხოლოდ
და მხოლოდ კაცისა და ქალის თანაცხოვრების სფეროდ. შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული წარმოადგენს
ოჯახს ვიწრო გაგებით და რიგ შემთხვევაში არასრულფასოვან ოჯახად მოიაზრება. მსგავსი დამოკიდებულება
განპირობებულია იმით, რომ ქართული საზოგადოების აზრით, სრულფასოვან ოჯახში აუცილებლად უნდა იყოს
შვილი. აღსანიშნავია, რომ აქ საუბარია ნუკლეარულ ოჯახთან დაკავშირებულ აღქმებზე და დამოკიდებულებებზე,
თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ქართულ საზოგადოებაში ოჯახის გაგება ხშირ შემთხვევაში სცდება ორი
თაობის წარმომადგენლების თანაცხოვრებას და უფრო ფართო კავშირებს მოიაზრებს (სულ მცირე წყვილის
მშობლები, რომელნიც ხშირ შემთხვევაში წყვილთან ერთად ცხოვრობენ და უფრო ფართო ნათესაობა).
9

აღსანიშნავია, რომ სამეგრელოსა და კახეთში ჩატარებულ ფოკუს-ჯგუფებს შორის არ დაფიქსირდა განსაკუთებული განსხვავებები „ქართველი ქალის“
აღქმებთან მიმართებაში. ორივე რეგიონში გამოთქმული მოსაზრებები ერთმანეთის მსგავსია.
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ოჯახის, როგორც შვილის აღზრდის ინსტიტუტის მნიშვნელოვნებას ადასტურებს ის ფაქტი, რომ გამოკითხულთა
აბსოლუტური უმრავლესობა როგორც ქალის, ისე კაცის ყველაზე მნიშვნელოვან  როლად ცხოვრებაში დედობასა
და მამობას მოიაზრებს. კვლევის მონაწილეების 96% მიიჩნევს, რომ ქალის ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი
ცხოვრებაში არის დედობა, ხოლო 85% თვლის, რომ კაცის ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი ცხოვრებაში
მამობაა. მცირედი განსხვავება გენდერთა შორის შესაძლოა მიუთითებდეს იმაზე, რომ საზოგადოების გარკვეული
მცირე ნაწილისთვის ქალის თვითრეალიზაციისთვის დედობა უფრო მნიშვნელოვნად მიიჩნევა, ვიდრე კაცის
თვითრეალიზაციისთვის - მამობა. (იხილეთ ცხრილი #10)

კვლევის პროცესში ასევე მოხდა ინფორმაციის მოპოვება იმის შესახებ, თუ რა სახის პრეფერენციები
არსებობს ოჯახში შვილების რაოდენობასთან, სასურველ სქესთან და ოჯახის დაგეგმვასთან დაკავშირებულ
გადაწყვეტილებებზე.
კვლევის შედეგების თანახმად, საქართველოს ზრდასრული მოსახლეობის აზრით, იდეალურ
შემთხვევაში ოჯახში 3 შვილი უნდა იყოს. შვილების იდეალური რაოდენობის საშუალო მაჩვენებელი არ
არის განსხვავებული ქალების და მამაკაცების შემთხვევაში - როგორც ქალ, ისე მამაკაც რესპონდენტებს 3
შვილის ყოლა მიაჩნიათ ოპტიმალურად იდეალურ შემთხვევაში.
რაც შეეხება იმას, თუ ვინ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ რამდენი შვილი უნდა იყოლიოს
ოჯახმა, გამოკითხულთა უმრავლესობა თვლის, რომ ეს გადაწყვეტილება მეუღლეებმა ერთობლივად უნდა
მიიღონ (84%). თუმცა, რესპონდენტთა მცირე ნაწილი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება მამაკაცმა
უნდა მიიღოს (9%) და ამ რესპონდენტთა შორის უფრო მეტი კაცია. (იხილეთ დიაგრამა #10)
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მაშინ როდესაც ოჯახში შვილების რაოდენობასთან დაკავშირებული მოსაზრებები უფრო მეტად
გენდერულ თანასწორობისკენ მიუთითებს, გენდერული უთანასწორობის მაგალითია ოჯახში ბავშვის სქესის
მიმართ არსებულ პრეფერენციები.
როგორც კვლევის მონაცემები აჩვენებს, ოჯახში ერთი შვილის ყოლის შესაძლებლობის შემთხვევაში
გამოკითხულთა 45% ბიჭის ყოლას ამჯობინებს. ამასთან, მამაკაცების უფრო დიდ ნაწილს სურს ვაჟის
ყოლა (56%). შეიძლება ითქვას, რომ ოჯახში ბავშვის სქესის მიმართ არსებული პრეფერენციები აშკარად
მეტყველებს საზოგადოებაში კაცის აღქმულ პრივილეგირებულ პოზიციაზე. (იხილეთ დიაგრამა #11)

თუ აღნიშნულ მონაცემს ქალაქის და სოფლის დასახლებების ჭრილში გავაანალიზებთ, დავინახავთ,
რომ სოფლის მოსახლეობის უფრო დიდი ნაწილი (54%) გამოხატავს ბიჭის მიმართ პრეფერენციას, ქალაქის
მაცხოვრებლებთან შედარებით (37%).

თვისებრივი კვლევის შედეგად გამოვლინდა ის ფაქტორები, რომლებიც განსაზღვრავენ ქართულ
საზოგადოებაში ვაჟის მიმართ პრეფერენციას.
ერთის მხრივ, ვაჟი უფრო სასურველია ქართულ ოჯახში, რადგან იგი გვარის გამგრძელებელია. ამავე
დროს, იგულისხმება, რომ ვაჟი ოჯახში რჩება და ამდენად მას აქვს მშობლების მოვლის ვალდებულება
მოხუცებულობის დროს. თუმცა, ასევე გამოითქვა მოსაზრება, რომ ქალიშვილიც მოიაზრება მოხუცი
მშობლების მომვლელად, თუმცა მისი ფუნქცია უფრო მეტად მშობლების უშუალო მოვლაა, მაშინ როდესაც
ვაჟს უფრო მეტად მშობლების ფინანსურად შენახვა ეკისრება. ამასთან, ვაჟის ცოლი, რძალიც მოიაზრება
მისი მშობლების მომვლელად, შესაბამისად, მოვლის ფუნქცია ისევ და ისევ ქალს აკისრია.
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რესპონდენტი ქალების კომენტარები:
ბიჭი გვარის გამგრძელებელია.   [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი
განათლება]
[ურჩევნიათ ბიჭი] ოჯახში ბიჭი რჩება და პატრონი რომ ყავდეთ. [სამეგრელო, ქალაქი,
20-35, უმაღლესი განათლება]
[ბიჭი იმიტომ, რომ] მარტო არ დავრჩები სიბერეში და მეყოლება ოჯახი, შვილი...
[კახეთი, სოფელი, 20-35, საშუალო განათლება]
მშობლებისთვის გოგო ჯობია, შვილი რომ მოგექცევა ისე რძალი არ მოგექცევა. ეგ
მომენტი უფრო კაცებს აქვთ, გვარი და თვითონაც არ იციან რატომ უნდათ, უბრალოდ
უნდათ. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, საშუალო განათლება]

ყურადსაღებია, რომ ფოკუსურ ჯგუფებზე წამოიჭრა სელექციური აბორტების თემა. როგორც ზოგიერთი
კვლევის მონაწილე აღნიშნავს, მათ სმენიათ შემთხვევების შესახებ, როდესაც ქალი ნაყოფს იშორებს
მანამ, სანამ ვაჟი არ ეყოლება. აღინიშნა, რომ სელექციური აბორტების ინიცირება ოჯახის სხვა წევრების
წაქეზებითაც შეიძლება მოხდეს.  
მე ვფიქრობ, რომ ზოგჯერ მაგის გამო ხდება ძალიან ცუდი რაღაც. 10-15 აბორტს იკეთებს იმის
გულისთვის ქალი... [...] მე ვიცი ჩემი მეზობელი გოგო, რომელმაც 13 აბორტი გაიკეთა იმიტომ, რომ
როგორღაც მიდიოდა იმხელამდე, სქესიც რომ გაარკვია... [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი

განათლება]

მე არ ვიცი, მე მირჩევნია, რომ იყოს ის რაც არის. ბავშვი, რომელიც არის ღმერთის საჩუქარი.
ექოსკოპიაზე რომ მივდიოდი ჩემმა ქმარმა წინა დღეს ნეტა გოგოს მეტყოდნენო. გოგო უყვარს ზოგადად
და არ ვიცი. მისმა ძმაკაცმა 8 თვის ორსული ცოლი ცემა, უთხრეს ბიჭი არისო და ბოლო თვეში უთხრეს
გოგო არისო და ხელი გაარტყა. არ ვიცი ვინ როგორ ფიქრობს, რა შუაშია გოგო ბიჭი, იყოს ჯანმრთელი.  

[სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, საშუალო განათლება]

კვლევის მონაწილეები გამოთქვამდნენ აზრს კაცის მშობიარობაზე დასწრებასთან დაკავშირებით.
ზოგადად, გამოკითხულთა უმრავლესობისთვის (67%) არ არის მისაღები კაცის მშობიარობაზე დასწრება.
გამოკითხულთა შორის უფრო მეტი კაცი აფიქსირებს უარყოფით დამოკიდებულებას (73%). კვლევაში
მონაწილეთა ნაწილისთვის, ვისთვისაც მისაღებია ზოგადად კაცის მშობიარობაზე დასწრება, პირადად
მათთვის მშობიარობაზე დასწრება მაინც დისკომფორტთანაა დაკავშირებული. (იხილეთ ცრხილი #11)
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5.2. ქალი და კარიერა
წინამდენარე ქვეთავი მიმოიხილავს საზოგადოებრივ დამოკიდებულებებს ქალების დასაქმების
და ბიზნეს-საქმიანობის შესახებ. ქვეთავში წარმოდგენილია როგორც რაოდენობირივი, ისე
თვისებრივი კვლევის შედეგები.

5.2.1. ქალების დასაქმება და შემოსავლები
ქალების და მამაკაცების დასაქმება
კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ მოსახლეობის 67% არ არის დასაქმებული,  დაუსაქმებელთა რიცხვი
განსაკუთრებით მაღალია ქალებში (75%). მამაკაცებში დაუსაქმებელთა წილი 59%-ს შეადგენს10.
დაუსაქმებელი ადამიანების ნახევარზე მეტი არ მუშაობს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ უბრალოდ ვერ
იშოვა სამსახური. დაუსაქმებელი ქალების 18% კი თვლის, რომ მას სამსახურის და საოჯახო საქმეების
შეთავსება გაუჭირდება და ამიტომაც ურჩევნია საერთოდ არ იმუშაოს. (იხილეთ ცხრილი #12)

იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც ამჟამად არ არიან დასაქმებულნი, ნახევარზე მეტი ეძებს სამსახურს,
აღსანიშნავია, რომ უფრო მეტი დაუსაქმებელი კაცი ეძებს სამსახურს, ვიდრე ქალი. დაუსაქმებელ ქალებს
შორის არიან ისეთები, რომლებიც ამჟამად არ ეძებენ სამსახურს სხვადასხვა მიზეზების გამო (მაგ.
დიასახლისია, არ აქვს ინტერესი, უნარშეზღუდულია, სტუდენტია და ა.შ.) მათი წილი არ აღემატება 30%-ს.
(იხილეთ ცხრილი #13)
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დასაქმების სტატუსის იდენტიფიცირების მიზნით დასმული შეკითხვა შემდეგნაირად ჟღერდა: გაქვთ თუ არა სამსახური? ეს სამსახური შეიძლება იყოს
სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე, თქვენ შეიძლება დასაქმებული იყოთ ოფიციალურად ან არაოფიციალურად ან იყოთ თვითდასაქმებული, მთავარია ამ
საქმიანობას ფულადი შემოსავალი მოჰქონდეს. გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნული დეფინიცია მოიცავს დაქირავებით დასაქმებას, არასასოფლო
თვითდასაქმებას, და მხოლოდ ის სასოფლო თვითდასაქმება, რომელსაც მოაქვს მნიშვნელადი ფულადი შემოსავალი. დეფინიცია არ მოიცავს სასოფლო
თვითდასაქმებას, რომელსაც მოაქვს ნატურით შემოსავალი.
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დაუსაქმებელთა შორის 36%-ს არასდროს ჰქონია სამსახური, ხოლო მათ, ვინც ამჟამად არ მუშაობს,
სამსახური საშუალოდ 2000 წლიდან არ აქვს.
დასაქმებულთა შორის უმეტესობა პროფესიული მუშაკია (39%), ეს სამუშაო სტატუსი ძირითადად
დასაქმებულ ქალებშია გავრცელებული. (იხილეთ დიაგრამა #12)

სამსახურით და ანაზღაურებით კმაყოფილება
როგორც აღმოჩნდა, ქალების უმეტესობა კმაყოფილია ამჟამინდელი სამსახურით, თუმცა, მათი
უმრავლესობა თვლის, რომ სამსახურის მიერ გადახდილი ანაზღაურება არ შეესაბამება მათ კვალიფიკაციას.
აღსანიშნავია, რომ კაცების უმრავლესობა ასევე კმაყოფილია სამსახურით, თუმცა ნაკლებად ვიდრე ქალები,
ანაზღაურების მხრივ კი, მათი მოსაზრება ემთხვევა ქალებისას. (იხილეთ დიაგრამა #14)
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აღმოჩნდა, რომ დასაქმებული ქალების უმრავლესობას არ უჭირს საოჯახო საქმეებისა შეთავსება
სამსახურთან, ამ მოსაზრებას მცირედი სხვაობით თანხმდებიან კაცებიც, არც მათ უჭირთ ამ ორი საქმიანობის
შეთავსება. თუმცა გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ქალებისა და კაცებისათვის საოჯახო საქმეების მიღმა
მოაზრებული შინაარსი შესაძლოა განსხვავებული იყოს (მამაკაცები ოჯახში საკუთარ საქმედ მხოლოდ
მინიმალურ საქმეს შეიძლება მოიაზრებდნენ). ქალების 3%-ს არ ეხება საოჯახო საქმეების კეთება, რადგან,
სავარაუდოდ, ჰყავს დამხმარე. კაცების შემთხვევაში კი 13% აცხადებს, რომ არ აქვს საჭიროება, შეუთავსოს
ეს ორი საქმიანობა ერთმანეთს.  (იხილეთ დიაგრამა #15)

მოსახლეობის 69% თვლის, რომ მათ ოჯახის წევრები ხელს უწყობენ კარიერულ წინსვლაში,
16%-ის შემთხვევაში კი, სავარაუდოდ, თავად სამსახურის სტრუქტურა  არ იძლევა კარიერული წინსვლის
შესაძლებლობას. რაც შეეხება კონკრეტულად მეუღლის მხრიდან ხელშეწყობას, მოსახლეობის თითქმის
ნახევარი თვლის, რომ პარტნიორი მათ ეხმარება სამსახურის იერარქიული კიბის შედარებით მაღალ
საფეხურზე ასვლაში, მოსახლეობის 41%-ს  ამჟამად არ ჰყავს მეუღლე. (იხილეთ დიაგრამა #16)
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ქალების 18% აცხადებს, რომ საკმაოდ ხშირია ისეთი შემთხვევა, როდესაც სახლში დაღლილი მივიდა
და ვერ მოახერხა საოჯახო საქმეებისა გაკეთება, ხოლო კაცების 13% კვირაში რამოდენიმეჯერ მიდის
სახლში ისეთი დაღლილი, რომ ვერ ახერხებს საოჯახო საქმეების კეთებას. ქალების და მამაკაცების
თითქმის თანაბარი წილი (28% - ქალი, 30% - კაცი) აცხადებს, რომ ასეთი რამ მათი ცხოვრების
უკანასკნელი 3 თვის მანძილზე ერთხელაც არ მომხდარა.
სამსახურში დიდხანს დარჩენა ან სახლში სამუშაოს წაღება, რაც საოჯახო საქმეების კეთებას უშლის
ხელს, ქალების და მამაკაცების 10-11%-ის შემთხვევაში კვირაში რამდენჯერმე ხდება. ასევე, თითქმის
თანაბარია იმ ქალებისა და კაცების წილი, ვის ცხოვრებაშიც აღნიშნული შემთხვევა უკანასკნელი სამი
თვის განმავლობაში არასდროს მომხდარა (38%- ქალი, 39%-კაცი). (იხილეთ დიაგრამა #17)

თანაბრად მაღალია იმ ქალებისა და მამაკაცების წილი, რომლებიც აცხადებენ, რომ უკანასკნელი
სამი თვის მანძილზე არასდროს ჰქონიათ შემთხვევა, როდესაც სამსახურში მისულთ საოჯახო საქმეებს
შეუშლია მათთვის მუშაობაში ხელი. (დიაგრამა #18)
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ქალების და კაცების შემოსავლები
ზოგადად, ქალების   48%-ს და კაცების 39%-ს არ აქვს პირადი შემოსავალი. 101-დან 300 ლარამდე
პირადი შემოსავალი მოსახლეობის 29%-ს აქვს, აღსანიშნავია ისიც, რომ აღნიშნული თანხა მოსახლეობის
36%-სთვის არის ოჯახის შემოსავალი. მოსახლეობის 30%-სთვის ოჯახის საშუალო შემოსავალი დაახლოებით
300 ლარიდან 700 ლარამდე მერყეობს. სამწუხაროა, რომ მოსახლეობის 8% უკიდურეს გაჭირვებაში
ცხოვრობს და მისი ოჯახის თვიური შემოსავალი 100 ლარზე ნაკლებია. (იხილეთ დიაგრამა #19)

როგორც აღმოჩნდა, ქალების უმრავლესობას არ აქვს შემოსავალი. ქალების თითქმის ერთი მეხუთედი
ამბობს, რომ მის მეუღლეს/პარტნიორს მასზე მეტი შემოსავალი აქვს, თითქმის ერთნაირი შემოსავალი
ქალების თქმით, 15%-ის შემთხვევაშია, ხოლო მამაკაცების აღქმით, 25%-ში. (იხილეთ ცხრილი #13.1)
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აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად იმისა, თუ ვის აქვს ოჯახში უფრო მეტი შემოსავალი, ოჯახის წევრები
ძირითადად მთელ ფულს აერთიანებენ და შემდეგ საჭიროებების მიხედვით იყენებენ (52%). (იხილეთ
ცხრილი #13.2)

ისეთი საჭიროებებისათვის, როგორიცაა საკვები პროდუქტები, ტანსაცმელი, მსხვილი შენაძენები,
დასვენება/გართობა და შვილების განათლება, ფულის დახარჯვის საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებაც
ძირითადად ერთობლივად ხდება, თუმცა, ქალს საჭმლისა და ტანსაცმლის ყიდვისას უფრო მეტი ავტონომია
აქვს. (იხილეთ ცხრილი #14)
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5.2.2. ქალის დასაქმება - დამოკიდებულებები და შეფასებები
ქალის როლი ოჯახში და ოჯახის გარეთ - შედარებითი ანალიზი
იმდენად, რამდენადაც კვლევის ერთ-ერთ ძირითად მიზანს წარმოადგენდა იმის იდენტიფიცირება, თუ რა
სახის ბარიერები არსებობს ქალების დასაქმებისა და მათი ბიზნეს-აქტივობის თვალსაზრისით, საინტერესოა
ოჯახში ქალის როლის და მისი საქმიანი იმიჯის დაპირისპირება და ამ მიმართების კვლევა საზოგადოებაში.
ამავე დროს საინტერესოა, თუ რა განსხვავებაა აღნიშნული კუთხით ქალებისა და მამაკაცების მოსაზრებებს
შორის.
ქალის დასაქმებასთან დაკავშირებული მოსაზრებები დიდწილად განპირობებულია საზოგადოების
წარმოდგენებით ქალისა და კაცის ქცევის მოდელებით ოჯახის შიგნით - რწმენებით იმის შესახებ, თუ რა
უნდა წარმოადგენდეს ქალის როლსა და ფუნქციას ოჯახში და რა უნდა იყოს კაცის მოვალეობა და როლი.
როგორც ზემოთ აღინიშნა, ქართული ტრადიციის თანახმად, კაცი ოჯახის უფროსია და მას ევალება ოჯახის
რჩენა, ხოლო ქალი დიასახლისი და დედაა და მის მოვალეობას წარმოადგენს ქმრის მორჩილება, ოჯახზე
და ბავშვებზე ზრუნვა. აღნიშნული დამოკიდებულებები პასუხობს შეკითხვაზე თუ - როგორ უნდა იყოს
მოწყობილი საზოგადოება? თუმცა, საინტერესოა იმის ანალიზიც, თუ რატომ მიიჩნევს საზოგადოება ასეთ
მოწყობას მართებულად, ანუ პასუხი შეკითხვაზე - რატომ უნდა იყოს ასე?
აღნიშნულ შეკითხვას პასუხს სცემს როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი კვლევის მონაცემები.
კვლევის ორივე კომპონენტის შედეგად გამოიკვეთა რამოდენიმე არგუმენტი, რომელიც საფუძვლად უდევს
ქართული საზოგადოების პატრიარქალურ წარმოდგენებს.
1. ოჯახის იერარქია ქართული ტრადიციების შესაბამისია - უპირველესი არგუმენტი მდგომარეობს
იმაში, რომ ოჯახში როლების მსგავსი გადანაწილება შეესაბამება ქართულ ტრადიციებს. ტრადიციების
ეჭვქვეშ დაყენება არ ხდება, შესაბამისად, საჭიროა ყველამ საკუთარი ქცევა ამ ტრადიციებს შეუსაბამოს.
2. ოჯახზე ზრუნვა ქალის უპირობო მოვალეობაა/ ქალი ოჯახში შეუცვლელია - თუ უნარების
არგუმენტს გვერდზე გადავდებთ,  ზოგადად მიიჩნევა, რომ ქალი ვერ იქნება ისეთივე წარმატებული
კარიერაში როგორც კაცი, რადგან მას ობიექტურმა გარემოებებმა შეიძლება შეუშალოს ხელი - ოჯახის
საქმეების გამო მან შეიძლება დიდი დრო ვერ დაუთმოს კარიერას. აღნიშნული მოსაზრების უკან დგას ის
სტერეოტიპული მოსაზრება, რომ ოჯახის საქმეების კეთება აუცილებლად ქალის პრეროგატივაა,
ესაა საქმე, რომელიც მან ყველა შემთხვევაში უნდა გააკეთოს და მეუღლე ამ საქმეს ვერ გაინაწილებს.
შესაბამისად, თუ ქალს სურს კაცივით წარმატებული იყოს კარიერაში, მაშინ მან არჩევანი უნდა გააკეთოს
კარიერას და ოჯახს შორის, კაცს კი მსგავსი არჩევანის გაკეთება არ უწევს.  ამასთან, ზოგადად, ქალისთვის
ბევრად მნიშვნელოვანია შვილებს მიხედოს, გაზარდოს ახალი თაობა, მოუაროს ქმარს - საზოგადოებისთვის
ეს არის მნიშვნელოვანი და არა მისი მუშაობა. ამიტომ, უმჯობესია ქალმა ოჯახს მიხედოს.
3. ქალისთვის ბუნებრივია ოჯახზე ზრუნვა - არსებობს მოსაზრება, რომ ქალისთვის სასიამოვნოა
დიასახლისობა და ბავშვების აღზრდა და იგი ოჯახურ გარემოში უფრო ბედნიერად გრძნობს თავს. ოჯახის
გარეშე იგი ვერ იქნება ბედნიერი და ვერანაირი წარმატება კარიერაში ვერ დაუკომპენსირებს მას ოჯახის
მოვლით მიღებულ ბედნიერებას. ოჯახზე ზრუნვა ქალის ბუნებაში ზის, იგი მისთვის ორგანული საქმიანობაა.
4. ქალის სამსახური მარტივი უნდა იყოს და დიდ დროს არ უნდა მოითხოვდეს - მიიჩნევა,
რომ ქალს შეიძლება ჰქონდეს სამსახური, თუმცა, მან ხელი არ უნდა შეუშალოს მას საკუთარი
ოჯახის - მეუღლის და შვილების სრულფასოვან მოვლაში ისევ და ისევ იმიტომ, რომ ქალის
უპირველესი მოვალეობა ოჯახზე ზრუნვაა. შესაბამისად, საზოგადოება ქალისთვის შესაფერისად
გარკვეულ პროფესიებს მიიჩნევს (მაგალითად, მასწავლებელი, ექიმი და ა.შ. - ვრცლად იხილეთ
ქვემოთ).

35

5. მამაკაცს შეიძლება არ სურდეს, რომ მისი ცოლი მუშაობდეს - რიგ შემთხვევაში ოჯახში
მამაკაცს შეიძლება არ სურდეს, რომ მისი მეუღლე მუშაობდეს. შესაბამისად, იმის გათვალისწინებით,
რომ ქართული ტრადიციის თანახმად, ქალი ქმრის მორჩილი უნდა იყოს და ამასთან, კაცია მთავარი
გადაწყვეტილების მიმღები პირი ოჯახში, ქალი შეიძლება არ იყოს დასაქმებული იმ მარტივი მიზეზის
გამო, რომ მის მეუღლეს სურს ასე.
საქართველოში მაინც კაცების ინსტიტუტი მოქმედებს, გინდა თუ არა, ქალი უნდა იყოს სახლში. ზოგიერთი
მამაკაცი ისეთია, რომ ელემენტარულად არ უნდა, რომ ქალი იყოს სამსახურში. მე ვარ შემომტანი შენ შვილებს
მიხედე. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, საშუალო განათლება]

ქალისთვის შესაფერისი საქმიანობის განსაზღვრისას კიდევ ერთ კრიტერიუმს წარმოადგენს სამსახურში
ქალის მამაკაცებთან კომუნიკაციის ინტენსივობა. მიიჩნევა, რომ კაცისთვის უფრო მისაღებია მისი მეუღლე
ისეთ ადგილას დასაქმდეს, სადაც ძირითადად ქალები მუშაობენ.
„ოჯახიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ის სტომატოლოგი ღამის სამ საათზე აღარ იჯდება იქ და აღარ დააბჟენს
კბილებს. ფარმაციაშიც შეიძლება ღამე გატეხოს კვირაში ერთხელ ღამე იყოს მორიგე მაგრამ იქ მაინც ჩაკეტილები
არიან, კაცი არავინ არ არის. სუფთა საქმეა. [სამეგრელო, სოფელი, 36-50, საშუალო განათლება]

ზემოთ აღნიშნული არგუმენტების ვალიდურობას მოწმობს როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებივი
კვლევის მონაცემები. მართალია, გამოკითხულთა დიდი ნაწილი არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ კაცი
უფრო მეტად იმით ფასობს, თუ რა წარმატება აქვს სამსახურში და არა იმით, თუ როგორი ოჯახი აქვს
(70%), რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ კაცისთვისაც მნიშვნელოვანია წარმატებული ოჯახის ქონა. თუმცა, ქალის
შემთხვევაში უმრავლესობა უფრო დიდი მნიშვნელობას ანიჭებს ოჯახს - გამოკითხულთა 74% იზიარებს
აზრს, რომ ქალი უფრო მეტად იმით ფასობს, თუ როგორი ოჯახი აქვს და არა იმით, რა წარმატება აქვს
სამსახურში. (იხილეთ ცხრილი #15)

აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტების დიდი ნაწილი არ გამორიცხავს ქალის დასაქმების საჭიროებას
და თვლის, რომ სამსახურის ქონა ქალისთვის საუკეთესო საშუალებაა, რომ თავი დამოუკიდებელ
პიროვნებად იგრძნოს - გამოკითხულთა 77% თვლის ასე. თუმცა, ქალები უფრო ხედავენ საკუთარი
დასაქმების უპირატესობას მათი დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, ვიდრე მამაკაცები - გამოკითხულ
ქალთა 85% თვლის, რომ სამსახურის ქონა ქალისთვის დამოუკიდებლობის შეგრძნების საშუალებაა, ხოლო
მამაკაცთა 68% იზიარებს აღნიშნულ მოსაზრებას.
თუმცა, თუ ქალის კარიერასა და ოჯახს შორის დგება არჩევანი ოჯახს უდაოდ უპირატესობა ენიჭება.
მიიჩნევა, რომ ქალს სიამოვნებს დიასახლისობა და ბევრად ბედნიერია ამ საქმიანობით, ვიდრე სამსახურში
წარმატებით შეიძლება იყოს. როგორც ქალების, ისე მამაკაცების უმრავლესობის მიერ (87% ქალი და 88%
კაცი) მიიჩნევა, რომ სამსახური კარგია, თუმცა ქალს მაინც ყველაზე მეტად ოჯახი და ბავშვები სურს ჯამურად გამოკითხულთა 85% იზიარებს ამ მოსაზრებას.
ასევე, არსებობს მოსაზრება, რომ ოჯახის საქმე ქალისთვის სასიამოვნოა, რადგან ყოველი მეორე
რესპონდენტის აზრით (51%), დიასახლისობა ისეთივე კმაყოფილებას აგრძნობინებს ქალს, როგორც
ანაზღაურებადი სამსახურის ქონა. (იხილეთ ცხრილი #16)
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იგივეზე მიუთითებს როგორც ქალების, ისე მამაკაცების უმრავლესობის მიერ გაზიარებული მოსაზრება,
რომლის თანახმადაც, ქალი ვერ იქნება სავსებით ბედნიერი, პროფესიაში წარმატების მიუხედავად, თუ არ
ყავს ოჯახი. (იხილეთ დიაგრამა #20).

ზოგადად, საზოგადოება არ არის ქალის დასაქმების წინააღმდეგი. მიიჩნევა, რომ დასაქმებულ დედას
შეუძლია ისეთივე თბილი და მზრუნველი იყოს შვილის მიმართ როგორც დედას, რომელიც არ მუშაობს აღნიშნულ მოსაზრებას გამოკითხულთა 75% იზიარებს. თუმცა, განსხვავებულია წარმოდგენები იმის შესახებ,
თუ რა ტიპის დასაქმებაა კაცისთვის შესაფერისი და რა სახის სამსახური შეეფერება ქალს. (იხილეთ ცხრილი #17)
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როგორც თვისებრივი კვლევის შედეგები აჩვენებს, არსებობს გარკვეული პროფესიები, სადაც
საზოგადოება ქალის დასაქმებას უფრო ოპტიმალურად და ბუნებრივად მიიჩნევს. თვისებრივი კვლევის
შედეგების თანახმად, ქალისთვის შესაფერისად შემდეგი პროფესიები განიხილება:

• პედაგოგი სკოლაში ან კერძო რეპეტიტორი
• ფარმაცევტი
• ექიმი
• ჟურნალისტი
• ბანკის ოპერატორი
• ხელოვნება (დიზაინერი, მკერავი, მუსიკოსი)
• მცირე ბიზნესი
• არასამთავრობო სექტორი
• მომსახურების სფერო
საინტერესოა, რომ პედაგოგიკა ქალისთვის უფრო შესაფერისად მიიჩნევა, ვიდრე კაცისთვის, რადგან
„ქალი უფრო ამტანია“ და უფრო გაუძლებს სკოლაში სწავლების რეჟიმს. ამასთან, პედაგოგიკა მიიჩნევა
ქალისთვის ოპტიმალურად, რადგან მას მთელი დღის გატარება არ უწევს სამსახურში. ასევე შეიძლება
ვივარაუდოთ, რომ საზოგადოებრივი აღქმის დონეზე პედაგოგი ქალი მომავალი თაობის აღმზრდელია,
შესაბამისად, რაღაც კუთხით იგი ახდენს ოჯახში საკუთარი როლის გადმოტანას უფრო ფართო მასშტაბებში.
სადაც არ უნდა მუშაობდეს, ნებისმიერ შემთხვევაში აკლდება ხელი თუნდაც შვილი იყოს, თუნდაც ქმარი
იყოს. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
მგონია, რომ ქალი უნდა იყოს მაინც ოჯახში, ქალს შეუძლია ჰქონდეს სხვა სამსახური, უფრო კულტურული
მე ვფიქრობ და უფრო ისეთი. ჰქონდეს ცოტა ნაკლები შემოსავალი, ჯობია, ჩემი აზრით, რომ კაცს ჰქონდეს
ზუსტად ის შემოსავალი და იმან არჩინოს ოჯახი. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

აღნიშნულ პროფესიებს აერთიანებს ერთი საერთო მახასიათებელი - ისინი არ მოითხოვენ ქალის
მხრიდან დიდ დატვირთვას და დიდ დროს, შესაბამისად, ქალს აქვს საშუალება პროფესიული საქმიანობა
ოჯახზე ზრუნვას შეუთავსოს. დასახელებული საქმიანობებიდან ყველაზე შრომატევადად მცირე ბიზნესის
მართვა განიხილება, თუმცა მიიჩნევა, რომ ბიზნესის ხელმძღვანელობისას ქალს თავისუფალი გრაფიკი აქვს
და შესაბამისად, ეს მას აძლევს საშუალებას საქმიანობა ოჯახის მოვლას შეუთავსოს.
თუმცა, ქალის დასაქმება მომენტალურად უარყოფით შინაარსს იძენს მაშინ, როდესაც ქალს მის გამო
ოჯახისთვის ნაკლები დროის დათმობა უწევს. ამას მოწმობს გამოკითხულთა უმრავლესობის (77%) მიერ
გაზიარებული მოსაზრება, რომ სკოლამდელი ბავშვისთვის უმჯობესია, თუ მისი დედა არ მუშაობს. ასევე,
გამოკითხულთა უმეტესი ნაწილის მიერ მიიჩნევა, რომ დაოჯახების და შვილების ყოლის შემდეგ ქალი
უმჯობესია ნახევარი განაკვეთით მუშაობდეს. (იხილეთ ცხრილი #18)
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ამასთან, როგორც სამეგრელოს, ისე კახეთის ჯგუფებზე დაფიქსირდა სკეპტიკური დამოკიდებულება
ქალების მიერ ძიძის აყვანის მიმართ. მართალია ზოგიერთი კვლევის მონაწილე არ არის ძიძის აყვანის
წინააღმდეგი, მაგრამ ჯგუფების მონაწილეების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქალმა საკუთარი შვილი ძიძას არ
უნდა გააზრდევინოს და ზოგადად ხაზს უსვამენ საზოგადოებაში ამ აზრის დომინაციას.
როგორ უნდა ვანდო ვიღაცას ბავშვი, შენი რძალი დააჯინე სახლში და მოუვლის ბავშვს. ჩვენთან ესე ხდება
აქ. ესეა აზრი ჩამოყალიბებული.  ჩამოყალიბებულია რომ ბავშვი უნდა გაზარდოს დედამ და არა ძიძამ.
[სამეგრელო, სოფელი, 36-50, საშუალო განათლება]
ის აზრია გავრცელებული,რომ დედის გაზრდილი შვილი უნდა იყოს და არა ძიძისო და ძიძებს ნუ ანდობთ
შვილებსო. [კახეთი, სოფელი, 36-50, უმაღლესი განათლება]

კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ კაცისთვის კარიერა უფრო მნიშვნელოვნად მიიჩნევა, ვიდრე ქალისთვის. თუმცა,
გამოკითხულთა საკმაოდ დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ არც კაცისთვის და არც ქალისთვის კარიერა ოჯახზე უფრო
პრიორიტეტული არ უნდა იყოს (ორივე -17% და არც ერთი - 32%) რაც ისევ და ისევ ქართული საზოგადოებისთვის
ოჯახის ინსტიტუტის განსაკუთრებულ მნიშვნელოვნებაზე მიუთითებს. (იხილეთ დიაგრამა #21).

ქართულ ოჯახში არსებული მსგავსი გარემო და ტრადიციული წარმოდგენები იმის შესახებ, თუ რა უნდა
წარმოადგენდეს კაცის ფუნქციას და რა როლი უნდა აიღოს საკუთარ თავზე ქალმა შეიძლება მივიჩნიოთ
ქალების ეკონომიკურ და პოლიტიკურ აქტივობებში ჩართულობის ხელისშემშლელ გარემოებად.

ქალისა და კაცის დასაქმება - შედარებითი ანალიზი
როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ხდებოდა იმის შესწავლა, თუ რა სახის
საზოგადოებრივმა დამოკიდებულებებმა და შეხედულებებმა შეიძლება განაპირობოს ქალების დაბალი
ბიზნეს-აქტივობა, მათი მამაკაცებთან შედარებით დაბალი ანაზღაურება და მათი დასაქმება დაბალ
პოზიციებზე. აღნიშნული საკითხის შესწავლა მოხდა კვლევის პროცესში ქალის დასაქმებაზე და კაცის
დასაქმებაზე არსებული აღქმების დაპირისპირების გზით.
კვლევის შედეგად გამოვლინდა რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც ქალების ბიზნეს-საქმიანობაში
ჩართულობის ბარიერებს შეიძლება წარმოადგენდეს. კვლევის მონაწილეთა წარმოდგენები საზრდოობს
საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტრეოტიპებით კაცის და ქალის ქცევის მოდელების და გენდერული
როლების შესახებ, ანუ იმ სოციალური თუ კულტურული მოლოდინებით, რომელიც არსებობს ქალისა და
კაცის მიმართ საზოგადოებაში.
ერთ-ერთი ასეთი ფართოდ გარცელებული მოსაზრების თანახმად, მამაკაცს უფრო სჭირდება ზოგადად,
სამსახური და ამავე დროს მაღალი ანაზღაურება, ვიდრე ქალს.  როგორც კვლევის შედეგები აჩვენებს,
გამოკითხულთა 50% მიიჩნევს, რომ ზოგადად მამაკაცს უფრო სჭირდება სამსახურის ქონა და მხოლოდ
3% თვლის, რომ სამსახურის ქონა ქალს უფრო სჭირდება. რესპონდენტთა 48% მიიჩნევს, რომ მამაკაცს
უფრო მეტი ანაზღაურება სჭირდება დასაქმებისას, მაშინ როდესაც ქალისთვის უფრო მაღალი ანაზღაურების
საჭიროებას გამოკითხულთა მხოლოდ 2% ხედავს. (იხილეთ ცხრილი #19)
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შესაბამისად ლოგიკურია, რომ გამოკითხულთა საკმაოდ დიდი ნაწილის აზრით (45%), დასაქმებისას
მამაკაცს უნდა მიენიჭოს უპირატესობა როდესაც სამუშაო ადგილები შეზღუდულია. აღნიშნულ
დებულებას მამაკაცების უფრო დიდი რაოდენობა (53%) ეთანხმება ქალებთან შედარებით (38%). თუმცა,  
აქვე აღსანიშნავია, რომ გამოკითხულთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა არ იზიარებს აღნიშნულ მოსაზრებას
(11%-სრულიად არ ეთანხმება, 39%-არ ეთანხმება). (იხილეთ დიაგრამა #22).

კვლევის შედეგად გამოვლინდა რამდენიმე ფაქტორი, რომელიც განაპირობებს საზოგადოების მსგავს
დამოკიდებულებას. აღნიშნული ფაქტორები ძირითადად უკავშირდება საზოგადოების წარმოდგენებს ქალისა
და კაცის ზოგადი საზოგადოებრივი ფუნქციების შესახებ და მათი როლების შესახებ ოჯახში.
შეიძლება ითქვას, რომ ფართო გაგებით, მაკრო დონეზე, ტრადიციულად, ქართული საზოგადოების
აღქმაში ქალის საზოგადოებრივ ფუნქციას წარმოადგენს ახალი თაობის აღზრდა, ხოლო კაცის ფუნქციას
საზოგადოების ეკონომიკური განვითარება. შესაბამისად, მიკრო დონეზე, აღნიშნული საზოგადოებრივი
ფუნქცია სრულდება ქალის მიერ დიასახლისისა და დედის როლის შეთავსებით, ხოლო კაცის მიერ ოჯახის
მარჩენალის და მუშა ძალის როლის საკუთარ თავზე აღებით.
თუმცა, აღნიშნული ტრადიციული წყობა ადექვატურობას კარგავს თანამედროვეობაში, რადგან თანამედროვე
რეალობაში კაცისა და ქალის ფუნქციები ასე მკაცრად არ არის გადანაწილებული - ქალების ემანსიპაციის
შედეგად ქალმა საკუთარ თავზე აიღო საზოგადოების ეკონომიკური განვითარების ფუნქცია და დაიწყო მუშაობა.
ამავე დროს, ქალისა და კაცის სურვილებიც აღარ შეესაბამება ასეთ სტერეოტიპებს თანამედროვე რეალობაში ქალს უნდა ოჯახის გარეთაც იყოს დასაქმებული და თავს არ ხედავს მარტო ოჯახში.
მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე რეალობა აღარ არის ტრადიციული „წყობის“ შესაბამისი, რომელიც
არეგულირებდა საზოგადოებაში კაცისა და ქალის ფუნქციებს, ქართული საზოგადოებრივი აზროვნება
დიდწილად მაინც ტრადიციულ პოლუსზე რჩება და საზოგადოებრივი მორალი, რომელიც განსაზღვრავს
იმას, თუ რა არის მისაღები და მიუღებელი, ტრადიციულ ჭრილში აფასებს რეალობას.
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შესაბამისად, ის არგუმენტები, რომლებიც ხსნის, თუ რატომ სჭირდება მამაკაცს უფრო მეტად სამსახური
და მაღალი ანაზღაურება ამ ტრადიციულ წარმოდგენებს უკავშირდება. დასახელდა რამდენიმე ფაქტორი,
რომელიც ხსნის აღნიშნულ დამოკიდებულებას:
1. კაცი ოჯახის მარჩენალია და ამიტომ მას აუცილებელია ჰქონდეს სამსახური და მაღალი ანაზღაურება
2. ქალს შეუძლია თვითრეალიზაცია ოჯახში მოახდინოს, კაცისთვის კი რეალიზაციის სფერო კარიერაა
3. მამაკაცსა და ქალს განსხვავებული ბუნება და უნარები აქვთ - კაცი ოჯახის გარეთ საქმიანობაში უფრო
წარმატებულია.

კაცი - ოჯახის მარჩენალი
როგორც კვლევის შედეგები აჩვენებს, მამაკაცს უფრო სჭირდება სამსახური და მაღალი
ანაზღაურება,  რადგან მისი მთავარი ფუნქცია საზოგადოების აღქმაში ოჯახის ფინანსური უზუნველყოფაა.
გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ოჯახის მარჩენალი იდეალურ შემთხვევაში კაცი
უნდა იყოს (გამოკითხულთა 88% ოჯახის მარჩენლად მამაკაცს მოიაზრებს).
აღნიშნულს ადასტურებს თვისებრივი კვლევის შედეგებიც. ფოკუს ჯგუფების მონაწილეები ოჯახში
ფუნქციების გადანაწილებაზე საუბრისას აღნიშნავდნენ, რომ კაცის ძირითად ფუნქციას ოჯახის ფინანსური
უზრუნველყოფა წარმოადგენს. მართალია, ხდებოდა იმის აღნიშვნაც, რომ თანამედროვეობაში უმუშევრობის
მაღალი დონე მამაკაცებს ამ ფუნქციას უკარგავს, თუმცა ცნობიერების დონეზე ეს ფუნქცია ერთმნიშვნელოვნად
მამაკაცს აკისრია.
მე ვფიქრობ, ოჯახის ფინანსური უზრუნველყოფა კაცზე უნდა იყოს, ბავშვის მოვლა ორივეზე, დანარჩენი
ქალზე. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, საშუალო განათლება]
ოჯახის ფინანსური უზრუნველყოფა ორივემ უნდა გაინაწილოს და უფრო მეტად კაცმა, საყიდლებზე
წასვლა კაცი, სარეცხი და საჭმლის მომზადება, დალაგება ქალი, ბავშვის მოვლაც თანაბრად, მაგრამ კაცი
ნაკლებად უფრო, მაგრამ ცოტა მაინც უნდა გვეხმარებოდეს გასეირნება მაინც. [კახეთი, ქალაქი, 20-35,
საშუალო განათლება]

კარიერა - კაცის თვითრეალიზაციის სფერო
როგორც თვისებრივი კვლევის შედეგები აჩვენებს, სამსახური და კარიერა განიხილება უფრო მეტად
კაცის სფეროდ, რადგან ქალს შეუძლია საკუთარი თავის რეალიზება ოჯახშიც მოახდინოს, მამაკაცს კი
საკუთარი თავის რეალიზებისთვის ოჯახის გარდა სხვა ასპარეზიც სჭირდება. ამასთან, ოჯახში საკუთარი
თავის რეალიზება მამაკაცს არ შეუძლია სრულად იმდენად, რამდენადაც ოჯახის საქმე ქალის მოვალეობად
მიიჩნევა და შეუფერებელია მამაკაცმა აიღოს საკუთარ თავზე მისი ფუნქციები. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კაცი
ინაწილებს მეუღლესთან ერთად ოჯახის საქმეს, იგი განიხილება დამხმარედ, შესაბამისად, მისთვის ოჯახის
საქმის კეთება რეალიზების საშუალებას არ წარმოადგენს. (იხილეთ დიაგრამა #23)
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კაცისა და ქალის განსხვავებული ბუნება და უნარები
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან არგუმენტს იმ მოსაზრების სასარგებლოდ, რომ ქალის სფერო ოჯახია, ხოლო
მამაკაცმა კარიერაზე უნდა იზრუნოს, წარმოადგენს აღქმა, რომ მამაკაცს კარიერაში უფრო დიდი წარმატების
მიღწევის პოტენციალი აქვს.
მიიჩნევა, რომ მამაკაცს უფრო მეტად აქვს უნარი მიაღწიოს წარმატებას კარიერაში, მას ეს უკეთ
გამოსდის, ამიტომ უმჯობესია ქალმა ოჯახს მოუაროს, კაცი კი ოჯახის გარეთ იყოს დასაქმებული.  მიიჩნევა,
რომ ქალის დიასახლისის როლი, ხოლო კაცის ოჯახში შემომტანის როლი მათი უნარების შესაბამისია.
ითვლება, რომ მამაკაცს უფრო კარგად გამოსდის სამსახურეობრივი საქმიანობა, ქალს კი ოჯახის საქმე და
ბავშვების აღზრდა.
გამოკითხულთა 58% მიიჩნევს, რომ კაცი უკეთესი ბიზნეს-ლიდერია, ვიდრე ქალი. ასევე რესპონდენტების
უფრო დიდი რაოდენობა თვლის, რომ სამსახურში კაცი უფრო მუყაითად მუშაობს (36%). (იხილეთ ცხრილი #20)

კვლევის მონაწილეების ნაწილი ასევე თვლის, რომ კაცებს, როგორც წესი, ნებისმიერი საქმიანობა ქალებზე
უკეთ გამოსდით. აღნიშნულ მოსაზრებას გამოკითხულთა 42% ეთანხმება, ხოლო 8% სრულიად ეთანხმება.
(იხილეთ ცხრილი #21)
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გამოკითხულთა 50%   იზიარებს მოსაზრებას, რომ კაცი უკეთესად ხელმძღვანელობს ნებისმიერ
ორგანიზაციას, ვიდრე ქალი. მონაცემის გენდერის ჭრილში განხილვა აჩვენებს, რომ მამაკაცები ჭარბობენ ქალებს
კაცისთვის უპირატესობის მინიჭების თვალსაზრისით - გამოკითხულ მამაკაცთა 65% თვლის, რომ კაცი უკეთესი
ხელმძღვანელია, თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ ქალების 37%-ის აზრითაც მამაკაცს აქვს უნარი უკეთესად
უხელმძღვანელოს ნებისმიერ ორგანიზაციას.  (იხილეთ დიაგრამა #24).

კიდევ ერთი არგუმენტი, რომელიც ხსნის მოსაზრებას იმის თაობაზე თუ რატომ სჭირდება
მამაკაცს უფრო მაღალი ანაზღაურება, მდგომარეობს შემდეგში: კვლევის მონაწილეთა საკმაოდ
დიდი ნაწილი (62%) თვლის, რომ ზოგადად, კაცი უფრო ამბიციურია და არ დათანხმდება
დაბალანაზღაურებად სამსახურს, მაშინ როდესაც ქალი შეიძლება დათანხმდეს შედარებით დაბალ
ხელფასს იგივე პოზიციაზე. (იხილეთ ცხრილი #22).

აღნიშნულს ადასტურებს თვისებრივი კვლევის მონაცემებიც. ფოკუს-ჯგუფებზეც დაფიქსირდა მოსაზრება,
რომ ქალი შეიძლება დათანხმდეს უფრო დაბალ ხელფასს კაცისგან განსხვავებით.
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რესპონდენტი ქალების კომენტარები:
ალბათ მამაკაცები არ იმუშავებენ იმ ხელფასზე რასაც ქალებს აძლევენ, ამიტომ უწევთ
დამფუძნებლებს უფრო მაღალი ხელფასი გადაუხადონ. [სამეგრელო, ქალაქი, 2035, უმაღლესი განათლება]
ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ქალს ურჩევნია ოღონდაც გავიდეს სახლიდან და მუშაობა
სადმე დაიწყოს, თანახმაა უფრო ნაკლებზე. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი
განათლება]

ობიექტური გარემოებები და რეალობა
კვლევის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ გარემო ფაქტორებიც ხელს უწყობს კაცების მაღალ პოზიციებზე
დასაქმებას და მათ მაღალ ანაზღაურებას. მიიჩნევა, რომ ქართულ რეალობაში კაცისთვის უფრო მარტივია
ზოგადად სამსახურის შოვნა (41%) და მათ შორის მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილის პოვნა (50%) და
მაღალ თანამდებობაზე დასაქმება (57%). (იხილეთ ცხრილი #23)

როგორც თვისებრივი კვლევის შედეგები აჩვენებს, მიიჩნევა, რომ კაცი უფრო სოციალურად აქტიურია და
მისი სანაცნობო წრე უფრო ფართოა, რაც მას შეიძლება დაეხმაროს სამსახურის პოვნაში და ასევე საკუთარი
ბიზნესის უფრო წარმატებულად წამოწყებაში.
მე ვიტყოდი რომ კაცს უფრო მეტი ნაცნობები ყავს, სანაცნობო წრე, ქალს ნაკლებად. [...] მამაკაცებს ამ
მხრივ  მეტი შესაძლებლობა აქვს. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

მიიჩნევა, რომ თანაბარი კვალიფიკაციის კაცისა და ქალის შემთხვევაში კაცს უფრო დიდი შანსი აქვს იპოვოს
სამსახური მაღალი რანგის მენეჯერის პოზიციაზე. გამოკითხულთა 57% იზიარებს ამ მოსაზრებას. (იხილეთ
დიაგრამა #25)
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ამავე ტენდენციას ადასტურებს პასუხები შეკითხვაზე, რომელშიც ჰიპოთეტური სცენარის მიხედვით
რესპონდენტებს უნდა შეეფასებინათ, ერთნაირი კვალიფიკაციის კაცი და ქალი კანდიდატების შემთხვევაში ვის
მიანიჭებდნენ უპირატესობას მაღალი რანგის მენეჯერის პოზიციაზე საბოლოო გადაწყვეტილება მათი მისაღები
რომ ყოფილიყო. გამოკითხულთა დიდი ნაწილი (38%) აღნიშნავს, რომ კაცს მიანიჭებდა უპირატესობას. კაცების
უდიდესი ნაწილი (49%) კაცს ამჯობინებს მაღალი რანგის მენეჯერის პოზიციაზე. აღსანიშნავია, რომ ქალი
რესპონდენტების უფრო დიდი რაოდენობა არჩევანს კაცზე აჩერებს (30%). თუმცა, ამ შემთხვევაში სხვაობა არც
ისე დიდია - ქალ მაღალი რანგის მენეჯერზე გამოკითხულ ქალთა 28% აჩერებს საკუთარ არჩევანს.   (იხილეთ
დიაგრამა #26).

თვისებრივი კვლევის შედეგად გამოვლინდა სხვადასხვა ფაქტორები, რომლებიც ხსნის როგორც კაცი, ისე
ქალი უფროსის მიმართ ქალი რესპონდენტების პრეფერენციას. ზოგიერთ შემთხვევაში დაფიქსირდა მოსაზრება,
რომ კაცი უფრო მარჯვეა და უკეთესად გაუძღვება საქმეს. ასევე ქალი მენეჯერის საწინააღმდეგო არგუმენტად
დასახელდა ქალის დაკავებულობა ოჯახში, რის გამოც იგი საკმარის დროს ვერ დაუთმობს სამსახურს.
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მე კაცს ავირჩევდი, ქალს ოჯახი ექნება მისახედი  შეიძლება არ ეყოს დრო, კაცი უფრო თავისუფალია.
[სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

ასევე დაფიქსირდა მოსაზრება, რომ დაოჯახებული ქალის დაქირავება შეიძლება არ იყოს სასურველი
დამსაქმებლისთვის იმის გამო, რომ იგი ზედმეტ დროს ვერ დაუთმობს სამსახურს ოჯახის გამო და ასევე შეიძლება
საჭირო იყოს მის დეკრეტულ შვებულებაში გაშვება.
დამსაქმებლებიც აქცევენ მაგას ჩემი აზრით ყურადღებას, შეიძლება შენ გინდოდეს მუშაობა, მაგრამ
დამსაქმებლები აქცევენ ყურადღებას ანკეტას რომ ავსებ დაოჯახებული ხარ თუ არა, ბავშვები გყავს თუ არა,
ხშირად ანიჭებენ უპირატესობას დასაოჯახებელს, ესე ფიქრობენ, რომ უფრო მეტად იქნება სამსახურში.
მერე დეკრეტების ამბავია და ქალებს უფრო მეტი პრობლემები ექმნება ასე ფიქრობენ. [კახეთი, ქალაქი,
20-35, საშუალო განათლება]

ქალების შედარებით დიდი პროპორცია ქალი მაღალი რანგის მენეჯერზე არჩევანის შეჩერების
თვალსაზრისით შეიძლება აიხსნას იმით, რომ როგორც თვისებრივი კვლევის შედეგები აჩვენებს, ზოგიერთი
ქალისთვის შეიძლება უფრო კომფორტული იყოს საკუთარ დაქვემდებარებაში ქალი ჰყავდეს და არა კაცი.
თუ ორივეს სივი ერთნაირია, მე ქალს ავირჩევდი რადგან სამსახურს ეძებდა, მე მირჩევნია ქალთან
მქონდეს ურთიერთობა. ქალს უფრო აქვს კომუნიკაბელურობა. მე სამსახურში რომ დავჯდები ქალთან
მირჩევნია საუბარი. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
მე მაგალითად ქალთან უფრო კომფორტულად ვგრძნობ თავს. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი
განათლება]

სწორედ აღნიშნულ საკითხს ეხება შეკითხვა იმის შესახებ, თუ რამდენად კომფორტულია კაცისთვის თუ
ქალისთვის ქალი უფროსის ყოლა. როგორც კვლევის შედეგები აჩვენებს,  აღმოჩნდა, რომ ქალებისთვის ნაკლებად
მნიშვნელოვანია მათი უშუალო უფროსი კაცი იქნება თუ ქალი. სხვაობა კომფორტის დონეს შორის ქალი და კაცი
უფროსების შემთხვევაში ქალ რესპონდენტებს შორის დიდი არ არის. მამაკაცები უფრო მეტად სენსიტიურები
აღმოჩნდნენ აღნიშნული საკითხის მიმართ. მამაკაცთა უფრო დიდი ნაწილი თავს უფრო კომფორტულად კაცი
ხელმძღვანელის პირობებში გრძნობს.  (იხილეთ ცხრილი #24).

ყველა აღნიშნული მოსაზრება მიუთითებს იმაზე, რომ ქართულ რეალობაში სამუშაო ბაზარზე ქალს უფრო დიდი
ძალისხმევის გაწევა უწევს და მას უფრო მეტი დაბრკოლება ხვდება, ვიდრე კაცს. ამასთან, როგორც კვლევის
შედეგები აჩვენებს, გამოკითხულთა აზრით, ქალი უფრო ნაკლებზეა თანახმა (იქნება ეს ანაზღაურება თუ სამუშაო
პირობები), კაცისგან განსხვავებით, რაც ქალების დაბალ თვითშეფასებაზე მიუთითებს.
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5.2.2.3. ქალების პოტენციური წარმატების
		 ბიზნეს-სფეროები და საჭირო უნარები
თვისებრივი კვლევის მონაწილეები საუბრობდნენ იმ ბიზნეს სფეროებზე, რომლებშიც მათი აზრით, ქალებს
წარმატების მიღწევის შედარებით მაღალი პოტენციალი აქვთ.  ფოკუს-ჯგუფების წევრები ასევე საუბრობდნენ იმ
უნარებზე, რომელთაც საჭიროდ მიიჩნევდნენ ბიზნესის დასაწყებად.
თვისებრივი კვლევის მონაწილეებისთვის მისაღებია ქალის ჩართვა მცირე ბიზნესში. ქალისთვის შესაფერის
მცირე ბიზნესის სფეროებად დასახელდა:

• სილამაზის სალონი
• სურსათის მაღაზია
• ტანსაცმლის/მეორადი ტანსაცმლის მაღაზია
• საოჯახო ტექნიკის მაღაზია
• კოსმეტიკით ვაჭრობა
• სასტუმრო
• რესტორანი/კაფე
• ფერმა/მეურნეობა/აგრო-ბიზნესი
• კერძო ბაღი
• გარე ვაჭრობა
ვაჭრობის სხვადასხვა სფეროზე საუბრისას კვლევის მონაწილეები აღნიშნავდნენ, რომ გარკვეული
პროდუქციის შესახებ ქალს უფრო კარგი წარმოდგენა აქვს და უფრო კარგად ესმის რა შეიძლება იყოს
მოთხოვნადი (მაგალითად, საოჯახო ტექნიკა, ტანსაცმელი და ა.შ.). იმის ფონზე, რომ მსგავსი სახის ვაჭრობა
არა სპეციალურ გათვლებს, არამედ ძირითადად ალღოს ეფუძნება, ქალის ეს უნარი უპირატესად მიიჩნევა
ბიზნესის წარმატებულად წარმართვის თვალსაზრისით.
აღსანიშნავია, რომ ამა თუ იმ საქმიანობის ქალისთვის მიმღებლობას განსაზღვრავს დღევანდელი
რეალობა და მაგალითი, რომელიც ქალებისთვის მათ მიკრო სოციუმში არის თვალსაჩინო.  ასე მაგალითად,
ქალები ხედავენ თავის გარშემო ქალებს, რომელნიც მცირე ბიზნესს ხელმძღვანელობენ და წარმატებულები
არიან ამ საქმიანობაში. შესაბამისად, მსგავსი საქმიანობა მათთვის მისაღებიც და პოტენციურად
განხორციელებადიც ხდება. ასევე აღსანიშნავია, რომ გავლენის მოხდენის თვალსაზრისით უფრო დიდი
პოტენციალი აქვს მაგალითებს ქალების მიკრო სოციუმში, ვიდრე ზოგად მაგალითებს ქვეყნის ან მსოფლიო
მასშტაბით. მათ სოციალურ გარემოში არსებული მაგალითები ქალებს უფრო მეტად უჩენს იმის განცდას, რომ
მათთვისაც შესაძლებელია ანალოგიური ბიზნეს-იდეის განხორციელება, მაშინ, როდესაც ზოგად, შორეულ
მაგალითებს მსგავსი გავლენის მოხდენის ნაკლები ძალა აქვთ.
სხვათაშორის ყვარელში გვყავს ასეთი ორი წარმატებული ქალი, რომლებსაც კი ბატონო, მეუღლეებიც
უდგანან გვერდში, მაგრამ ჩაბარებული აქვთ მთლიანად ბიზნესი. დადიან ჯიპებით ეს ქალბატონები და
სასტუმრო აქვს, აქვს მაღაზია ამ ქალს და რესტორანი. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

აქვე აღნიშვნის ღირსია, რომ მაშინ როდესაც ქალის მცირე ბიზნესში დასაქმება რეალისტურად
განიხილება, დაფიქსირდა მოსაზრება, რომ მხსვილი ბიზნესის შემთხვევაში მამაკაცს უფრო მეტი წარმატების
მიღწევის პოტენციალი აქვს. ზოგიერთმა რესპონდენტმა ყურადღება გაამახვილა მსხვილი ბიზნესის
სპეციფიკაზე - მსხვილ ბიზნესში შეიძლება საჭირო გახდეს კონფლიქტის მოგვარება კონკურენტებთან (ე.წ.
„საქმის გარჩევა“), რაც ერთმნიშვნელოვნად კაცის საქმეა. იმ შემთხვევაში, თუ ქალი უდგას სათავეში
ბიზნესს, მას შეიძლება დასჭირდეს კაცის დახმარება ასეთი სიტუაციის შემთხვევაში.
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5.3. ქალი და პოლიტიკა
წინამდენარე ქვეთავი მიმოიხილავს საზოგადოებრივ დამოკიდებულებებს ქალების პოლიტიკაში
ჩართვასთან მიმართებაში. ქვეთავში წარმოდგენილია როგორც რაოდენობირივი, ისე თვისებრივი
კვლევის შედეგები.

5.3.1. პოლიტიკით დაინტერესება და
სამოქალაქო/პოლიტიკური აქტივობა
საზოგადოების დამოკიდებულებები და შეხედულებები ამა თუ იმ სფეროსთან ან საკითხთან დაკავშირებით
დიდწილად განპირობებულია იმით, თუ რამდენად აქტიური შეხება აქვთ საზოგადოების წევრებს ამ სფეროსთან..
შესაბამისად, საინტერესო იყო იმის გაგება, თუ რამდენად დაინტერესებული იყვნენ კვლევის მონაწილეები
პოლიტიკით და რამდენად აქტიურები იყვნენ სამოქალაქო თუ პოლიტიკური აქტივობის კუთხით.
ზოგადად, კვლევაში მონაწილეების საკმაოდ დიდი ნაწილი აღნიშნავს, რომ ძალიან დაინტერესებულია
ან დაინტერესებულია პოლიტიკით (42%). სხვაობა არ შეიმჩნევა ქალების და მამაკაცების პოლიტიკისადმი
ინტერესის თვალსაზრისით - მცირედით უფრო მეტი კაცი გამოხატავს პოლიტიკით დაინტერესებას ვიდრე ქალი
(43% - კაცი და 41%- ქალი)11 . (იხილეთ ცხრილი #25)

რაც შეეხება გამოკითხულთა სამოქალაქო თუ პოლიტიკურ აქტივობას, შეიძლება ითქვას, რომ აქტივობის
დონე საკმაოდ დაბალია. შედარებით მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა ისეთი აქტივობების შემთხვევაში,
როგორებიცაა პოლიტიკური გადაცემების ყურება/სმენა რეგულარულად (53%) და პოლიტიკური საკითხების
არაფორმალურ გარემოში რეგულარულად განხილვა  (34%).
აღსანიშნავია, რომ ჩამონათვალში არსებული ყველა სახის სამოქალაქო აქტივობის შემთხვევაში უფრო მეტი
კაცი აქტიურობს, თუმცა სხვაობა აქტიურ მამაკაცებსა და ქალებს შორის უმნიშვნელოა12. (იხილეთ ცხრილი #26)

11
12
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გენდერის ჭრილი არ არის სტატისტუკურად სანდო. არ არის რეკომენდებული აღნიშნული მონაცემის განზოგადება მთელს მოსახლეობაზე.
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5.3.2 ქალი პოლიტიკაში დამოკიდებულებები და შეფასებები
5.3.2.1. კაცი და ქალი პოლიტიკაში - შედარებითი ანალიზი
როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ პოლიტიკა უფრო მეტად
მამაკაცთა საქმიანობის სფეროდ განიხილება. ქართული საზოგადოების აზრით, ქალის ადგილი პოლიტიკაში
კონკრეტული, ლიმიტირებული ნიშით უნდა შემოიფარგლოს.
რაოდენობრივი კვლევის მონაწილეების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ ზოგადად კაცს უფრო შეეფერება
პოლიტიკური საქმიანობა ვიდრე ქალს (66%), ხოლო 61% მიიჩნევს, რომ კაცები ქალებთან შედარებით უკეთესი
პოლიტიკური ლიდერები არიან. (იხილეთ ცხრილი #27)

მონაცემების გენდერის ჭრილში განხილვა აჩვენებს, რომ უფრო მეტი კაცი მიიჩნევს, რომ კაცები ქალებთან
შედარებით უკეთესი პოლიტიკური ლიდერები არიან და რომ, ზოგადად, პოლიტიკა უფრო მეტად კაცებისთვის
შესაფერისი სფეროა. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ მართალია მამაკაცებთან შედარებით მცირე პროპორციით,
მაგრამ მაინც, ქალების უმრავლესობაც იზიარებს მოსაზრებას, რომ კაცი უკეთესი პოლიტიკური ლიდერია (56%)
და პოლიტიკა კაცის საქმიანობის სფეროა (56%).  (იხილეთ ცხრილი #28)

თვისებრივი კვლევის ფარგლებშიც დაფიქსირდა მოსაზრება, რომ მამაკაცებს პოლიტიკაში უფრო მეტი
წარმატების მიღწევის უნარი აქვთ, რაზეც, კვლევის მონაწილეების აზრით, პოლიტიკაში აქტიური ქალებისა და
მამაკაცების პროპორცია მეტყველებს.
ძირითადად პოლიტიკაში კაცები უფრო წარმატებულები არიან. იშვიათი ქალია, მსოფლიოს მასშტაბით
რამდენიმე ქალი თუ ჩანს ძლიერი, რომლებმაც მიაღწიეს რაღაცას. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი
განათლება]

50

საინტერესოა იმ მიზეზების ანალიზი, რომელიც განაპირობებს ქალის პოლიტიკაში ჩართულობის მიმართ
მსგავს დამოკიდებულებას. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა რამოდენიმე ფაქტორი, რომელიც განაპირობებს კაცის
უპირატესად აღქმას პოლიტიკის სფეროში და შესაბამისად, ქალისთვის პოლიტიკის ნაკლებად შეთავსებადობას.
ეს ფაქტორებია:
1. ქალის განსხვავებული ბუნება - ქალის, როგორც სუსტი არსების აღქმა მამაკაცთან შედარებით
2. ქალის ოჯახში დაკავებულობა
3. პოლიტიკური საქმიანობის სპეციფიკა
4. ოჯახის წევრების (მეუღლის) ნეგატიური დამოკიდებულება
5. ამომრჩეველთა მხრიდან ქალის მხარდაჭერის უფრო დაბალი ალბათობა

ქალის განსხვავებული ბუნება ქალის, როგორც სუსტი არსების აღქმა კაცთან შედარებით
კვლევის შედეგად ინდენტიფიცირებული არგუმენტების ნაწილი, რომელიც ასაბუთებს იმას, თუ რატომაა
პოლიტიკა უფრო შესაფერისი კაცისთვის, კავშირშია ქალის ბუნებასთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებთან.
რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი (54%) იზიარებს მოსაზრებას, რომ
პოლიტიკოსი ქალი უფრო სუსტია და უჭირს დიდი პასუხისმგებლობის აღება საკუთარ თავზე. საკმაოდ
დიდი რაოდენობა (47%) მიიჩნევს, რომ ქალი ბუნებით სუსტი არსებაა და პოლიტიკა არ არის მისი სფერო.
აღნიშნული არგუმენტების საფუძვლად დევს ქალის, როგორც ბუნებით მამაკაცთან შედარებით სუსტი არსების
გაგება, რომელსაც, შესაბამისად, არ შეუძლია გაუმკლავდეს სირთულეებს კაცისგან განსხვავებით.
თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ფოკუს-ჯგუფების მონაწილეები სიღრმისეულად საუბრობდნენ იმაზე, თუ
კონკრეტულად რა მოიაზრება ქალის სისუსტეში. აღინიშნა, რომ ქალი, მამაკაცთან შედარებით, ემოციურად
უფრო ფაქიზია და გულთან ახლოს მიაქვს ყველა სახის პრობლემა. აღნიშნული სენსიტიურობა არ მიიჩნევა
უარყოფითად, პირიქით, იგი ქალის ბუნების მნიშვნელოვან უპირატესობად განიხილება, რადგან ჰუმანურობასთან,
მზრუნველობასა და სითბოსთან ასოცირდება. თუმცა, აღნიშნული ქალური თვისებები პოლიტიკური საქმიანობის
ჭრილში ნაკლებად ეფექტიანად მოიაზრება. მიიჩნევა, რომ პოლიტიკოსი ნაკლებად ემოციური უნდა იყოს და
მტკიცე ხასიათით უნდა გამოირჩეოდეს.
მეც ასე ვფიქრობ, ბევრი მამაკაცისგან ყოფილა ასეთი სიტყვები წარმოთქმული’’ქალს ტვინი სად აქვს’’ ,
ანუ ფიქრობენ რომ ქალები უფრო ნაკლებად აზროვნებენ. თუნდაც ქალს 10 რამ სწორად გამოუვიდეს და
ერთ რაღაცაში შეცდეს, ის საკმარისია ის შეცდომა მამაკაცმა აიტაცოს და ის 9 აღარ ჩაუთვალოს. არიან
ასეთი კატეგორიის მამაკაცები. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
სუსტი არსებაა ქალი, ისინი ფიქრობენ, რომ რადგან ჩვენი ნეკნიდან წამოვიდა ჩვენზე სუსტიაო. [...]
[სისუსტეში მოიაზრება] გონებრივი რაც ავღნიშნეთ, მე მგონი ფიზიკურად გამბედაობის კუთხით,
ნებისყოფაზეც არის საუბარი, კაცს გონია, რომ მეტი შეუძლია და უფრო მეტის გარისკვის შესაძლებლობაც
აქვს, მაგრამ მე ასე არ ვთვლი. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
კაცი ნაკლებად ვარდება დეპრესიაში და სასოწარკვეთილებაში ვიდრე ქალი. ანუ ქალს უფრო მეტად
მიაქვს გულთან პრობლემა და განიცდის და კაცი უფრო ისე ატარებს, ანეიტრალებს. [კახეთი, ქალაქი,
20-35, უმაღლესი განათლება]
მეც არ მგონია ასე, ფიქრობენ, რომ ქალები უფრო მეტად ემოციურები ვართ და გონიათ შეიძლება უფრო
მეტი გადაწყვეტილება მივიღოთ შეცდომით.  [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, საშუალო განათლება]
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ცივი გონება სჭირდება სახელმწიფოს მართვას და მე მგონია, რომ მამაკაცს უფრო ცივი გონება აქვს ვიდრე
ქალს.  [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, საშუალო განათლება]

ქალისა და კაცის განსხვავებულ ბუნებას უკავშირდება ასევე არგუმენტი ქარიზმატულობასთან დაკავშირებით.
გამოკითხულთა ნაწილი (44%) თვლის, რომ პოლიტიკური ლიდერი ქარიზმატული უნდა იყოს, რაც ზოგადად
ქალს ნაკლებად ახასიათებს.
გამოკითხულთა 56% მიიჩნევს, რომ ქალს გაუჭირდება გაუძლოს იმ დატვირთვას, რასაც პოლიტიკური
საქმიანობა მოითხოვს. აღნიშნული არგუმენტი ერთის მხრივ შეიძლება ქალის სუსტ ბუნებასთან იყოს კავშირში,
მაგრამ, მეორეს მხრივ, შეიძლება უკავშირდებოდეს ობიექტურ გარემოებებს - ქალის ოჯახში დაკავებულობას,
რასთანაც პოლიტიკური საქმიანობის შეთავსება რთულად წარმოსადგენია. (იხილეთ ცხრილი #29)

პოლიტიკოსი ქალისა და პოლიტიკოსი კაცის განსხვავებულობაზე მსჯელობისას თვისებრივი კვლევის
ფარგლებში ასევე დაფიქსირდა მოსაზრება, რომ კაცი სოციალურად უფრო აქტიურია და მისი სოციალური
კონტაქტები მას ეხმარება წარმატებას მიაღწიოს პოლიტიკაში.
დავიწყოთ იქედან, რომ კაცს უფრო მეტი კონტაქტები აქვს. სადღაც სუფრაზე შეხვდებიან ერთმანეთს. სხვა
პოლიტიკოსებს შეხვდება, იქ ის და ნუ ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი. და ქალისთვის ეს სუფრა და...
ცოტა ისეთი სიტუაციაა. ის სხვანაირად აგვარებს ანუ ამ საქმეებს და კაცს უფრო მეტი შანსი აქვს. [კახეთი,
ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

მართალია, გამოკითხულთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკოსი ქალის რბილი ბუნება არ არის მისი
ნაკლებად პრინციპულობის მიზეზი, თუმცა, საკმაოდ დიდი ნაწილი (35%) თვლის, რომ პოლიტიკოსი ქალი
უფრო რბილია კაცთან შედარებით, ამიტომ შეიძლება უფრო დამთმობი და ნაკლებად პრინციპული იყოს.
შესაბამისად, ზოგიერთი ინდივიდისთვის ქალი შეიძლება აღქმული იყოს როგორც ნაკლებად პრინციპული
პოლიტიკოსი. თუ დავუშვებთ იმას, რომ ნაკლები პრინციპულობა და დათმობაზე წასვლა პოლიტიკოსისთვის
არ მიიჩნევა სახარბიელო თვისებად, ქალი მამაკაცთან შედარებით უფრო ცუდი პოლიტიკოსი გამოდის.
(იხილეთ დიაგრამა #27).
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საინტერესოა, რომ გამოკითხულთა დიდი ნაწილი არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ თუ ქალი ძლიერი
პოლიტიკოსია, იგი აუცილებლად დაკარგავს ქალურობას. აღნიშნულ მოსაზრებას გამოკითხულთა მხოლოდ
18% ეთანხმება. თუმცა, მონაცემის გენდერის ჭრილში განხილვა აჩვენებს, რომ მამაკაცები უფრო მეტად
ეთანხმებიან ამ მოსაზრებას, ვიდრე ქალები (22% და 15%). შესაბამისად, მამაკაცების გარკვეული ნაწილის
აღქმაში პოლიტიკოსი ქალი ნაკლებად ქალური შეიძლება იყოს, მაშინ, როდესაც ქალები ნაკლებად
იზიარებენ ამ მოსაზრებას.  (იხილეთ დიაგრამა #28)

ყველა ზემოთ აღნიშნული არგუმენტი მიუთითებს იმაზე, რომ საზოგადოებრივ აღქმაში ქალის განსხვავებული
ბუნება ნეგატიურ გამოხატულებას პოულობს პოლიტიკაში. ამ შემთხვევაში საუბარია არა ზოგადად პოლიტიკაზე
არამედ უფრო მეტად პოლიტიკის გარკვეულ სფეროებზე, კერძოდ, ისეთ სფეროებზე, სადაც იმართება მაღალი
დონის შეხვედრები, ხდება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება. ასევე ნაკლებად მისაღებია ქალის
ჩართვა ძალოვან სტრუქტურებში, თავდაცვაში. როგორც კვლევის შედეგები აჩვენებს, საზოგადოება პოლიტიკის
ასეთი სფეროებიდან ქალის გამორიცხვას მიზანშეწონილად მიიჩნევს.
თვისებრივი კვლევის შედეგების მიხედვით ქალისთვის შესაფერის პოლიტიკური საქმიანობის სფეროებად
მოიაზრება ჯანდაცვა, კულტურა, გარემოს დაცვა, დიპლომატიური მისია, ელჩობა. მიიჩნევა, რომ ქალებმა
შეიძლება პოზიტიური გავლენა იქონიონ კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებში, რაც ისევ და ისევ ქალის
დიპლომატიური ბუნებით აიხსნება. ამავე დროს, მიიჩნევა, რომ ქალებმა შეიძლება ისეთი საკითხები წამოწიონ
წინ, რომლებიც მამაკაცებისთვის ნაკლებად ნაცნობი და პრიორიტეტული იყოს, თუმცა საზოგადოებისთვის
მნიშვნელოვანია მათზე ყურადღების გამახვილება (მაგალითად, სოციალური პრობლები, ქალების უფლებები).
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ქალის ოჯახში დაკავებულობა
გამოთქმული არგუმენტების ნაწილი, რომელიც ქალისთვის პოლიტიკის შეუფერებლობას ასაბუთებს,  
კავშირშია ობიექტურ გარემოებებთან, რომლებმაც შეიძლება ქალს ხელი შეუშალოს ჩაერთოს პოლიტიკურ
საქმიანობაში. ასე მაგალითად, გამოკითხულთა 51% მიიჩნევს, რომ ქალს გაუჭირდება წარმატებული იყოს
პოლიტიკაში, რადგან მას საოჯახო საქმეები შეუშლის ხელს. ამ შემთხვევაში, ერთის მხრივ საქმე გვაქვს
ობიექტურ გარემოებასთან - ქალს ჰყავს ოჯახი და მისი ვალდებულებაა ოჯახზე იზრუნოს. თუმცა, აქვე აღსანიშნავია,
რომ აღნიშნული მოსაზრების უკან დგას სტერეოტიპი, რომ ოჯახი ქალისთვის მთავარი პრიორიტეტია და ოჯახი,
როგორც ღირებულება, კარიერაზე წინ უნდა იდგეს.  (იხილეთ ცხრილი #30).
ამასთან, ოჯახზე ზრუნვა ქალის ექსკლუზიურ მოვალეობად მოიაზრება და კაცის ჩართულობა ოჯახის
საქმეებში მინიმალურია, შესაბამისად, ეს გარემოება უფრო რთულს ხდის ქალისთვის დრო გამოათავისუფლოს
ოჯახის გარეთ საქმიანობისთვის, მათ შორის პოლიტიკური კარიერისთვის.

თვისებრივი კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ გამოკითხულთა აზრით, სხვა სახის დასაქმებასთან შედარებით,
პოლიტიკურ საქმიანობას უფრო მეტი დრო და ენერგია სჭირდება. ამის გათვალისწინებით, სხვა სამსახურთან
შედარებით, პოლიტიკაში ქალის ჩართვა უფრო რთულად წარმოსადგენია და მეტ ბარიერთან არის ასოცირებული.
პოლიტიკა ისეთი საქმეა, რომ ხარ გასული დილიდან, ზოგჯერ ღამე შეიძლება ვერ იყო სახლში. არ არის
ჩვენს დღევანდელ დღეს, რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ რომ თანაბრები ვართ ჩვენ კაცები და ქალები,
ეს ესე არ არის. [...] მე პირადად, ეს არის ჩემი აზრი, არავის თავს არ ვახვევ, მაგრამ მე სულ არ მინდა
რომ მთელი დღე და ღამე ვიყო გასული და ვირბინო იქ იმას ის პრობლემა აქვს, იმას ეს და ყველაფერი
მე მოვაგვარო. იმიტომ რომ მე ვერ შევძლებ ამას. ეს არის უფრო კაცის საქმე, ვიდრე ქალის. [კახეთი,
ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
ჩემი აზრით, ისინი გულისხმობენ, რომ ქალი უნდა იყოს შვილთან. პოლიტიკა იმდენ შრომას მოითხოვს,
რომ დღე და ღამე უნდა გაასწორო. კაცის არ ყოფნით ოჯახში იმდენად არაფერი დაშავდება, რამდენადაც
ქალის არ ყოფნით. ქალი მთლიანად ყველაფერს აკონტროლებს ოჯახში. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35,
საშუალო განათლება]
იცით რა არის? აქ ერთ რამეზეც უნდა შევთანხმდეთ - ვისთვის რა არის ღირებული. ჩემთვის ღირებული
არის ჩემი ოჯახი, მე თავს კომფორტულად ვგრძნობ სახლში საღამოს, ჩემს ქმარ-შვილთან ერთად. აქედან
გამომდინარე, მე სულაც არ მინდა რომ ის დრო, რაც საღამოს ჩემს ოჯახს უნდა მოვაკლო, გავატარო იქ,
რომელ საქმესაც ვერ ვაკეთებ კარგად და ვიღაცეები გეძახოდნენ კიდევ, რომ დაეტიე რა შენს ოჯახში და
იყავი, რა გინდა იქ რომ მიდიხარ. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

საინტერესოა, რომ ის რესპონდენტი ქალები, რომელთა აზრითაც დასაშვებია ქალმა დიდი დრო დაუთმოს
კარიერას, ქალის ამ ქცევას ისევ ოჯახს უკავშირებენ. ქალის მსგავსი ქცევა მისაღებია, იმდენად რამდენადაც
იგი ამას აკეთებს საკუთარი შვილების კეთილდღეობისთვის. საინტერესოა, რომ არსად არ ფიგურირებს ქალის
ამბიცია იყოს წარმატებული კარიერაში და მიზნად ჰქონდეს საკუთარი კარიერით თვითკმაყოფილება. კარიერაში
წარმატება ექსკლუზიურად უკავშირდება ოჯახის კეთილდღეობას - ქალის მიზანი არა თავისთავად კარიერაში
წარმატებაა, არამედ ამ წარმატების გზით ისევ ოჯახის კეთილდღეობაზე ზრუნვაა.
ოჯახი ბევრს ნიშნავს, ჩემს შვილებთან ღამე დაძინება ბევრს ნიშნავს, იმათი სუნთქვა რომ მესმის ყველაზე
კარგი არის, მაგრამ ყოფილა შემთხვევა რომ სამსახურის გამო ღამე ვთქვათ არ ყოფილხარ ოჯახში. დიდ
მონატრებასაც განიცდი, დიდ ყველაფერსაც, რომ ბავშვებს აკლიხარ გული გტკივა, მაგრამ როცა წინ
იყურები და შენ შეიძლება შენს შვილებს უკეთესი მომავალი შეუქმნა, მე ვფიქრობ რომ შეიძლება მაგასაც
დათანხმდე. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
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აღნიშნულს ადასტურებს ისიც, რომ გამოკითხულთა უფრო დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკურ
საქმიანობაში წარმატების სანაცვლოდ ქალმა უარი უნდა თქვას ოჯახზე (23%), მაშინ როდესაც მხოლოდ
11% თვლის, რომ კაცმა პოლიტიკოსმა უარი უნდა თქვას ოჯახზე იმისთვის, რომ წარმატებული იყოს პოლიტიკაში.
შესაბამისად, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მიიჩნევა, რომ კაცმა უფრო მარტივად შეიძლება მოახერხოს
შეათავსოს ოჯახზე ზრუნვა და პოლიტიკური კარიერა ქალთან შედარებით.
აღნიშნული აისხნება საზოგადოებრივი წარმოდგენებით ოჯახში ქალისა და კაცის უფლება-მოვალეობების და
სოციალურ როლების შესახებ. ოჯახზე ზრუნვა კაცის შემთხვევაში ფინანსური უზრუნველყოფით შემოიფარგლება,
რაც საჭიროებს კარიერაში წარმატებას, ხოლო ქალის ფუნქცია ოჯახზე ზრუნვის თვალსაზრისით სახლის საქმეები
წარმოადგენს, რაც მისგან სულ მცირე სახლში ყოფნას მოითხოვს. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ გამოკითხულთა
უმრავლესობა არ ეთანხმება არც ერთ დებულებას, რაც სავარაუდოდ ისევ და ისევ მიანიშნებს იმაზე, რომ ოჯახი
უპირველეს ღირებულებას წარმოადგენს და მასზე უარის თქმა მიუღებლად განიხილება როგორც ქალისთვის,
ისე კაცისთვის. (იხილეთ დიაგრამა #29)

პოლიტიკური საქმიანობის სპეციფიკა
ქალისთვის პოლიტიკური საქმიანობის შეუფერებლობას ზოგიერთი რესპონდენტი თავად პოლიტიკური
საქმიანობის სპეციფიკით ხსნის. გამოკითხულთა 54% მიიჩნევს, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმიანობაა და
სწორედ ამიტომ არ შეეფერება ქალს. (იხილეთ ცხრილი #31)

როგორც თვისებრივი კვლევის შედეგები აჩვენებს, გამოკითხულთა აზრით, პოლიტიკოსები ხშირად ხდებიან
კრიტიკის ობიექტები, ხშირად ადგილი აქვს უცენზურო გამონათქვამებს მათ მიმართ. ამის გამო პოლიტიკა უხეშ
სფეროდ მოიაზრება და შესაბამისად ქალისთვის შეუფერებლად მიიჩნევა.
მე ვეთანხმები რომ პოლიტიკა უფრო მამაკაცს უხდება. იმიტომ, რომ პოლიტიკა უხეშია. [სამეგრელო,
ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
მე არ მაქვს [პოლიტიკაში წასვლის სურვილი] იმიტომ, რომ მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკაში როდესაც წახვალ,
იქ ასე ვთქვათ შენს სიმშვიდეს კარგავ. იმიტომ რომ არ არსებობს პოლიტიკაში წახვიდე და ბოლომდე სუფთა
დარჩე. პოლიტიკა არის ძალიან ბინძური და რაც არ უნდა სუფთა ადამიანი იყო, არ არსებობს, რომ იქედან
სუფთა გამოხვიდე და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ ადამიანი გონიერია პოლიტიკაში არ წავა. [კახეთი,
ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
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ასევე მიიჩნევა, რომ პოლიტიკაში მოსახვედრად და წარმატების მისაღწევად საჭიროა გარკვეული
მფარველების ყოლა. შესაბამისად, ქალების ნაწილს არ აქვს იმის მოლოდინი, რომ დამოუკიდებლად შეუძლიათ
რაიმეს მიაღწიონ პოლიტიკაში, რაც ბუნებრივია უარყოფითად მოქმედებს მათ მოტივაციაზე.
პოლიტიკაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს ფინანსები, იმიტომ რომ თუ არ გაქვს შესაბამისი დაფინანსება,
ძალიან ძნელია ისე პოლიტიკაში მოხვიდე. დღევანდელ რეალობაში ესეა. თუ გყავს ძლიერი „ზურგი“ ასე
ვთქვათ, მაშინ ძალიან დიდი სტიმული და წინსვლა გაქვს. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

ოჯახის წევრების (მეუღლის) ნეგატიური დამოკიდებულება
ქალის პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩართვის ბარიერს შეიძლება წარმოადგენდეს მისი ოჯახის წევრების,
განსაკუთრებით მეუღლის, უარყოფითი დამოკიდებულება. თვისებრივი კვლევის ფარგლებში დასახელდა
შემთხვევები, როდესაც ქალის გააქტიურებას ოჯახის გარეთ დაოჯახების შემდეგ ხელს უშლის მისი მეუღლე,
რომელსაც ურჩევნია იგი ოჯახის საქმით იყოს დაკავებული. აქ ისევ მივდივართ ტრადიციულ შეხედულებასთან
იმის შესახებ, რომ ქალისთვის მთავარი პრიორიტეტი ოჯახი უნდა იყოს და ცოლმა მეუღლის სურვილი უნდა
გაითვალისწინოს/დაემორჩილოს.
ოჯახში რომ შეზღუდონ და აუკრძალონ რაღაცეები ძალაუნებურად დარჩება სახლში. თუნდაც მეუღლემ ან
ოჯახის წევრებმა. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, საშუალო განათლება]
შეხება მქონია ასეთ საკითხთან, აქტიურად იყო ჩართული პოლიტიკაში, ძალიან ბევრი შანსი ქონდა,
გათხოვების მერე სამსახურიც მიატოვა, იმიტომ რომ არის მამაკაცი განსხვავებული ხასიათის, მოსწონს
როდესაც თავისი მეუღლე სახლში ხვდება, კიდევ იცით რა ფაქტორია, ძირითადად მამაკაცები ფიქრობენ
იმას, უმეტესობა რა თქმა უნდა თუ თვითონ უზურნველყოფს ოჯახს ფინანსურად შენ პრობლემა არ გაქვს უნდა
რომ იყოს ქალი სახლში. თუ ოჯახს ვერ წვდება მისი შემოსავალი მაშინ თანახმაა იმუშაოს ცოლმა. [...] ის
ქალბატონი უკვე პოლიტიკაში შესული იყო და რეალურად დაანება თავი. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35,
უმაღლესი განათლება]

მიიჩნევა, რომ მამაკაცმა შეიძლება იეჭვიანოს იმიტომ, რომ პოლიტიკოს ქალს მუდმივად მამაკაცების
გარემოცვაში მოუწევს ყოფნა. ასევე მიიჩნევა, რომ კაცისთვის შეიძლება არ იყოს სასურველი ქალის
პოლიტიკოსობა, რადგან მისთვის შეიძლება რთული იყოს შეეგუოს, რომ ქალი მასზე უფრო წარმატებულია.  
არ გამოუვა არაფერი და შენ ჩემზე მაღლა იდგები და რას ამბობ! შენ ჩემზე მაღლა?! [კახეთი, სოფელი,
20-35, საშუალო განათლება]

თუმცა, ასევე აღინიშნა, რომ პოლიტიკურ აქტივობაში ჩართვის კუთხით, დასაოჯახებელ ქალსაც შეიძლება
შეექმნას ანალოგიური პრობლემა, მაგალითად მშობლების მხრიდან.
შეიძლება გაუთხოვარსაც შეექმნას პრობლემები ოჯახიდან. ჩვენი მენტალიტეტიდან გამოდინარე ‘’შენ გოგო
ხარ, რას იტყვიან’’ თუნდაც მამისკენ, თუნდაც დედისგან, ბევრი ფიქრობს, რომ პოლიტიკაში ქალს რა ესაქმება,
და მით უმეტეს გასათხოვარ გოგოს. შეიძლება გაუთხოვარიც შებოჭონ და ვერ გააკეთოს და განახორციელოს
თავისი ჩანაფიქრი. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

ამომრჩეველთა მხრიდან ქალის
მხარდაჭერის დაბალი ალბათობა
ქალის პოლიტიკაში მამაკაცთან შედარებით წარმატების მიღწევის დაბალი პოტენციალი ასევე აიხსნება
იმით, რომ კვლევის მონაწილეების აღქმაში, ქალს უფრო ნაკლები ამომრჩეველი დაუჭერს მხარს. მართალია,
კვლევის მონაწილეები არ არიან ქალის პოლიტიკური სფეროდან გამორიცხვის მომხრეები და რიგ პოლიტიკურ
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სფეროებში ქალების ჩართვაში მხოლოდ პოზიტივს ხედავენ, ზოგადად, მაინც მიიჩნევა, რომ მამაკაცს პოლიტიკურ
საქმიანობაში უფრო მეტად ექნება ამომრჩევლის მხარდაჭერა, ვიდრე ქალს.
აღნიშნულს განაპირობებს ყველა ის ფაქტორი, რომელზეც ზემოთ იყო საუბარი: პოლიტიკა ქალისთვის
შეუფერებლად მიიჩნევა, ქალი სუსტია და დიდ პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს საკუთარ თავზე, ქალი სენსიტიურია
და ვერ იქნება პრინციპული, ქალი ნაკლებად ქარიზმატულია და ზოგადად, უმჯობესია საკუთარი დრო ოჯახს
მოახმაროს.
შანსი აქვს, მაგრამ მაინც ვერ გაიმარჯვებს, რადგან საქართველოში ამომრჩევლის დიდი ნაწილის
მენტალიტეტი მაინც იქეთკენაა გადართული, რომ ქალს არაფერი არ შეუძლია პოლიტიკაში. [სამეგრელო,
ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

5.3.2.2. ქალების ჩართვა პოლიტიკაში აღქმული პოზიტიური და ნეგატიური მხარეები
ქალების საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში უფრო აქტიურ  ჩართვას გამოკითხულთა დიდი
ნაწილი პოზიტიურად აფასებს. გამოკითხულთა ნახევარი (51%) მიიჩნევს, რომ ქალების პოლიტიკასა და
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში უფრო მეტად ჩართვით ქვეყანა მხოლოდ მოიგებს. ასევე გამოკითხულთა
ნახევარი (50%) თვლის, რომ ქართულ პოლიტიკაში უფრო მეტი ქალის ჩართვა სასიკეთოდ წაადგება
ქვეყანას. თუმცა, აღნიშნული ორი დებულების შემთხვევაში რესპონდენტების საკმაოდ დიდ ნაწილს გაუჭირდა
პასუხის გაცემა (არ ვიცი/უარი პასუხზე - 22%).  (იხილეთ ცხრილი #32)

ასევე აღსანიშნავია, გენდერთა შორის განსხვავება ქალების პოლიტიკაში ჩართვასთან დაკავშირებულ
მოსაზრებაზე - მამაკაცების უფრო მცირე რაოდენობა თვლის, რომ ქალების პოლიტიკაში უფრო დიდი
რაოდენობით ჩართვა პოზიტიურად აისახება ქვეყანაზე. (იხილეთ ცხრილი #33).
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თვისებრივი კვლევის ფარგლებში კვლევის მონაწილეები საუბრობდნენ იმაზე, თუ რა პოზიტივი
შეიძლება ჰქონდეს ქალების პოლიტიკაში უფრო აქტიურ ჩართვას. მიიჩნევა, რომ ქალმა შეიძლება
პოლიტიკაში ისეთი საკითხები წამოწიოს წინ, რომლებიც კაცისთვის ნაკლებად ნაცნობი და ნაკლებად
პრიორიტეტულია, თუმცა საჭიროა მათი განხილვა და მოგვარება. ასეთ საკითხებად მოიაზრება
მაგალითად, სოციალური საკითხები, ადამიანთა უფლებების დაცვა, ქალთა უფლებები და ა.შ.
ქალმა შეიძლება ისეთი პრობლემა წამოჭრას, კაცს საერთოდ არც მოაფიქრდეს, არსებობს ისეთი პრობლემები,
რომლებიც მამაკაცებს არც შეუძლია განჭვრიტონ. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
ქალი უფრო განიცდის და თავის თავზე აიღებს ვიღაცის გაჭირვებას. შეიგრძნობს იმ პატიმარი თუ ვიღაცა
დაჩაგრულის უბედურებას, გულთან მიიტანს. კაცმა შეიძლება გაატაროს რა, „ვის არ მოსვლია“ - იფიქროს.
და ის იფიქრებს ჩემს შვილს რომ დაემართოს, ქმარს რომ დაემართოს. [სამეგრელო, ქალაქი, 36-50,
უმაღლესი განათლება]

თუმცა, როგორც ზემოთ აღინიშნა, მართალია საზოგადოება არანაირად არ არის ქალების პოლიტიკიდან
გამორიცხვის მომხრე, საქმე იმაშია, რომ პოლიტიკის ნებისმიერ სფეროში ჩართვა არ განიხილება
მიზანშეწონილად ქალებისთვის. ამავე დროს, მამაკაცების შემთხვევაში ანალოგიური მოსაზრება არ
ფიქსირდება - კაცის შემთხვევაში არ არსებობს პოლიტიკის სფერო, სადაც ის ქალთან შედარებით ნაკლებად
წარმატებული შეიძლება იყოს. შესაბამისად, პოლიტიკური საქმიანობის სფერო ქალებისთვის შეზღუდულია
- მამაკაცს პოლიტიკის ნებისმიერ სფეროში აქვს წარმატების მიღწევის პოტენციალი, ხოლო ქალს მხოლოდ
გარკვეულ სფეროებში. ეს სფეროები კი მაღალ პოლიტიკურ პოზიციებს ნაკლებად მოიცავს.
როგორც მამაკაცები, ისე ქალები საპრეზიდენტო კანდიდატის როლში უპირატესობას მამაკაცს ანიჭებენ.
ერთნაირი ღირსებების მქონე კაცი და ქალი კანდიდატის პირობებში მამაკაცების 71%-ს. ხოლო ქალების 66%-ს
კაცი უფრო წარმოუდგენია საპრეზიდენტო კანდიდატად, ვიდრე ქალი.  (იხილეთ დიაგრამა #30)

საინტერესოა, რომ არ ფიქსირდება დიდი სხვაობა აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში ქალაქის და სოფლის
ტიპის დასახლებების მოსახლეებს შორის.
საინტერესო არგუმენტები დაფიქსირდა იმის თაობაზე, თუ რატომ არის მისაღები კაცი პრეზიდენტობის
კანდიდატად. ზოგიერთი კვლევის მონაწილე პრეზიდენტისთვის საჭირო მახასიათებლებს შორის ასახელებს ისეთ
ეპითეტებს როგორებიცაა „ბრგე“, „ახოვანი“, „ძლიერი“. მართალია, თანამედროვე სამყაროში პრეზიდენტის
ფიზიკური სიძლიერე არაფერს ნიშნავს, თუმცა, ასოციაციურ დონეზე პრეზიდენტ მამაკაცს მაინც უკეთესად
შეუძლია ქვეყნის „დაცვა“ და უფრო მეტად შეუძლია უსაფრთხოების შეგრძნების მონიჭება.
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[პრეზიდენტი] ბრგე უნდა იყოს, ახოვანი, ათლეტი, რომ შეხედავ შეგრძნება უნდა ქონდეს ადამიანს რომ
თავდაცულად იგრძნო თავი. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
პრეზიდენტობაზე ცოტა თავს შევიკავებ მაინც, სხვა პოზიციებს ვუთმობ ქალებს მაგრამ მამაკაცი წარმომიდგენია
ქვეყნის სათავეში. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

5.3.2.3. პოლიტიკაში ჩართვის პირადი მოტივაცია და სტიმული
ფოკუსური ჯგუფის მონაწილე ქალები საუბრობდნენ მათ პირად მოტივაციაზე პოლიტიკაში ჩართვასთან
დაკავშირებით. ფოკუსური ჯგუფების მონაწილეთა მოსაზრებებზე დაყრდნობით შესაძლებელია იმის
იდენტიფიცირება, თუ რა შეიძლება იყოს ქალების პოლიტიკურ აქტივობებში ჩართვის მოტივატორი.
ზოგადად, აღსანიშნავია, რომ თუ პოლიტიკაში და ბიზნესში ჩართვის მზაობას შევადარებთ, ქალის მიერ
ბიზნესში ჩართვა ბევრად უფრო რეალისტურად მიიჩნევა. მაშინ, როდესაც  ჯგუფების მონაწილეების ნაწილს
წარმოედგინათ საკუთარი თავი ბიზნესში და თუნდაც იდეის დონეზე წარმოედგინათ საკუთარი დასაქმება
ამ მიმართულებით, საკმაოდ მცირე ნაწილი ხედავდა საკუთარ თავს პოლიტიკაში. ბიზნესის სფეროს უფრო
შესაძლებლად აღქმას, პოლიტიკასთან შედარებით, ხელს უწყობს ის, რომ ქალებს თავის გარშემო აქვთ
ქალის მიერ მცირე ბიზნესის წარმატებულად მართვის მაგალითები. პოლიტიკოსი ქალები მათ უშუალო
სოციუმში ნაკლებად არიან. ამასთან, როგორც ზემოთ აღინიშნა, პოლიტიკური საქმიანობას უფრო მეტი
ნაკლოვანება აქვს და უფრო მეტ ბარიერთან ასოცირდება ბიზნესთან შედარებით.
ის კვლევის მონაწილეები, რომელთაც არ სურდათ პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩართვა საკუთარ ნეგატიურ
განწყობას შემდეგი ფაქტორებით ხსნიდნენ:
1. პოლიტიკისადმი ნაკლები ინტერესი
2. საკუთარ ძალებში რწმენის არარსებობა - პოლიტიკური საქმიანობა დიდ პასუხისმგებლობასთან
და „ხალხის იმედების გამართლებასთან“ ასოცირდება. შესაბამისად, ქალების ნაწილს დიდი
პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღების შიში აქვთ და მიაჩნიათ, რომ არ აქვთ შესაბამისი უნარები
(ამბიცია, სიძლიერე, სიმტკიცე, გამძლეობა და ა.შ.)
არ ვარ მე ძლიერი, არ მგონია, რომ მე ის საქმე წინ წავიყვანო და არც მაქვს სურვილი. [კახეთი, სოფელი,
20-35, საშუალო განათლება]
აი ყველაზე მარტივი ახსნა, მე არა ვარ ამბიციური ადამიანი. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი
განათლება]
[სტიმული იქნებოდა] რომ მჯეროდეს იმისა, რომ რის გამოც დავდგებოდი,  მაგის გაკეთებას რომ მართლა
შევძლებდი, მაგრამ ამის ნაკლებად მჯერა. აქ იმდენი სიბინძურეა, პოლიტიკაში მე ვერ შევებრძოლებოდი
ამდენ რამეს და ვერ გავაკეთებდი მარტო. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

3. შესაბამისი განათლების არქონა
მე ვიცი ჩემი განათლება, ვიცი, რას ვწვდები და აზრი არ აქვს, არც ჩემს თავს შევირცხვენ და არც ხალხს
არ შევარცხვენ, მე წავიდე იმ გზით დავდგე და ვიყარო კენჭი, ვიძახო რომ მე მომეცით ხმა.მე რომ ვიყო იმ
განათლებით, რაც საჭიროა და მე რომ ვიყო დარწმუნებული ჩემს თავში, რა თქმა უნდა. არც დავფიქრდები და
ჩემს გასაკეთებელს გავაკეთებ. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

4. ქალისთვის პოლიტიკის შეუფერებლად მიჩნევა
მე არასოდეს არ გამიჩნდება, არ მომწონს ქალი პოლიტიკოსი, მე ვთვლი, რომ კაცი უნდა იყოს პოლიტიკოსი.
[კახეთი, სოფელი, 20-35, საშუალო განათლება]
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საინტერესოა კვლევის იმ მონაწილეების მოტივატორები, რომლებიც პოლიტიკურ აქტივობებში ჩართვას
ისურვებდნენ. ზოგიერთი მოტივატორი დასახელდა თავად რესპონდენტების მიერ, თუმცა ის კვლევის
მონაწილეები, რომლებიც საკუთარ თავს ვერ ხედავდნენ პოლიტიკაში, მსჯელობდნენ იმ ფაქტორებზე, რომელიც
ზოგადად ქალისთვის შეიძლება პოლიტიკაში ჩართვის სტიმულს წარმოადგენდეს. კვლევის შედეგად მოხდა
პოლიტიკაში ჩართვის შემდეგი მასტიმულირებელი ფაქტორების იდენტიფიცირება:
1. ადგილობრივ დონეზე ყოფითი პრობლემების გადაჭრის სურვილი
2. უსამართლობასთან ბრძოლის სურვილი
რატომ ვისურვებდი მე პოლიტიკაში მოსვლას... ჩვენი გამგებლები, ეგრეთწოდებული გამგებლები მხოლოდ
იმას ცდილობენ რომ ხმა „მოაქუჩონ“. 24 წლის ვარ, 88-იანი ვარ, 29 სექტემბერს დავიბადე. რომ დავიბადე,
30 სექტემბერს დედაჩემი და მამაჩემი გაშორდნენ ერთმანეთს, დედამ იმ დღისითვე   წამოგვიყვანა ჩვენ
ატენში, სამშობიაროდან გამოსვლის შემდეგ და იმ დღიდან, როგორც ამბობენ იმ დღიდან ჩვენს უბანში წყალი
არ მოდის. [...] მინდა რაღაც შევცვალო ჩემს სოფელში. [კახეთი, სოფელი, 20-35, საშუალო განათლება]

3. ოჯახის წევრების მხარდაჭერა - მოტივატორს და ხელშემწყობ ფაქტორს, ქალის მხრიდან პოლიტიკაში
ჩართვის სურვილის შემთხვევაში წარმოადგენს ოჯახის მხარდაჭერა
ალბათ ძლიერი მხარდამჭერი თუ მეყოლებოდა გვერდზე ან მეუღლე ან ძმა, იმ შემთხვევაში შეიძლება
გამებედა. [კახეთი, სოფელი, 20-35, საშუალო განათლება]

4. ქალის მებრძოლი ბუნება - ქალების აზრით, პოლიტიკაში ჩართვის მოტივატორი შეიძლება იყოს
ქალის ძლიერი სურვილი და მისი მებრძოლი ბუნება. მიიჩნევა, რომ არსებობენ ერთეული ქალები,
რომელნიც მებრძოლი ბუნებით გამოირჩევიან და რეალურად აქვთ პოტენციალი წარმატებას
მიაღწიონ პოლიტიკურ ასპარეზზე.

5.3.3. ქალის ბიზნეს და პოლიტიკური საქმიანობა შედარებითი ანალიზი
კვლევის შედეგები ცხადყოფს, რომ პოლიტიკურ საქმიანობასთან შედარებით, ქალის ბიზნეს-აქტივობა უფრო
მისაღები შეიძლება იყოს როგორც ქალის ოჯახისთვის, ისე ფართო საზოგადოებისთვის, და თავად ქალებისთვისაც.
კვლევის შედეგად გამოიკვეთა რამოდენიმე ფაქტორი, რომელიც ხსნის ქალის ბიზნეს-აქტივობის შედარებით
მისაღებლობას.
1. პოლიტიკოსი ქალი მუდმივად ყურადღების ცენტრშია - მიიჩნევა, რომ პოლიტიკოსი
ქალი მუდმივად ყურადღების ცენტრში იმყოფება - მას აქვს შეხვედრები მოსახლეობასთან თუ სხვა
პოლიტიკოსებთან, იგი შეიძლება იყოს ტელე თუ რადიო გადაცემების სტუმარი, მას შეიძლება მოუწიოს
სიტყვით გამოსვლა და ა.შ. ბიზნესში ჩართულობის შემთხვევაში ქალს არ უწევს ასე ინტენსიურად
ყურადღების ცენტრში ყოფნა. შესაბამისად, ქალის ოჯახისთვის, განსაკუთრებით მეუღლისთვის,
უფრო მისაღებია იგი ბიზნესში იყოს ჩართული. ამასთან, გამოითქვა მოსაზრება, რომ პოლიტიკოსი
ქალი მუდმივად მამაკაცებითაა გარშემორტყმული იმდენად, რამდენადაც პოლიტიკაში უმრავლესობას
მამაკაცები წარმოადგენენ. შესაბამისად, ქმრისთვის შეიძლება არ იყოს სასურველი მეუღლის მსგავსი
საქმიანობა, ქალის ბიზნეს-აქტივობისგან განსხვავებით, სადაც შესაძლოა ქალს საერთოდ არ მოუწიოს
სხვა მამაკაცებთან კომუნიკაცია.
2. პოლიტიკაში ქალი მარტოა - არსებობს მოსაზრება, რომ ბიზნეს აქტივობაში, იმ შემთხვევაშიც კი,
როდესაც ბიზნესი ქალის ინიცირებულია, შეიძლება სხვა ოჯახის წევრებიც, მათ შორის მეუღლეც
ჩაერთოს. პოლიტიკური საქმიანობა კი  ინდივიდუალისტურია და ქალს მარტო მოუწევს ყოფნა.
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ბიზნესში მთლიანად ოჯახია ჩართული, ერთად ხართ და პოლიტიკა სხვანაირად ჟღერს. [სამეგრელო,
ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

3. პოლიტიკას მეტი დრო სჭირდება ბიზნესისგან განსხვავებით - მიიჩნევა, რომ პოლიტიკური
საქმიანობა ქალისგან დიდ დატვირთვას მოითხოვს. პოლიტიკოსმა ქალმა საკუთარი დროისა და
ენერგიის დიდი ნაწილი საკუთარ საქმიანობას უნდა მოახმაროს და შესაბამისად, ოჯახის მოსავლელად
ცოტა დრო შეიძლება დარჩეს. ბიზნეს-საქმიანობის შემთხვევაში ქალი უფრო მეტი დროის გატარებას
მოახერხებს სახლში. ზოგიერთი ბიზნესი შეიძლება ქალმა სახლიდანაც მართოს. შესაბამისად, ბიზნესი
უფრო ოპტიმალურად მიიჩნევა ქალისთვის სამსახურის ოჯახურ საქმეებთან შეთავსების თვალსაზრისით.
4. ბიზნესი უფრო შემოსავლიანია - გამოითქვა მოსაზრება, რომ ბიზნესი, პოლიტიკასთან შედარებით,
უფრო შემოსავლიანი სფეროა. შესაბამისად, ქალის ოჯახი, და მათ შორის მეუღლე, შეიძლება უფრო
დაინტერესებული იყოს წავიდეს კომპრომისზე და ქალს შეუწყოს ხელი ბიზნესის წამოწყებაში,
რადგან მისთვის ბიზნესიდან მიღებული შემოსავალი შეიძლება იყოს მიმზიდველი. მაშინ როდესაც
ქალის პოლიტიკური საქმიანობის წამოწყების შემთხვევაში მსგავსი დაინტერესება არ არსებობს.
ასე ვფიქრობ რომ ბიზნესში რომ იშოვის, პოლიტიკაში ვერ იშოვის იმდენს. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35,
უმაღლესი განათლება]

5. პოლიტიკა ბინძური საქმეა და ქალის და მისი ოჯახის იმიჯზე შეიძლება ნეგატიურად აისახოს
როგორც ზემოთ აღინიშნა, პოლიტიკა „ბინძურ“ სფეროდ განიხილება და არსებობს რისკი, რომ პოლიტიკაში
ჩართულობამ შეიძლება ცუდად იმოქმედოს ქალის სახელზე, რაც ბუნებრივია ნეგატიურად აისახება ოჯახის
სახელზეც. ბიზნესის შემთხვევაში ოჯახის სახელს რისკი ნაკლებად ექმნება. ამასთან, ერთეულ შემთხვევებში
დაფიქსირდა მოსაზრება, რომ პოლიტიკაში ქალის წარმატება შეიძლება ასოცირებული იყოს ქალის მსუბუქ
ყოფაქცევასთან. შეიძლება საზოგადოებაში გავრცელდეს დაუსაბუთებელი ჭორი, რომ ქალმა პოლიტიკაში
წარმატებას მსუბუქი ყოფაქცევის ხარჯზე მიაღწია, რაც ბუნებრივია ოჯახისთვის არ არის სასურველი.
ბევრი ქალი იმიტომ არ მიდის პოლიტიკაში რომ ფიქრობს არ აიკიდოს უპატიოსნოს სახელი, ეს მართლა ხდება ასე,
ვიღაცას ბოდიში და თუ არ დაუწექი ისე ვერ მიაღწევ. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

6. პოლიტიკური კარიერის დაწყებასთან შედარებით, ბიზნესის დაწყება უფრო მარტივია
დაფიქსირდა მოსაზრება, რომ ბიზნესის დაწყება ქალისთვის შეიძლება უფრო მარტივი იყოს, პოლიტიკური
საქმიანობის წამოწყებასთან შედარებით. მიიჩნევა, რომ ბიზნესის წამოწყება შეიძლება მოხდეს სპეციალური
განათლების გარეშეც, მაშინ როდესაც პოლიტიკაში წასვლისთვის განათლება უფრო საჭიროდ მოიაზრება.
დავამატებდი, პოლიტიკაში მოხვედრა ძალიან რთულია და ბევრ საფეხურს მოითხოვს, ვიდრე საკუთარი
ბიზნესის დაწყება. ანუ შეიძლება განათლება სულ არ მოითხოვოს ბიზნესმა. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35,
უმაღლესი განათლება]

7. ბიზნესში წარმატების მიღწევა უფრო ადვილია - მიიჩნევა, რომ ბიზნესში (განსაკუთრებით
მცირე ბიზნესში) წარმატების მიღწევის უფრო დიდი შანსი არსებობს ქალისთვის, ვიდრე პოლიტიკაში.
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მსგავსი აღქმის ჩამოყალიბებას ხელს უწყობს არსებული რეალობა - ქალები
საკუთარ მიკრო სოციუმში ხედავენ წარმატებულ ქალებს მცირე ბიზნესში, პოლიტიკაში წარმატებული ქალი
კი მათ გარშემო ბევრი არ არის. შესაბამისად, რეალობაში არსებული ეს მაგალითები ქალებისთვის უფრო
მისაღებს ხდის ქალის ბიზნეს-აქტივობას პოლიტიკურ საქმიანობასთან შედარებით.
მე ვფიქრობ, რომ ხალხი შეჩვეულია უკვე იმდენი წელია ჩვენი ქალები ბიზნესს თვითონ იწყებენ და თვითონ
აკეთებენ, რომ ეს აღარავის არ უკვირს და  პირიქით ხედვენ, რომ ბევრი ქალის დაწყებული ბიზნესი უფრო
წარმატებულია, ვიდრე კაცის. მე ამას ვხედავ და ბევრი ვიცი ასეთი. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი
განათლება]
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ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორის გაანალიზების შედეგად შეიძლება ითქვას, რომ თუ ქალების
ნაწილი წარმოიდგენდა საკუთარ თავს ბიზნესში და წარმოდგენა ჰქონდა იმის შესახებ, თუ რა სახის ცოდნა
დაეხმარებოდა მას ბიზნესის წამოწყებაში, პოლიტიკის შემთხვევაში ქალების უმეტესი ნაწილი ვერც კი
წარმოიდგენს თავის თავს პოლიტიკოსის როლში. შესაბამისად, მაშინ როდესაც ბიზნესის შემთხვევაში
ოპტიმალური შეიძლება იყოს ქალებისთვის კონკრეტული ტრენინგების ფორმით მათთვის სასურველი
ცოდნის გადაცემა, პოლიტიკური საქმიანობის შემთხვევაში საჭიროა, პირველ რიგში, ქალებმა წარმოიდგინონ
საკუთარი თავი ამ სფეროში და პოლიტიკური საქმიანობა რეალისტური აქტივობა გახდეს მათთვის. მხოლოდ
ამ შეგნების გაჩენის შემდეგ შეიძლება იყოს ადეკვატური ქალებისთვის კონკრეტული ცოდნის მიწოდება
პოლიტიკური აქტივობების კუთხით.

5.3.4. ქალის თვითაღქმა და თვითშეფასება
ქალის პოლიტიკაში და ბიზნეს-საქმიანობაში ჩართვის ბარიერად თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ხშირად
სახელდებოდა ქალის დაბალი თვითშეფასება და საკუთარ ძალებში რწმენის არარსებობა.
ქალებისთვის ბარიერს წარმოადგენს არა მარტო ობიექტური ფაქტორები (მაგალითად, განათლების ან
გამოცდილების არქონა) და საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები (მაგალითად, მენეჯერებს არ სურთ ქალები
დაიქირავონ მაღალ პოზიციებზე), არამედ, განწყობა საკუთარი თავის მიმართ და რწმენა იმისა, რომ მათ არ
შეუძლიათ იგივე წარმატების მიღწევა ოჯახის გარეთ, როგორც მამაკაცებს. დაბალ თვითშეფასებასთანაა
კავშირში ამბიციის არარსებობა, რომელიც ასევე სახელდება ქალების აქტივობის ხელისშემშლელ ფაქტორად.
[ქალებს] საქმეში არ უნდათ პირველობა, რომ ჩანდნენ და რაღაც... [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი
განათლება]
უფრო სუსტად რომ წარმოგვიდგენია თავი იმიტომ, თორე განათლების მიხედვით სადაც გინდა იქ იმუშავებ.
[სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
კომპლექსიანია ქართველი ქალბატონი ყოველთვის, რომ აი რომ წავალ დამცინებენ, რაღაც შიში აქვთ.
[კახეთი, სოფელი, 20-35, საშუალო განათლება]
ვერ წარმოუდგენიათ შეიძლება ისეთ ძლიერად თავები, რომლებიც სინამდვილეში შეიძლება აღმოჩნდნენ, მე
მგონი. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

გამოდის, რომ ქალების ნაწილს სწამს საზოგადოებაში გავრცელებული იმ რწმენების და სტერეოტიპების,
რაც ქალებს მიმართ არსებობს.
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ქალის მიერ საკუთარი უნარების მსგავსი აღქმა გარკვეულწილად
განპირობებულია მისი  სტატუსით და მდგომარეობით ოჯახში, რაზეც ზემოთ იყო საუბარი. ერთის მხრივ, როდესაც
საზოგადოებაში დომინირებს მოსაზრება, რომ ქალის საქმიანობის სფერო სახლია და სახლის გარეთ აქტიური
დასაქმება მისთვის არ არის ბუნებრივი და სასურველი, ეს, ბუნებრივია, გავლენას ახდენს ქალის თვითაღქმაზე.
როდესაც საზოგადოება ერთის მხრივ „კარნახობს“ ქალს, თუ როგორ უნდა იცხოვროს და რა იდეალისკენ
უნდა ისწრაფოდეს (უნდა იყოს კარგი დიასახლისი და დედა), ასევე, მისგან მუდმივად „მოითხოვს“, რომ
საკუთარი ინტერესები გვერდზე გადადოს იმისთვის, რომ ამ იდეალს შეესაბამებოდეს, ბუნებრივია, ქალს უჩნდება
განცდა, რომ იგი წარმატებული შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ოჯახში. შესაბამისად, მას აქვს დაბალი
თვითშეფასება და დაბალი მოლოდინები საკუთარი თავის მიმართ ოჯახის გარეთ.
დაბალი თვითშეფასება კი, როგორც არაერთხელ აღინიშნა, ქალის პოლიტიკურ და ბიზნეს-საქმიანობაში
მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორია.
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თავად კვლევის მონაწილეებიც აღნიშნავენ, რომ ბიზნესსა თუ პოლიტიკაში ჩართვისთვის და
წარმატებისთვის მაღალი თვითშეფასება და საკუთარ შესაძლებლობებში რწმენა ძალიან მნიშვნელოვანია.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ქალის მებრძოლ ხასიათს და მის მონდომებას, რომელიც მას არა
მარტო პოლიტიკაში ჩართვის ძალისხმევის თვალსაზრისით სჭირდება, არამედ ასევე, ყველა იმ ბარიერის
გადასალახად, რომელიც ოჯახის სკეპტიკური განწყობის შემთხვევაში შეიძლება არსებობდეს. თუმცა,
მიიჩნევა, რომ ოჯახის მხარდაჭერის გარეშე მხოლოდ ერთეულები თუ შეძლებენ რაიმეს მიღწევას, რაც, ისევ
და ისევ, ქართულ საზოგადოებაში ოჯახის, როგორც გავლენიანი სოციალური ინსტიტუტის როლს უსვამს ხაზს.
ნუ თუ ოჯახმა ხელი არ შეგიწყო რომ წახვიდე პოლიტიკაში, უარი უნდა თქვა ან  მებრძოლი უნდა იყო. როცა
ხელს გიწყობენ მაშინ თავისთავად შეგიძლია. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
თუ ხარ მებრძოლი გაიტან თუ არადა დაჯდები სახლში. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი
განათლება]

კვლევის მონაწილეები აღნიშნავენ, რომ ოჯახის შექმნა ადრეულ ასაკში, მანამ, სანამ ქალი არ
არის პროფესიულად განვითარებული, შეიძლება წარმოადგენდეს ბარიერს ქალის პოლიტიკაში ჩართვის
თვალსაზრისით. მიიჩნევა, რომ თუ ქალი დაოჯახებამდე აქტიურია და ჩართულია სხვადასხვა სახის
აქტივობებში, უფრო დიდია ალბათობა, რომ ოჯახის შექმნის შემდეგაც გააგრძელებს აქტიურობას. ის ქალები
კი, რომლებიც ოჯახდებიან და სამსახურეობრივი გამოცდილება არ აქვთ, ნაკლებად მოტივირებულები არიან
ოჯახის შექმნის შემდეგ რაიმე აქტივობებით დაკავდნენ ოჯახის გარეთ. გარდა იმისა, რომ დაოჯახებულ ქალს
ოჯახის მოვალეობები და საქმე ფიზიკურად არ აძლევს საშუალებას კარიერას დაუთმოს დრო, ზოგიერთი
რესპონდენტი საუბრობს ქალების დამოკიდებულებასა და ღირებულებებზე - დაოჯახებულ ქალს, რომელსაც
არ უმუშავია, სხვა პრიორიტეტები აქვს ცხოვრებაში. მას თვითრეალიზაციის სფეროდ მხოლოდ ოჯახი ესახება
და არც უჩნდება სურვილი სხვა ცხოვრებისეულ სფეროში გამოცადოს საკუთარი უნარები და შესაძლელობები.
ვინც თავიდანვე მიჩვეულია ამ საქმეს, ის სანამ ოჯახს შექმნის აქტიურია ძალიან, მერეც აგრძელებს აქტიურობას,
[...] ოჯახის შექმნის მერე ცოტა რთულია რაღაც დაიწყო, მერე უკვე სხვა რამეზე ხართ ორიენტირებული.
[სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
მე მგონი ოჯახის შემქნამდე ვინც ფეხს ვერ იკიდებს და არ არის აქტიური, ის მერეც ეგრე იქნება. უფრო მეტად
შეუძლია მართოს, ოჯახის შექმნამდე კი თავისუფალია, უფრო მეტ ადგილას შეუძლია მისვლა, რაღაცას ავიღებ
საკუთარ თავზე, მაგრამ ოჯახის შექმნის მერე რომ ჩაიკეტები, არ ყოფილხარ ე.ი ძლიერი. [სამეგრელო,
ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

ბუნებრივია, ქალს თავისუფალი არჩევანი უნდა ჰქონდეს ოჯახსა და კარიერას შორის და ქალების ნაწილს
შეიძლება ერჩივნოს ოჯახში მოახდინოს თვითრეალიზაცია და მთელი თავისი დრო ოჯახს დაუთმოს. თუმცა,
თუ ქალს არ აქვს საშუალება გამოსცადოს საკუთარი თავი სხვა სფეროში ოჯახის გარდა, მას შეიძლება არც
გაუჩნდეს სურვილი ოჯახური საქმის გარდა სხვა აქტივობით დაკავდეს. ამ მხრივ, გამოდის, რომ ქალს არ აქვს
არჩევანის საშუალება, რადგან მის აღქმაში საკუთარი ცხოვრების განვითარების ერთადერთი ალტერნატივა
ოჯახია. ამასთან, საზოგადოება ქალის უმთავრეს ფუნქციად კარგ დედობასა და კარგ დიასახლისობას
მოიაზრებს და შესაბამისად, წახალისებას უკეთებს/აჯილდოვებს ქალის ამ მხრივ რეალიზაციას. ასეთ
სიტუაციაში ბუნებრივია ქალი უფრო მიდრეკილი ხდება ამ მხრივ მიმართოს საკუთარი ძალისხმევა (იყოს კარგი
დედა და დიასახლისი). ამასთან, შეიძლება ითქვას, რომ საზოგადოება უფრო მეტად სჯის/კიცხავს ამ როლის
ცუდად შესრულების შემთხვევაში, ვიდრე წაახალისებს როლის კარგად შესრულების შემთხვევაში იმიტომ, რომ
დედობა/დიასახლისობა განიხილება ქალის ფუნდამენტურ ფუნქციად, რომელიც მან ყველა შემთხვევაში უნდა
შეასრულოს და ეს არ არის რაიმე განსაკუთრებული მიღწევა მისთვის.  შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ
საზოგადოებრივი ღირებულებები ქმნის გარკვეულ წნეხს, რომელიც,   როგორც პირდაპირი გზით (როდესაც
ქალს უნდა, მაგრამ ვერ ახერხებს საკუთარი თავის რეალიზებას ოჯახის გარდა სხვა სფეროში), ისე ირიბად
(ქალის აზროვნებაზე გავლენის მოხდენის თვალსაზრისით - რის შედეგადაც მას არც უნდება იყოს აქტიური
ოჯახის გარდა სხვა სფეროში) უარყოფითად მოქმედებს ქალების ბიზნეს თუ პოლიტიკურ აქტივობაზე.
რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებშიც ხდებოდა რესპონდენტების თვითშეფასების კვლევა  სპეციალურად
შერჩეული დებულებების შეფასების გზით. ამასთან, რესპონდენტები ასევე აფასებდნენ საკუთარი ცხოვრებით
კმაყოფილებას. შეფასებები კეთდებოდა 7 ქულიან სკალაზე, სადაც 7 ნიშნავდა დებულების დათანხმებას, ხოლო
1 არ დათანხმებას.
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საშუალო მაჩვენებლების ანალიზი ცხადყოფს, რომ როგორც ქალები, ისე მამაკაცები, საშუალოზე დაბალ
შეფასებებს იძლევიან როგორც თვითშეფასების, ისე საკუთარი ცხოვრებით კმაყოფილების შესახებ საუბრისას.
გენდერის ჭრილში საშუალო მაჩვენებლებს შორის სხვაობა ფაქტობრივად არ ფიქსირდება. (იხილეთ ცხრილი #34)

თუ რაოდენობრივ მონაცემს თვითშეფასებისა და ცხოვრებით კმაყოფილების შესახებ პროცენტული მიმართებების
კუთხით გავაანალიზებთ,მამაკაცების და ქალების დამოკიდებულებებს შორის განსხვავება უფრო თვალსაჩინო ხდება.
მართალია, არც ამ შემთხვევაში არ ფიქსირდება დიდი სხვაობა თუმცა, ზოგადი ტენდენციის დონეზე აშკარაა, რომ
ქალები მცირედით უფრო მეტად არიან ცხოვრებით კმაყოფილები, მაშინ როდესაც მამაკაცებს მცირედით უფრო
მაღალი თვითშეფასება აქვთ.
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შეიძლება გამოითქვას რამოდენიმე ვარაუდი, რომელიც ხსნის აღნიშნულ მონაცემს:
ერთის მხრივ, ქალების ცხოვრებით შედარებით მაღალი კმაყოფილება შეიძლება აიხსნას იმით, რომ ქალი
უფრო  კმაყოფილდება იმით რაც აქვს, და არ აქვს ამბიცია უფრო მეტს მიაღწიოს. იმ ფაქტს, რომ ქალი ნაკლებად
ამბიციურია, ხელს უწყობს ის გარემო და ის საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები ქალის მიმართ, რომელიც
ზემოთ იყო აღწერილი. მამაკაცები კი, პირიქით, არ კმაყოფილდებიან არსებულით და უკეთესისკენ ისწრაფვიან
(შემიძლია უფრო მეტს მივაღწიო ჩემს ცხოვრებაში - კაცები - 71%, ქალები - 63%;  ვიცი, რას მინდა  მივაღწიო
ჩემს ცხოვრებაში და ყველაფერს ვაკეთებ ამისთვის - კაცები 69%, ქალები - 63%).
ამავე დროს, ქალების ცხოვრებით უფრო მაღალი კმაყოფილება (ჩემი ცხოვრებით კმაყოფილი ვარ - ქალები
- 56%, კაცები - 53%; ჩემი ცხოვრების პირობები შესანიშნავია - ქალები - 56%, კაცები - 53%; ჯერჯერობით რაც კი
მნიშვნელოვანი მდომებია ცხოვრებაში, მიღებული მაქვს - ქალები - 48%, კაცები 42%) შეიძლება აიხსნას იმით,
რომ ქართული ტრადიციული შეხედულებების გათვალისწინებით, ქართულ საზოგადოებაში ქალს აქვს საშუალება
საკუთარი თავის რეალიზება მოახდინოს ოჯახში, მაშინ, როდესაც დღევანდელი უმუშევრობის მაღალი დონის
პირობებში მამაკაცების ტრადიციული თვითრეალიზაციის ასპარეზი - ოჯახის გარეთ დასაქმება - შეზღუდულია.
აღნიშნულს ასევე ეხმიანება მონაცემის განხილვა ოჯახური მდგომარეობის ჭრილში. ქორწინებაში მყოფ
ქალთა უფრო დიდი რაოდენობა აღნიშნავს, რომ მათი ცხოვრება მიახლოებულია მათ იდეალთან, დაუოჯახებელ
ქალებთან შედარებით. (ქორწინებაში მყოფი - 59%, დაუოჯახებელი - 41%). ასევე ქორწინებაში მყოფი უფრო
მეტი ქალი გამოთქვამს საკუთარი ცხოვრებით კმაყოფილებას (ქორწინებაში მყოფი - 63%, დაუოჯახებელი - 46%).

5.4. ზოგადი საზოგადოებრივი დამოკიდებულებები,
სტერეოტიპები და რწმენები
წინამდებარე ქვეთავი მიმოიხილავს საზოგადოებრივ დამოკიდებულებებს სხვადასხვა საკითხის
შესახებ, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად უკავშირდება ქალების როლისა და სტატუსის აღქმას
ქართულ საზოგადოებაში და გავლენას ახდენს მათ ყოველდღიურ ცხოვრებასა თუ ცხოვრებისეულ
წარმატებაზე. ქვეთავში წარმოდგენილია როგორც რაოდენობირივი, ისე თვისებრივი კვლევის
შედეგები.

5.4.1. ქალისა და კაცის თავისუფლება სოციალური აქტივობები და პირადი ცხოვრება
როგორც კვლევის შედეგები აჩვენებს, ქართულ საზოგადოებაში კაცი უფრო თავისუფალია ვიდრე ქალი.
კაცის „მეტი თავისუფლება“ და შესაბამისად, ქალის თავისუფლების შეზღუდულობა გამოხატულებას პოულობს
ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ცხოვრების სტილში, ცხოვრების დაგეგმვაში და სხვა მსგავს დეტალებში. კაცი უფრო
თავისუფლად მიიჩნევა როგორც ოჯახის შიგნით, ისე ოჯახის გარეთ.
ასე მაგალითად, თვისებრივი კვლევის შედეგების თანახმად, მონაწილე ქალების აზრით,   კაცისთვის
მისაღებია ღამე ქუჩაში ყოფნა, ქალისთვის კი მსგავსი ქცევა ნაკლებად მისაღებია. კაცის შემთხვევაში ჩვეულია
აქტიური სოციალური ცხოვრება (მაგალითად, ხშირი და ხანგრძლივი ქეიფი), ქალის ანალოგიურმა ქცევამ კი
შეიძლება მის სოციუმში მის მიმართ ნეგატიური კომენტარები გამოიწვიოს.
მიიჩნევა, რომ მამაკაცს უფრო მეტი რამ „ეპატიება“ ქალისგან განსხვავებით. ასე მაგალითად, საზოგადოებას
უფრო ტოლერანტული დამოკიდებულება აქვს კაცის ღალატის მიმართ, მაშინ როდესაც ქალის მიერ კაცის
ღალატი მიუღებელია.
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რესპონდენტი ქალების კომენტარები:
თანაბარი უნდა იყოს, მაგრამ ქცევის მიხედვით, რასაც ვუყურებ მამაკაცი უფრო
თავისუფალი გამოდის. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
ქალს არ შეუძლია ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, მაინც ქმარს ეკითხება. მე ჩემს
თავს არ მივცემ უფლებას თუ კაცს არ ვკითხე, ისე რამე გადავწყვიტო. ყველაფერშია ეს.
[სამეგრელო, სოფელი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
ღამის პერიოდში ქალი თავისუფლად გინახია სადმე? [...] რომ გახვიდე გარეთ სეირნობდე,
„რა უნდა ამ შუაღამისას“ იტყვიან. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
ერთი სოფელია სამეგრელოში და ეზოს გარეთ გასული ქალი სირცხვილია. ერთ სოფელში
არის ეს მასობრივად. [სამეგრელო, სოფელი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
მე შემეფერება რესტორანში კაცივით ორი დღე, დავუშვათ სმა?! და კაცებს ხომ
ეპატიებათ? ზოგჯერ შეიძლება ვერ დამირეკოს ჩემმა ქმარმა, ისე იყოს იქ, მაგრამ მე
ვურეკავ და ვიცი ხომ და იმან ვერ მოიფიქრა, იმიტომ რომ კაცია მაინც და ვიცით რომ
კაცებს რაღაცეები ეპატიებათ. მაგრამ მე არ გავაკეთებ ამას. ლამაზი იქნება გოგონებო
თქვენ რომ მე  დამინახოთ ეხლა, რომ აი მაგალითად რესტორანში ვზივარ [კახეთი,
ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
მე არ მესმის და ვერ დავადგინე რატომ ეპატიებათ მამაკაცებს ქორწინებამდე ან
ქორწინების მერეც ღალატი და რატომ არ ეპატიებათ ქალებს? ბევრი ქალისგან
გამიგია რა მოხდა კაციაო! [კახეთი, სოფელი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

საინტერესოა, რომ ქალის მიერ კაცის ღალატზე თვალის დახუჭვა გარკვეულწილად ქალის ღირსებად
შეიძლება მოიაზრებოდეს - ქალი იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ოჯახი და იყოს კარგი დედა იგი მამაკაცს
პატიობს ღალატს. მის მსგავს ქცევას ხელს უწყობს ისიც, რომ საზოგადოება კაცის ღალატს არ აფასებს
როგორც განსაკუთრებულად მიუღებელ საქციელს, მაშინ როდესაც ქალის მიერ კაცის ღალატი მძიმედ
გაკიცხვადი საქციელია.
ის რაც კაცს ეპატიება და შეიძლება ცუდად არ გამოჩნდეს - ქალს არ ეპატიება. მით უმეტეს, თუ პრეტენზია გაქვს
რომ იყო კარგი დედა [...] შეიძლება ქმარმა გიღალატოს, მაგრამ შენ ვერ უღალატებ. იცი რატომ? შენ შენს
შვილებს უნდა მისცე მაგალითი. [...] დედის სიძლიერე ამაშიც გამოიხატება. [კახეთი, ქალაქი, 20-35,

უმაღლესი განათლება]

იგივეს ადასტურებს რაოდენობრივი კვლევა, რომლის მიხედვით, გამოკითხულთა უმრავლესობის აზრით,
(1) საკუთარი პირადი ცხოვრების დაგეგმვაში, (2) საკუთარი მომავლის განსაზღვრაში და (3) პროფესიის
არჩევაში კაცი უფრო თავისუფალია, ვიდრე ქალი. ამასთან, ზოგადად მიიჩნევა, რომ საქართველოში
ქალებისა და კაცების უფლებები თანაბრად არ არის დაცული - გამოკითხულთა 52% იზიარებს ამ მოსაზრებას.
ოთხივე დებულების შემთხვევაში არ ფიქსირდება განსაკუთებული სხვაობა მამაკაცებისა და ქალების
დამოკიდებულებებს შორის. (იხილეთ ცხრილი #36).
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კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ არსებობს საკმაოდ მკაფიო ქცევის მოდელები, რომელთა
მიხედვით  ქალს „მოეთხოვება“ ქართულ საზოგადოებაში ცხოვრება. ეს მოდელები ეხება როგორც
ყოველდღიურ აქტივობებს (მაგალითად, თამბაქოს მოწევა ან ქალის მიერ ძლიერი ალკოჰოლური
სასმელების მოხმარება) ისე, პირად ცხოვრებისეულ გადაწყვეტილებებს (მაგალითად, ცალკე
საცხოვრებლად გადასვლა ან გათხოვება).
თავისთავად, ქცევის მოდელების არსებობა საკმაოდ ჩვეული მოვლენაა და სხვადასხვა კულტურაში შეიძლება
სხვადასხვაგვარად იქნას აღქმული ის, თუ რა სახის ქცევა არის მისაღები თუ მიუღებელი. თუმცა, საინტერესოა,
რომ ქართულ საზოგადოებაში მისაღები ქცევის მოდელები განსხვავებულია ქალისა და კაცის შემთხვევაში.
როგორც კვლევის შედეგები აჩვენებს, საზოგადოება განსხვავებულად აღიქვამს იმას, თუ რა ასაკში არის
მისაღები ესა თუ ის ქცევა ქალისა და კაცისთვის. ზოგადად, ყველა დასახელებული აქტივობის შემთხვევაში
დაფიქსირდა, რომ გამოკითხულთა დიდი ნაწილი საერთოდ არ მიიჩნევს ამა თუ იმ ქმედებას მისაღებად („არ
არის დასაშვები არც ერთ ასაკში“). აქაც აღსანიშნავია, რომ ამა თუ იმ აქტივობას უფრო მეტი გამოკითხული
მიიჩნევს მიუღებლად ქალისთვის, ვიდრე კაცისთვის. ასე მაგალითად,
მოსახლეობის 50% არ მიიჩნევს მისაღებად ქალის მიერ ძლიერი ალკოჰოლური სასმელის მოხმარებას,
ხოლო მხოლოდ 10 %  - კაცისთვის. სიგარეტის მოწევა მიუღებელია გამოკითხულთა 77%-ის აზრით ქალისთვის,
ხოლო 41%-ის აზრით, კაცისთვის.
მშობლებისგან ცალკე ცხოვრება ქორწინებამდე და პარტნიორთან თანაცხოვრება ქორწინების გარეშე
ასევე უფრო მიუღებელია ქალისთვის, ვიდრე კაცისთვის (42% ქალი და 30% კაცი; 57% ქალი და 45% კაცი).
რაც შეეხება სქესობრივი ურთიერთობის დამყარებას ქორწინებამდე, ამ შემთხვევაშიც გამოკითხულთა
უფრო დიდი რაოდენობა მიიჩნევს მსგავს ქცევას არამართებულად ქალისთვის (68%), ვიდრე კაცისთვის (31%).
(იხილეთ ცხრილი #37)

67

ქალის თავისუფლებასთან და ქალისთვის მისაღებ ქცევასთანაა კავშირში ქალის მიერ ქორწინების გარეშე
ბავშვის გაჩენის საკითხი.
კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ
საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა არ
მიიჩნევს მიზანშეწონილად ქალმა, როგორც
მარტოხელა მშობელმა, გააჩინოს ბავშვი.
გამოკითხულთა 62% არ ამართლებს ქალს
იმ შემთხვევაში, თუ მას სურს გააჩინოს შვილი
ქორწინების გარეშე.  (იხილეთ ცხრილი #38)
აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში
განსხვავებულია ქალაქის და სოფლის
ტიპის დასახელებების მაცხოვრებელთა
დამოკიდებულებები. სოფლის მოსახლეები
უფრო
სკეპტიკური
დამოკიდებულებით
გამოირჩევიან - მათი 76% არ ამართლებს
ქალის სურვილს ქორწინების გარეშე გააჩინოს
ბავშვი, მაშინ როდესაც ამ საკითხისადმი
ნეგატიურად
განწყობილი
ქალაქის
მაცხოვრებელების წილი შედარებით მცირე,
თუმცა მაინც საკმაოდ დიდია (50%).

ქალისა და კაცის ქცევა ოჯახის გარეთ სოციალური აქტივობები თავისუფალ დროს
რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში მოხდა იმის კვლევა, თუ როგორია ქალების და მამაკაცების ქცევა
თავისუფალ დროს რეალობაში. კერძოდ, მოხდა ინფორმაციის მოპოვება როგორც ქალების, ისე მამაკაცების იმ
სოციალური აქტივობების შესახებ, რომლებითაც ისინი თავისუფალ დროს არიან დაკავებული. კვლევის შედეგები
აჩვენებს, რომ როგორც ქალებს, ისე მამაკაცებს საკმაოდ დაბალი ინტენსივობის სოციალური აქტივობები ახასიათებთ.
თუმცა, როგორც მოსალოდნელი იყო, მამაკაცები უფრო აქტიურები არიან სახლის გარეთ, ვიდრე ქალები.
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კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ქალები, მამაკაცებთან შედარებით, ნაკლებად მიმართავენ დროის
სასიამოვნოდ გატარების ისეთ საშუალებებს, როგორიცაა რესტორანში, ლუდის ბარში/სახინკლეში ან კაფე/ბარში
სიარული, ასეთ ადგილებში სიარულის სიხშირის მხრივ  ქალების წილი, რომლებიც ასეთ აქტივობას არასდროს
ახორციელებენ, ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე მამაკაცების.
თითქმის თანაბრად არაპოპულარულია ქალებსა და კაცებს შორის ღამის კლუბებში და დისკოთეკებზე
სიარული.აღმოჩნდა, რომ ქალების (40%) და კაცების (44%) თითქმის თანაბარი წილი, სულ მცირე, თვეში
ერთხელ მაინც ქეიფობს ნათესავებთან, მეგობრებთან ან მეზობლებთან ერთად. აღნიშნულ აქტივობას თითქმის
ყოველთვის ახორციელებს მამაკაცების 9%, ხოლო ქალების 4%. (იხილეთ დიაგრამა #31)

თავის მოვლისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვის საშუალებებს შორის ყველაზე ხშირად გამოყენებადი
სილამაზის სალონია, რომელსაც სულ მცირე თვეში ერთხელ ქალების 28% სტუმრობს, ხოლო მამაკაცების 32%. (იხილეთ დიაგრამა #32).
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სპორტულ თამაშებში თითქმის ყოველთვის მონაწილეობს მამაკაცების მხოლოდ 2%, თუმცა აღსანიშნავია, რომ
ქალებისგან განსხვავებით, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა (99%) არასდროს ახორციელებს ხსენებულ
ქმედებას, მამაკაცების 19%-ში შეინიშნება აქტიურობა სხვადასხვა სიხშირით. რაც შეეხება დასწრებას, აღმოჩნდა, რომ
მამაკაცების 31% რაღაც სიხშირით მაინც ესწრება სპორტულ ღონისძიებებს, მაშინ როდესაც ასეთ აქტივობას ქალების
მხოლოდ 5% ახორციელებს.
სულ მცირე, წელიწადში ერთხელ დადიან მამაკაცებისა და ქალების თითქმის თანაბარი რაოდენობა ლაშქრობებზე,
ექსკურსიებსა და პიკნიკებზე. (იხილეთ დიაგრამა #33)
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კონცერტებზე, თეატრსა და კინოთეატრში კაცებიცა და ქალებიც თითქმის ერთნაირი პროპორციით, სულ მცირე,
წელიწადში ერთხელ დადიან. ანალოგიური სიხშირით უფრო ნაკლები მამაკაცები სტუმრობენ მუზეუმებს/გამოფენებსა
და გალერეებს (3%), ვიდრე ქალები (7%). (იხილეთ დიაგრამა #34).
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ბირჟაზე მეზობლებთან საუბარი უფრო მეტად მამაკაცებისთვის დამახასიათებელი ქცევაა. მამაკაცების 32%
ბირჟაზე მეზობლებთან თითქმის ყოველთვის საუბრობს, ქალების 61% კი ამ აქტივობას საერთოდ არ ახორციელებს.
მეზობლებთან ან მეგობრებთან სტუმრობა თანაბრად პოპულარულია როგორც ქალებში, ასევე მამაკაცებში, ისინი ამ
აქტივობას საკმაოდ ხშირად - თითქმის ყოველთვის ახორციელებენ (22-22%). (იხილეთ დიაგრამა #35)
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5.4.2. საკუთრების უფლება
ქართულ საზოგადოებაში   გავრცელებული მოსაზრების თანახმად მშობლების ქონების უდიდესი ნაწილი
ვაჟიშვილს რჩება და არა ქალიშვილს. კვლევა ადასტურებს ამ გავრცელებულ აზრს - გამოკითხულთა საკმაოდ
დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მშობლების ქონების უდიდესი ნაწილი, ან სრულად, ვაჟს უნდა ერგოს. გამოკითხულთა
საგრძნობი ნაწილი თანასწორობის მომხრეა და ფიქრობს მშობლების ქონება თანასწორად უნდა გაიყოს ვაჟსა
და ქალიშვილს შორის.  თუმცა, ძალიან მცირეა იმ ინდივიდთა რიცხვი, ვინც მიიჩნევს, რომ მშობლების ქონების
უმეტესი ნაწილი ქალიშვილს უნდა ერგოს.
არ დაფიქსირებულა დიდი განსხვავება მშობლების ქონების შემადგენელ სხვადასხვა კომპონენტებს
შორის. ყველა სახის ქონება უფრო მეტად კაცის საკუთრებად მიიჩნევა. ერთადერთ გამონაკლისს წარმოადგენს
სამკაული (ქალიშვილს უნდა ერგოს უდიდესი ნაწილი - 11%, ქალიშვილს უნდა ერგოს სრულად - 3%) სხვა სახის
ქონებასთან შედარებით, სადაც ერთმნიშვნელოვნად ან თანაბრად გაყოფის ან კი კაცისთვის უპირატესობის
მინიჭების ტენდენცია ფიქსირდება. (იხილეთ ცრხილი #39)

თვისებრივ კვლევაში დასახელდა ის არგუმენტები, რომლებიც ხსნის მსგავსი დამოკიდებულებების
არსებობას. ბიჭისთვის ქონების დატოვება ქართული ტრადიციაა, რომელიც ეფუძნება იმ აზრს, რომ ოჯახის
ქონება უნდა ერგოს მამაკაცს, ხოლო ქალისთვის კომპენსაციას მზითევი წარმოადგენს. ამავე დროს, ქალი,
გათხოვების შემთხვევაში ხდება მეუღლის ქონების „მესაკუთრე“, რომელიც მამაკაცს მშობლებისგან დარჩა
ადათის თანახმად. თუმცა, ეს „მესაკუთრეობა“ უფრო მეტად ქონების მოხმარების უფლებად მოიაზრება (სახლში
ცხოვრება, ნივთების გამოყენება), და ნაკლებად გულისხმობს მის განკარგვას განსაკუთრებით განქორწინების
შემთხვევაში.
აღსანიშნავია, რომ კაცისთვის ქონების დიდი ნაწილის დატოვების ტრადიცია იმდენად მყარია, რომ ქალებსაც
არ მიაჩნიათ მართებულად ძმას შეეცილონ მათ კუთვნილ ქონებაში.
საკუთრების გაყოფაზე მსჯელობისას ფოკუს ჯგუფებში საინტერესო მოსაზრება დაფიქსირდა იმასთან
დაკავშირებით, თუ როგორი დამოკიდებულება არსებობს ქალიშვილის მიმართ ქართულ ოჯახში. როგორც
კვლევის შედეგები აჩვენებს, ქალიშვილის მიმართ ადგილი აქვს გარკვეულ გაუცხოებას იმ გაგებით, რომ
იგი არ მოიაზრება ოჯახის მდგრად შემადგენელ ნაწილად იმის გამო, რომ იგი თხოვდება და ტოვებს სახლს.
ქალიშვილის მიმართ დაფიქსირდა ისეთი გამონათქვამები, როგორებიცაა „გოგო სხვისია“, „გოგო მაინც მიდის“,
„გოგო სხვის შვილს აჩენს“ რაც აღნიშნულს ადასტურებს. ასევე, არსებობს მოსაზრება, რომ რასაც მშობლები
საკუთარი ქალიშვილისთვის აკეთებენ, თითქოს იმ ოჯახის საკეთილდღეოდ კეთდება, რომელშიც იგი გადავა
საცხოვრებლად გათხოვების შემდეგ.
მე ეგ მომენტი არ მომწონს. გაზარდე, ასწავლე, დააკვდი, შვილს ატან და კიდევ იქით მზითევი უნდა გაატანო. რა ვიცი
არ მომწონს, ძალიან ცუდად ვუყურებ მაგ თემას.  [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, საშუალო განათლება]

ამავე დროს, არის მოსაზრება, რომ ვაჟიშვილის მეუღლე მისმა მშობლებმა როგორც შვილი, ისე უნდა მიიღონ
სახლში, რაც შეიძლება ქალისთვის საკუთარი ოჯახიდან გაუცხოების „კომპენსაციად“ მოიაზრებოდეს.
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რესპონდენტი ქალების კომენტარები:
მე მგონია, რომ ბიჭს უნდა დარჩეს მეტი, რაც მამაჩემმა დატოვა ყველაფერი ბიჭისაა, მამაჩემმა
რაც დაუტოვა იმას მე ხომ არ წამოვიღებ. მე არ მინდა რომ ჩემი ძმის ქონება მე გამიყონ.
[სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
მეც ასე ვფიქრობ, მზითვი რომ გაგატანეს ის ხომ იყო ქონება. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35,
უმაღლესი განათლება]
სიტუაციას და საშუალებას გააჩნია, თუ გაქვს ორივეს გაუყოფ, თუ არ გაქვს უფრო ბიჭს ალბათ.
[სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
ჩვენ გავყიდეთ გალში სახლი, მყავს მული და ჩვენ სიმბოლურად... ადგა ჩემი ქმარი და
სიმბოლურად 300$ ვაჩუქეთ მულს. არც ჰქონია პრეტენზია. ძალიან მეწყინებოდა რომ
ჰქონოდა. და მეც ეხლა ჩემი ძმის სახლიდან არაფერი არ მინდა, რომ გაყიდონ საერთოდ არ
მინდა ერთი თეთრი. [სამეგრელო, ქალაქი, 36-50, უმაღლესი განათლება]
ისე მე სახლი მაქვს სოფელში და ბინა ქალაქში და ისე მოხდა რომ რატომღაც გოგოს სახელზე
მაქვს ეს ბინა. რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა სახელს, ვის სახელზეა, მაგრამ რამოდენიმეჯერ
მითხრა ბიჭმა, რატომ არისო ის სალომეს სახელზე? ესეიგი ჰგონია... სოფელში ხომ აქვს სახლი,
ისიც ჩემია და ისიც ჩემიაო. ახლა, სახლში არასოდეს არ მითქვამს, რომ ყველაფერი ბიჭის
არის, მაგრამ რატომღაც ეტყობა მაინც ისე ფიქრობს, რომ აი ის მაინც მისია. [სამეგრელო,
ქალაქი, 36-50, უმაღლესი განათლება]
ქონების გაყოფა, სამწუხაროდ საქართველოში ეს რაღაც იყო, რომ გოგო რომ გათხოვდება
და მიდის, იქ არის იმისი. რაღაცა საძინებელს, მზითვია თუ რაღაცა, რაღაცას უგზავნიდნენ,
მაგრამ ეხლა უკვე მე როგორც ვამჩნევ... სულ ბიჭს რჩებოდა ის სახლი თუ მამულები თუ რაც
არის. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

5.4.3. განათლების უფლება
როგორც კვლევის შედეგები აჩვენებს, განათლების უფლების შეფასებისას ქართული საზოგადოება უფრო მეტად
თანასწორობის მომხრეა. გამოკითხულთა უმრავლესობა (72%) არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ „საუნივერსიტეტო
განათლება უფრო მნიშვნელოვანია ბიჭისთვის, ვიდრე გოგოსთვის“. თუმცა, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი (26%)
მიიჩნევს, რომ მამაკაცს უფრო მეტად სჭირდება უმაღლესი განათლება. (იხილეთ დიაგრამა #36).
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საშუალო განათლება კიდევ უფრო მეტი კვლევის მონაწილის აზრით სჭირდება როგორც გოგონას, ისე ბიჭს
(79%). შესაბამისად, უფრო მცირე რაოდენობა (20%) თვლის, რომ ბიჭისთვის საშუალო განათლების მიღება
უფრო მნიშვნელოვანია. (იხილეთ დიაგრამა #37).

თვისებრივ კვლევაში მოხდა იმ ფაქტორების სიღრმისეული კვლევა, რომლებმაც შეიძლება ახსნან
გამოკითხულთა მსგავსი მოსაზრებები. ერთ-ერთი არგუმენტი, რომელიც დასახელდა ბიჭისთვის განათლების
მიღების უფრო მეტი საჭიროების ასახსნელად კაცის მარჩენალის როლს უკავშირდება. მიიჩნევა, რომ
ზრდასრულმა მამაკაცმა უნდა აიღოს საკუთარ თავზე ოჯახის ფინანსური უზრუნველყოფის ფუნქცია, შესაბამისად,
განათლება მას უფრო მეტად სჭირდება რადგან განათლება სამსახურის პოვნის წინაპირობას წარმოადგენს.
თუმცა, საკმაოდ საინტერესოა კიდევ ერთი დამატებითი შეკითხვის შედეგები: რესპონდენტებს დაესვათ
შეკითხვა ჰიპოთეტური სიტუაციის შესახებ, რომელიც შემდეგნაირად ჟღერდა: გთხოვთ წარმოიდგინოთ, რომ
ოჯახს ყავს ორი შვილი - ბიჭი და გოგონა და მათ შეუძლიათ უმაღლესი განათლების გადასახადი გადაუხადონ
მხოლოდ ერთ-ერთ მათგანს. თქვენ რომ იყოთ ამ ოჯახის ადგილას, ვის გადაუხდიდით თანხას?
აღნიშნულ შეკითხვაზე გამოკითხულთა 44% აცხადებს, რომ თანხას ბიჭს გადაუხდიდა, ხოლო 22%
გოგოსთვის მიიჩნევს თანხის გადახდას მართებულად. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება
მშობლისთვის არც თუ ისე მარტივია - ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა რესპონდენტებს საკმაოდ უჭირდათ, რაზეც
მაღალი არგამოპასუხების მაჩვენებელიც მიუთითებს (არ ვიცი/უარი პასუხზე - 22%). (იხილეთ დიაგრამა #38).
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საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ ზოგიერთი რესპონდენტი, რომელიც საუნივერსიტეტო განათლებას ბიჭისთვის
უფრო მნიშვნელოვნად მიიჩნევდა, აღნიშნავდა, რომ გოგოს გადაუხდიდა თანხას. აღნიშნული დამოკიდებულება
აიხსნა თვისებრივი კვლევის ფარგლებში - არსებობს მოსაზრება, რომ ბიჭი ბუნებით უფრო აქტიურია და მან
შეიძლება დამოუკიდებლად შეძლოს საკუთარი უმაღლესი განათლების დაფინანსება, მაშინ, როდესაც გოგონა
მშობლების დაფინანსების გარეშე ვერ მოახერხებს განათლებისთვის საჭირო თანხის მოძიებას. ასევე გამოითქვა
აზრი, რომ განათლების მიცემა გოგოსთვის საჭიროა მის „სარფიანად“ გასათხოვებლად.

რესპონდენტი ქალების კომენტარები:
ჩემს შემთხვევაში ჩემს ძმას გადაუხადეს, ის მაინც ბიჭია, კაცია და უფრო შესაძლებლობები
აქვსო. მაშინ მეგონა რომ ასე იყო საჭირო მაგრამ რომ დავფიქრდები ეხლა ეს არის იყო
სწორი გადაწყვეტილება. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
ამ შემთხვევაში მშობლები არიან ეგოსტები, ბიჭი მათთან რჩება და გოგო გათხოვდებაო
ამ პრინციპით ფიქრობენ. თავისმა ქმარმა ასწავლოს თუ უნდაო. [სამეგრელო, ქალაქი,
20-35, უმაღლესი განათლება]

5.4.4. „გენდერული თანასწორობა“ აღქმული შინაარსი და განწყობა
როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისებრივი კვლევის ფარგლებში ხდებოდა იმის კვლევა, თუ რა შინაარსის
მატარებელია საქართველოს მოსახლეობისთვის გენდერული თანასწორობა. მიუხედავად იმისა, რომ შეკითხვაზე
„თქვენი აზრით, რას ნიშნავს/რასთან ასოცირდება გენდერული თანასწორობა“ 21%-ს გაუჭირდა პასუხის გაცემა,
63%-თვის გენდერული თანასწორობა ქალისა და კაცის თანაბარ უფლებებთან ასოცირდება. ყოველი მეათე
გამოკითხული გენდერულ თანასწორობას ოჯახში თანაბარუფლებიანობას უკავშირებს.
საკმაოდ მცირე შემთხვევებში, მაგრამ მაინც, ზოგიერთი გამოკითხული კაცი გენდერულ თანასწორობას
როგორც „უაზრო აკვიატებას“ და „ყურით მოთრეულ პრობლემას“ აღიქვამს. (იხილეთ ცხრილი #40).

რაც შეეხება თვისებრივი კვლევის შედეგებს, ჯგუფების მონაწილეებისთვის გენდერული თანასწორობა კაცისა
და ქალის თანაბარუფლებიანობას მოიაზრებს. თუმცა, მიიჩნევა, რომ საქართველოში გენდერულ თანასწორობა
ამ გაგებით არ არის.
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ქალისა და მამაკაცის გათანაბრება უფლებებში, თუნდაც ოჯახში სიტყვის თქმის, აზრის გამოთქმის, სამუშაოზე რომ
არ იყოს გარჩევა ქალის და კაცის. [სამეგრელო, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს თუნდაც ხვადია. უნდა გვქონდეს თანაბარი უფლებები. [კახეთი, სოფელი,

36-50, უმაღლესი განათლება]

ქალისა და მამაკაცის თანაბარი უფლებიანობაა ოჯახშიც და ყველგან საზოგადოებაშიც. [სამეგრელო,

სოფელი, 20-35, უმაღლესი განათლება]

ასოციაცია მიჩნდება ის, რომ დღეს არ არის ასე. შინაარსით უნდა იყოს თანასწორი ყველაფერში. [სამეგრელო,

სოფელი, 20-35, საშუალო განათლება]

საქართველოში ძალიან ბევრი ოჯახია, როდესაც ქალი ხდება ძალადობის მსხვერპლი, იმიტომ რომ მას არა აქვს
აზრის გამოთქმის უფლება და მამაკაცი არ აძლევს იმის საშუალებას, რომ ქალმა თქვას, თავისი აზრი დააფიქსიროს
და კაცმა გაითვალისწინოს. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
გენდერული თანასწორობა ეს ნიშნავს ქალის და მამაკაცის თანასწორუფლებიანობას, როდესაც ქალიც და
მამაკაციც თანაბრად არის ჩართული საზოგადოებრივ, პოლიტიკურ ცხოვრებაში და არა მარტო საზოგადოებაში,
არამედ ოჯახშიც თანაბრად იღებენ გადაწყვეტილებებს და თანაბრად აკისრიათ, როგორც თანაბარი უფლებები,
ასევე მოვალეობებიც და პასუხისმგებლობაც აქვთ თანაბრად გადანაწილებული. [კახეთი, ქალაქი, 20-35,

უმაღლესი განათლება]

საინტერესო და ყურადსაღებია, რომ როგორც თვისებრივი კვლევის მონაცემები აჩვენებს, „გენდერული
თანასწორობა“ შეიძლება უარყოფითი კონოტაციის მატარებელი იყოს. ზოგიერთ კვლევის რესპონდენტში ეს
სიტყვათშეთანხმება ქალების გადამეტებულ და რიგ შემთხვევაში აგრესიულ აქტიურობასთან ასოცირდება.  
გაგიკვირდებათ, მაგრამ მე ეს სიტყვა გენდერი მაღიზიანებს და ბევრჯერ მქონია ჩემს მეგობრებთან კამათი,
მიუხედავად იმისა, რომ ვთვლი ქალების უფლებები უნდა იყოს დაცული, კაცებთან მიმართებაში უნდა ქონდეთ
მეტი პატივისცემა და ა.შ. თანასწორები კი ვართ, როგორც ბიბლიაში წერია ერთ სულ და ერთ ხორც, მაგრამ
მაინც ტრადიციის მომენტში სიტყვა გენდერი მაღიზიანებს მელანდებიან ესეთი ქალები თვალები რომ უნდათ
ამოუპორჭყნონ. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, საშუალო განათლება]
მე ქალი ვარ და გამაღიზიანებს ძახილი მე ქალი ვარ!   იყავი, შენს თავს ეცი პატივი და დაიმსახურე სხვების
პატივისცემა. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, საშუალო განათლება]
ზოგადად გენდერული თანასწორობა ჩვენს გარემოცვაში არის. კატასტროფულად ჩვენ არ განვიცდით მაგას.
მუსლიმანურ ქვეყნებს რომ ვუყურებთ ტელევიზორში, ვხედავთ რომ სჭირდებათ უფრო მაგათ. მთლად ფემინიზმშიც
არ გვინდა გადავარდნა. ძაან ნორმალურად ვართ ქართველი ქალები, არა ვართ შეზღუდული. [კახეთი,

სოფელი, 36-50, უმაღლესი განათლება]

ასევე აღინიშნა, რომ უარყოფითი დამოკიდებულება „გენდერულ თანასწორობასთან“ მიმართებაში
კაცებს შეიძლება ჰქონდეთ. მიიჩნევა, რომ კაცების გარკვეულ ნაწილში იგი შეიძლება იწვევდეს ირონიას,
ცინიკურ დამოკიდებულებას და რიგ შემთხვევაში აგრესიასაც.
მნიშვნელოვანია, რომ გენდერულ თანასწორობაზე საუბრისას კვლევის მონაწილე ქალების ნაწილმა
აღნიშნა, რომ არ არის საჭირო კაცი და ქალი ყველა საკითხში თანასწორი იყოს, განსაკუთრებით იმ
შემთხვევებში, როდესაც საქმე ეხება ქართულ ტრადიციულ წარმოდგენებს ქალისა და კაცის ფუნქციების
და დანიშნულების შესახებ. ზოგიერთს ამ შემთხვევაში არგუმენტად მოყავს ის, რომ ქალი და კაცი
განსხვავებულია ბუნებით და არ არის საჭირო ამ განსხვავებულობის უგულებელყოფა. აქ, სავარაუდოდ,
საქმე გვაქვს გენდერული თანასწორობის არასწორ გაგებასთან - ზოგიერთს გენდერული თანასწორობა
ესმის არა როგორც ქალისა და კაცისთვის თანაბარი შესაძლებლობების და უფლებების უზრუნველყოფა,
არამედ ქალისა და კაცის ტრადიციული ფუნქციების აღრევა და ქალურობისთვის თუ მამაკაცურობისთვის
შეუფერებელი ქცევის მოდელების დამკვიდრება.
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თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი ქალისთვის საერთოდ არაა სასურველი მამაკაცთან თანასწორი
იყოს. მიიჩნევა, რომ კაცი უპირატესია, იგი ქალზე წინ უნდა იდგეს და ქალი მას უნდა დაემორჩილოს.
აღნიშნული „მორჩილების“ გარკვეულ კომპენსაციას წარმოადგენს კაცის მიერ ქალის მფარველის და
ქალზე მზრუნველის როლი. შესაბამისად, გამოდის, რომ ამ მფარველობის და ზრუნვის „სანაცვლოდ“ ქალს
კაცის მორჩილება და მის „ზურგს უკან ამოდგომა“ მართებს. საინტერესოა, რომ მსგავსი მოსაზრებების
გამოთქმისას, კვლევის მონაწილეების ნაწილს არგუმენტებად საყოველთაოდ გავრცელებული რელიგიური
შეხედულებები მოჰყავდათ.
მე ვიწევი უკან და [მიმაჩნია რომ] პატივი უნდა სცე იგივე მამაკაცის აზრს. ადრეა შექმნილი და უპირატესია. [კახეთი,

სოფელი, 36-50, უმაღლესი განათლება]

კაცი მაინც ერთი ნაბიჯით წინ უნდა იყოს. კაცი უნდა იყოს მფარველი. [კახეთი, ქალაქი, 36-50, უმაღლესი

განათლება]

მაინც რიდი გაქვს სადღაც კაცის, მაინც. უკან ძლიერი ზურგი ყველას გვჭირდება. [კახეთი, ქალაქი, 20-35,

უმაღლესი განათლება]

თუმცა მე აქვე აღვნიშნავ, რომ მე არ მინდა რომ ყველაფერში გვქონდეს ერთნაირი უფლებები. არ მინდა რომ, ზუსტად
აი თუნდაც ის, რომ იმან სახლში აკეთოს რაღაცეები. ის რაც ჩემი გასაკეთებელია, მირჩევნია გავაკეთო მე და იმის
იქითაც საერთოდ, არც მე არ მინდა რომ ჩავერიო მის საქმეში და მისი გასაკეთებელი წამოვიკიდო ზურგზე და არც იმან
ჩემი გასაკეთებელი. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
ჩვენ ეს გვინდა, თუ არ გვინდა, და აქ რამდენიც გინდათ ვილაპარაკოთ, კაცი ყოველთვის იქნება მთავარი. [...]
ბოლო-ბოლო ესეა, რომ კაცი თავია ოჯახის. სახარების მიერ დაწერილია, ჩვენ ვერ შევცვლით რამდენიც არ უნდა
ვილაპარაკოთ. [კახეთი, ქალაქი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
ჩემი ქმარი არის მაინც ქმარი, მაინც კაცი და უფროსი და მე მაინც მინდა, რომ უკან ვიდგე და ის იდგეს წინ. არ ვიცი
რატომ, აი ამას არ ვიცი რა დავარქვა, ასე მინდა. [სამეგრელო, ქალაქი, 36-50, უმაღლესი განათლება]
მე 4 წლის ბიჭი მყავს, ანდრია და 2 წლის გოგო მყავს, ანა. [წყალი უნდა დაელია ორივეს] და რაღაც ისე სულსწრაფად
გამოუვიდა ჩემ ბიჭს, რომ დედიკო მე დავლევ პირველი წყალსო. მე ვუთხარი, არა, დედიკო, ჯერ ერთი გოგოა და
შენზე პატარაა. [და ამაზე ანდრიამ მიპასუხა] დედიკო რატომ არისო, ჩვენო პირველი ვეზიარებითო, იქ ხომ ჩვენ
ვსვამთო. ანუ რაღაცა შინაგანად არის, ალბათ, ხომ? ჯერ არ მქონია ამაზე საუბარი, რომ ეს შენია და... ხომ ამბობს,
რომ ჩემიაო? საიდან მოდის? [სამეგრელო, ქალაქი, 36-50, უმაღლესი განათლება]

5.4.5. საკანონმდებლო ინიციატივები - კაცის
დეკრეტული შვებულება და კვოტური სისტემა
კვლევის ფარგლებში მოხდა რამოდენიმე საკანონმდებლო საკითხთან დაკავშირებულ თემებთან
მოსახლეობის დამოკიდებულების შეფასება. კერძოდ, მოხდა კაცის დეკრეტულ შევებულებასთან და კვოტურ
სისტემებთან დაკავშირებული დამოკიდებულებების კვლევა.

კაცის დეკრეტული შვებულება
კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ არ იცის
კანონის არსებობის შესახებ, რომელიც აძლევს საშუალებას მამაკაცს აიღოს დეკრეტული შვებულება (69% არა, 22% - არ ვიცი). ამასთან, გამოკითხულთა უმრავლესობა (46%) არ მიიჩნევს საჭიროდ მსგავსი კანონის
არსებობას.   ამ მხრივ განსხვავება არ შეიმჩნევა მამაკაცებისა და ქალების დამოკიდებულებებს შორის გამოკითხულ მამაკაცთა 47% და ქალთა 46% არ მიაჩნია საჭირო კანონით რეგულირდებოდეს კაცისთვის
დეკრეტული შვებულების აღების საკითხი. (იხილეთ ცხრილი #41)
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კვლევის მონაწილეები ასევე აფასებდნენ იმას, თუ რამდენად დაუჭერდნენ მხარს კანონს, რომლის
მიხედვით დეკრეტული შვებულების გაცემა იქნებოდა სავალდებულო დამსაქმებლისთვის როგორც ქალის,
ისე კაცის შემთხვევაში. გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა საჭიროდ მიიჩნევს დამსაქმებელი
ვალდებული იყოს გასცეს დეკრეტული შვებულება ქალზე. კაცისთვის დეკრეტული შვებულების გაცემას
სავალდებულოდ მხოლოდ 41% მიიჩნევს.  (იხილეთ ცხრილი #42)

კვოტური სისტემები
კვლევის მონაწილეები გამოთქვამდნენ მოსაზრებას სხვადასხვა სახის საკანონმდებლო ინიციატივებზე,
რომელთა იმპლემენტაცია ზოგიერთ ქვეყანაში გენდერული ბალანსის დაცვას უზრუნველყოფს.
კვლევის მონაწილეების უმრავლესობა (67%) მომხრეა კვოტური სისტემის, რომლის მიხედვითაც
ქალების გარკვეული რაოდენობა აუცილებლად უნდა იყოს პარლამენტში.
რესპონდენტების ორი მესამედი (65%) მომხრეა კვოტური სისტემის, რომლის მიხედვითაც ქალების
გარკვეული რაოდენობა აუცილებლად უნდა იყოს პოლიტიკურ პარტიაში. მონაწილეთა 63% მომხრეა
კვოტური სისტემის, რომლის მიხედვით ქალების გარკვეული რაოდენობა აუცილებლად უნდა იყოს მაღალ
აღმასრულებელ პოზიციებზე. ყოველი ოთხი გამოკითხულიდან სამი პოზიტიურად აფასებს კანონების
არსებობას, რომელნიც უზრუნველყოფს ქალებისა და მამაკაცების ერთნაირ ხელფასს ერთნაირ პოზიციაზე.
აღსანიშნავია, რომ ყველა ზემოთმოყვანილი ინიციატივის შემთხვევაში უფრო მეტი ქალი რესპონდენტი
აფიქსირებს პოზიტიურ პასუხს.
კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადად ქალების სხვადასხვა აქტივობაში
ჩართვა პოზიტიურად განიხილება და ქალების გამორიცხვა არ მიიჩნევა მართებულად, თუმცა,
მნიშვნელოვანია, იმის გათვალისწინებაც, რომ ჩართვისას, შეკითხვის ფორმულირების თანახმად, საუბარია
ქალების გარკვეულ რაოდენობაზე და არა თანაბარ პროპორციაზე. (იხილეთ ცხრილი #43)
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5.4.6. ცვლილებები წარმოდგენებში
თვისებრივი კვლევის მონაწილეები საუბრობდნენ იმაზე, თუ რა ცვლილებებს ჰქონდა ადგილი
საზოგადოების წარმოდგენებში ქალისა და კაცის როლებისა და ფუნქციების კუთხით.
პოზიტიური ცვლილებების თვალსაზრისით კვლევის მონაწილეები საუბრობდნენ ქალების თავისუფლების
ზრდაზე თანამედროვეობაში. მიუხედავად ზემოთ აღნიშნული მრავალი პრობლემისა, აღინიშნა, რომ ამჟამად  
ქალს უფრო მეტად აქვს საკუთარი აზრის გამოთქმის შესაძლებლობა. ცვლილების თვალსაზრისით ასევე
აღინიშნა, რომ ახალგაზრდა ოჯახებში ქალები უფრო თავისუფლად გამოხატავენ საკუთარ მოსაზრებებს.
აღარ არიან ისე დაზაფრულები ადრე რომ იყვნენ, ეხლა შეგიძლია ხმა ამოიღო. [კახეთი, სოფელი,
20-35, საშუალო განათლება?]
შედარებით შეიცვალა. ქალს მეტი უფლება აქვს გავლა-გამოვლაში, შედარებით ხმას უფრო უწევს.
[სამეგრელო, სოფელი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
ადრე თუ არ გქონდა უფლება შეპასუხების, ეხლა აზრის გამოთქმის უფლება მაინც გაქვს. [სამეგრელო,
სოფელი, 20-35, უმაღლესი განათლება]
ეხლა ჩემი შვილები რომ ქმარს უბედავენ, ის რომ მე გამებედა გავგიჟდებოდი. ურთიერთგაგება, საუბარი,
დისტანცია იყო, და ეხლა ეს ბავშვები ისე კარგად არიან ქმრებთან, რომ ვგიჟდები.ზუსტად ასეთი უნდა ქმარი,
უაღრესად მოსიყვარულეები არიან. [სამეგრელო, სოფელი, 36-50, უმაღლესი განათლება]
ასევე აღინიშნა, რომ თანამედროვეობაში, ძველ პერიოდთან შედარებით, უფრო ხშირადაა ისეთი
შემთხვევები, როდესაც მამაკაცები ოჯახის საქმეს კიდებენ ხელს, ან ბავშვის გაზრდასთან დაკავშირებულ
მოვალეობებს ინაწილებენ. მართალია, მამაკაცების მსგავს აქტივობებს არ აქვს სისტემატიური ხასიათი,  
წინა პერიოდთან შედარებით, ეს ცვლილება მაინც ფიქსირდება.
საჭმლის გაკეთება მაშინ ალბათ კაცისთვის წარმოუდგენელი იყო. თამადობის გარდა მაშინ
კაცისთვის არაფერი არ დაიშვებოდა მე მგონი. ბავშვების მიხედვა კიდევ, ბევრი რაღაც
შეიცვალა. დღევანდელი თაობის ახალგაზრდა კაცებმა გაითავისეს. არ ვიცი ცოლის მიმართ
პატივისცემით და ყურადღებით, თუ ოჯახურმა მდგომარეობამ მოიტანა. [სამეგრელო, ქალაქი,
20-35, საშუალო განათლება]
ცვლილებებზე საუბრისას აღინიშნა, რომ ქალის სხვადასხვა სოციალური აქტივობა თანამედროვეობაში
უფრო მეტად დასაშვები გახდა. ზოგიერთი ჯგუფის მონაწილეები საუბრობდნენ ქალების მიერ მანქანის
მართვაზე, უფრო ნაკლებ შეზღუდვებზე ჩაცმის სტილის თვალსაზრისით, ქალის მიერ სიგარეტის მოწევის
მიმღებლობაზე.
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მაშინ ქალი საჭესთან ასოცირდებოდა კახპასთან, დღეს არა. მაშინ ქალი შარვალში ძაან ისეთი ის
იყო მაგრამ დღეს არა. ყველას აცვია შარვალი. სიგარეტის მოწევასთან დაკავშირებითაც. [სამეგრელო,
სოფელი, 36-50, საშუალო განათლება]
შარვალი ჩააცვა ცოლს, კარგია შეეჩვია, საჭესთან დაჯდა ცოლი, კარგია, შეეჩვია. ეხლა ქმრები გვერდით
უსხდებიან და ოღონდ ქალმა წაიყვანოს. დალევაც უფრო შესაძლებელია. [სამეგრელო, ქალაქი, 2035, საშუალო განათლება]
ბავშვობაში რომ სიგარეტს და ქალს დავინახავდი - ვაიმე როგორ... რაღაც საოცრება იყო. ჰოდა ეხლა..
[კახეთი, სოფელი, 20-35, საშუალო განათლება]
გამოითქვა მოსაზრება, რომ ქალების მიერ ოჯახის მარჩენალის ფუნქციის შეთავსებამ, ან, რიგ
შემთხვევაში, ამ როლის საკუთარ თავზე აღებამ, გარკვეულწილად ხელი შეუწყო ქალების თავისუფლების
ზრდას. მართალია, ისევ მიიჩნევა, რომ დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში კაცი უფრო თავისუფალია,
ვიდრე ქალი, თუმცა, ფოკუს-ჯგუფების მონაწილეები აღნიშნავდნენ, რომ ფინანსურმა დამოუკიდებლობამ
(ზოგიერთ შემთხვევაში კაცის მათზე დამოკიდებულებამ) მათ მეტი თავისუფლება მიანიჭათ. თუმცა, ისევ და
ისევ აღნიშვნის ღირსია, რომ დასაქმებული ქალი არ არის ისეთივე თავისუფალი, როგორც დასაქმებული
კაცი და საზოგადოებაც არ მიიჩნევს მართებულად დასაქმებული ქალი კაცივით თავისუფლად მოიქცეს.  
ქალები უფრო გაჭირვებამ გამოჩეკათ, ჩვენმა ყოფაცხოვრებამ, უფრო მეტი სიძლიერე მისცათ.  
[კახეთი, სოფელი, 20-35, საშუალო განათლება?]
აღსანიშნავია, რომ მაშინ, როდესაც ქალების ნაწილი არსებულ ცვლილებებს პოზიტიურად
აფასებს და მიიჩნევს, რომ კიდევ უფრო მეტი ცვლილებაა საჭირო ქალებისა და მამაკაცების
შესაძლებლობების გათანაბრების თვალსაზრისით, ქალების ნაწილი ცვლილებებში უარყოფითსაც
ხედავს. ცვლილებები, რიგ შემთხვევებში, აღიქმება საფრთხედ ქართული ტრადიციული
ღირებულებებისთვის, რომელთაც ქართული საზოგადოება ეფუძნება და რომელიც განსაზღვრავს
ნაციონალურ იდენტობას.
ცივილიზაცია კი შემოვიდა, მაგრამ [...] ადრე მეტი პატიოსნება იყო, ვიდრე დღეს.   [სამეგრელო,
ქალაქი, 20-35, საშუალო განათლება]
თავისუფლება და დამოუკიდებლობა არ უნდა აღიქვან აღვირახსნილობად. უზნეობაში და უკულტურობაში
არ უნდა გადავიდეს.  [კახეთი, ქალაქი, 36-50, უმაღლესი განათლება]
ჩემზე რომ იყოს დამოკიდებული ასე შევცვლიდი, კაცები უნდა იყვნენ დასაქმებული და ქალი იქნება
ოჯახში. თუ უნდა სიამოვნებისთვის წავა და იმუშავებს. [...] ეხლა იძულებულია ქალი უნდა თუ არ უნდა
იმუშაოს. ეს რომ შეიცვლებოდეს კარგი იქნება, პირიქით კაცი უნდა იყოს შემომტანი. [სამეგრელო,
ქალაქი, 20-35, საშუალო განათლება]
მე სკოლაში შეყვარებული მყავდა, ინსტიტუტში მყავდა, კიდევ გათხოვებამდე მყავდა და რა ვიცი,
კინოშიც დავდიოდით, ყველაფერი, მაგრამ ამ შეყვარებულთან არ მქონია კოცნაც. [ჩემს თანამშრომელს
ვეუბნებოდი] ახლა ამ ხუთივეს ნაკოცნი რომ ვიყო, რომ ვნახო ისინი შემრცხვება-მეთქი. შენ გგონიაო
რძალს ისეთს მოიყვანო, რომელიც ნაკოცნი არ იქნებაო? არ ვიცი, მაგაზე თავს ვერ დავდებ, მაგრამ
აი ეს არ მომწონს მე. ძალიან ერთმანეთში არიან, ლამის ცოლ-ქმარი არიან და ისინი არ ფიქრობენ,
რომ შეიძლება ეს შეწყდეს და ისევ თავიდან იწყებენ. [სამეგრელო, ქალაქი, 36-50, უმაღლესი
განათლება]

81

რაოდენობრივ კვლევაში შესაძლებელი იყო იმის ნახვა, თუ რა ცვლილებები არსებობს ახალი და ძველი
თაობის აღქმებსა და დამოკიდებულებებში.
განსაკუთებულად საინტერესოა, რომ როგორც მონაცემების ასაკის ჭრილში განხილვა აჩვენებს, ძალიან
მნიშვნელოვანი სხვაობები სხვადასხვა ასაკობრივ კატეგორიებს შორის არ ფიქსირდება.
კონსერვატიული შეხედულებების თვალსაზრისით შეიძლება გამოიყოს 55 წელზე უფროსი ასაკობრივი
ჯგუფი. ამ ასაკის ადამიანებს  ახალგაზრდა გამოკითხულებთან შედარებით უფრო მეტად პატრიარქალური
შეხედულებები აქვთ.
ნაკლებად კონსერვატული შეხედულებებით გამოირჩევიან 18-24 წლის ახალგაზრდები. თუმცა,
აღსანიშნავია, რომ მათი დამოკიდებულებები მნიშვნელოვნად არ განსხვავდება სხვა ასაკობრივი
კატეგორიების შეხედულებებისგან. ასე მაგალითად,
18-24 წლის ასაკობრივი კატეგორიის წარმომადგენლები არ გამოირჩევიან სხვა ასაკის ინდივიდებისგან
ქალისთვის ამა თუ იმ აქტივობის მისაღებად შეფასების თვალსაზრისით. მცირედი განსხვავება ფიქსირდება
ქორწინებამდე სქესობრივი ურთიერთობის დამყარების შეფასებისას, თუმცა, სხვაობა დიდი არ არის.
(იხილეთ ცხრილი #44)

მართალია, გამოკითხულთა უმრავლესობას მიაჩნია, რომ ქალის ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი
ცხოვრებაში არის ოჯახზე ზრუნვა, 18-24 წლის ახალგაზრდების 86% მიიჩნევს ასე, მაშინ როდესაც სხვა
ასაკობრივი კატეგორიების 91% ან მეტი იზიარებს აღნიშნულ მოსაზრებას. უფრო მეტი 18-24 წლის
ახალგაზრდა, სხვა ასაკობრივ კატეგორიებთან შედარებით, არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ დიასახლისობა
ისეთივე კმაყოფილებას აგრძნობინებს ქალს, როგორც ანაზღაურებადი სამსახურის ქონა. ამ დებულებას 18-24
წლის გამოკითხულთა 57% არ ეთანხმება, მაშინ როდესაც სხვა ასაკობრივი კატეგორიის წარმომადგენლების
ნაკლები რაოდენობა არ იზიარებს აღნიშნულ მოსაზრებას (36%-დან 45%-მდე).
18-24 წლის ახალგაზრდების ნაკლები წილი იზიარებს მოსაზრებას, რომ ქალი უფრო ბავშვის მოვლით
უნდა იყოს დაკავებული და არა პროფესული წინსვლით (48%), მაშინ როდესაც სხვა ასაკობრივი კატეგორიების
58% ან მეტი ეთანხმება აღნიშნულ მოსაზრებას.
რაც შეეხება ოჯახის მარჩენალად კაცის მოაზრებას, ამ მხრივ განსხვავება ასაკის ჭრილში არ ფიქსირდება.
ასევე ყველა ასაკობრივი კატეგორია თანხმდება, რომ სამსახური კარგია, თუმცა ქალს მაინც ყველაზე მეტად
ოჯახი და ბავშვები სურს.
ოჯახში ვაჟის მიმართ პრეფერენციის თვალსაზრისით სხვაობა არ ფიქსირდება. 18-24
წლის ახალგაზრდები ზუსტად ისევე ამჯობინებენ ბიჭს, როგორც სხვა ასაკობრივი კატეგორიის  
წარმომადგენლები.
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ყველა ასაკობრივი კატეგორიის წარმომადგენლების ნახევარი ან მეტი ფიქრობს, რომ კაცი უკეთესად
ხელმძღვანელობს ნებისმიერ ორგანიზაციას ვიდრე ქალი. ამ მხრივ 18-24 წლის ასაკობრივი კატეგორია
არ არის გამორჩეული. თუმცა, უფრო ნაკლები 18-24 წლის ახალგაზრდა (40%) იზიარებს მოსაზრებას, რომ
კაცებს როგორც წესი ნებისმიერი პროფესიული საქმიანობა ქალებზე უკეთ გამოსდით (18-24 – 40%; 25-3446%; 35-44 – 54%; 45-54 – 51%; 55-64 – 48%; 65 და მეტი - 56%).
18-24 წლის ასაკობრივი კატეგორიის წარმომადგენლების 55% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ კაცები
უკეთესი პოლიტიკური ლიდერები არიან, ვიდრე ქალები, მაშინ როდესაც ამ ასაკობრივ კატეგორიაზე
უფროსი მოსახლეობის 60% ან მეტი იზიარებს აღნიშნულ მოსაზრებას. თუმცა, განსხვავება მხოლოდ 5%-ია.
პრეზიდენტობის კანდიდატად ყველა ასაკობრივ კატეგორიას მაინც უფრო კაცი წარმოუდგენია და ამ მხრივ
18-24 წლის ასაკობრივ კატეგორია არ გამოირჩევა.
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5.5. გამოკითხულთა დემოგრაფიული 		
პროფილი და ზოგადი დახასიათება
წინამდენარე ქვეთავი მიმოიხილავს კვლევაში მონაწილე რესპონდენტების
დემოგრაფიულ მონაცემებს. ქვეთავში ასევე წარმოდგენილია გამოკითხულთა რელიგიური
განწყობების შესახებ ინფორმაცია. ქვეთავში წარმოდგენილია რაოდენობირივი კვლევის
შედეგები.
რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში გამოკითხულთა 54% მდედრობითი სქესის წარმომადგენელია,
ხოლო 46% მამრობითის. თითქმის თანაბარია ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით მოსახლეობის გადანაწილებაც.
მოსახლეობის 34%-ს სრული უმაღლესი განათლება აქვს მიღებული, 32%-ს კი სრული საშუალო. არასრული
საშუალო განათლების მქონე ადამიანების წილი ქვეყნის მასშტაბით არ აღემატება 5%-ს. (იხ. დიაგრამა #50)

საქართველოში მცხოვრები მოსახლეობის 88% ქართველია, 5-5% შეადგენს სომეხი და აზერბაიჯანელი
მოსახლეობის წილი.
მოსახლეობის 38% საკუთარი ოჯახის მატერიალურ-ფინანსურ მდგომარეობას შეთავაზებული დებულებებიდან
უკიდურესით აფასებს - „საკვებზე ფული ძლივს გვყოფნის“; შედარებით უკეთესია მოსახლეობის 32%-ს
მდგომარეობა, რომლებიც აცხადებენ, რომ „ჩვენ საკმარისი ფული გვაქვს საკვებისთვის, მაგრამ ტანსაცმელის
და ფეხსაცმელის საყიდლად ფულის დაზოგვა ან სესხება გვიწევს“. (იხილეთ ცხრილი #48)
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დამოკიდებულება რელიგიის მიმართ
კვლევის ფარგლებში ასევე მოხდა რესპონდენტების რელიგიასთან დაკავშირებული დამოკიდებულებების და
ქცევის შესწავლა. როგორც კვლევის შედეგები აჩვენებს,  მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი მართლმადიდებელია
(87%), 8% -  მუსულმანია, მუსულმანებს შორის კი 11% კაცია, ხოლო 5% - ქალი. სხვა არც ერთი რელიგიის
მიმდევარი მოსახლეობის წილი არ აღემატება 1%-ს.
მოსახლეობის 28%, როგორც ქალები, ასევე მამაკაცები, მხოლოდ დღესასწაულებზე ესწრებიან რელიგიურ
მსახურებას. მოსახლეობის 25% სულ მცირე თვეში ერთხელ, ხოლო 20% - სულ მცირე კვირაში ერთხელ ესწრება
მსახურებას. იმ ადამიანების წილი, რომლებიც პრაქტიკულად არასდროს ესწრებიან რელიგიურ მსახურებას,
შეადგენს 10%-ს. მიუხედავად ეკლესიაში სიარულის სიხშირისა, მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა თავს
მორწმუნედ მიიჩნევს (95%), თუმცა ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ 68%-ს არ ჰყავს მოძღვარი.
მოსახლეობის ის ნაწილი 53%, რომელსაც ჰყავს მოძღვარი, აცხადებს რომ ყოველთვის იზიარებს და იქცევა
მისი რჩევის შესაბამისად, 42% კი იზიარებს და ცდილობს მოიქცეს მისი რჩევის შესაბამისად, თუმცა ხანდახან არ
გამოსდის.
მოსახლეობის დიდი ნაწილი (65%) თვლის, რომ მისი რელიგიის მიხედვით ქალი და კაცი თანასწორია,
რელიგიის ფარგლებში ქალისა და კაცის უთანასწორობას მოსახლეობის 30% აფიქსირებს.

6. ძირითადი დასკვნები
გამოკითხვამ ნათლად აჩვენა, რომ საქართველოში ჯერ კიდევ მყარია ტრადიციული შეხედულებები
გენდერულ როლებზე: ქალის ფუნქციაა შვილების მოვლა და აღზრდა, საშინაო საქმეების კეთება, ხოლო
კაცის - ოჯახის ფინანსური უზრუნველყოფა. მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად ოჯახის მარჩენალთა 30%
ქალია, მოსახლეობას მიაჩნია, რომ ეს არ არის იდეალური მდგომარეობა და თუ იქნება ეკონომიკური
შესაძლებლობა, უმჯობესია ქალი არ მუშაობდეს ან ნაკლებად დატვირთული, „ქალისთვის შესაფერისი“
სამუშაო ჰქონდეს. ასევე, ქალი ქმრის მორჩილი უნდა იყოს და დაუთმოს მამაკაცს ლიდერის პოზიცია
სხვადასხვა ასპარეზზე.
ზემოთ ჩამოთვლილი გენდერული ფუნქციები საზოგადოებას ქალის და კაცის არსის ბუნებრივ
გაგრძელებად მიაჩნია, მაგალითად, ის, რომ ქალი შვილს აჩენს და მასზე ზრუნავს, აძლევს მას
უპირატესობას, იყოს უკეთესი მასწავლებელი, რომელიც, სახლის გარეთაც ბავშვების აღზრდითაა
დაკავებული, ხოლო, კაცი, როგორც უფრო აქტიური და მებრძოლი, მოიაზრება პოლიტიკაში, სადაც
ლიდერობის, გადაწყვეტილებების მიღების უნარებია საჭირო და ა. შ. ქალის მიერ ბავშვის გაჩენის
ფუნქციასთანაა დაკავშირებული ის შეხედულებაც, რომ კაცის მშობიარობაზე დასწრება გამოკითხულთა
დიდ ნაწილს ვერ წარმოუდგენია, მიუღებლად მიაჩნია. ასევე, თითქმის ყველა ეთანხმება იმას, რომ
ქალს დამსაქმებელი უნდა აძლევდეს დეკრეტულ შვებულებას, ხოლო, კაცთან დაკავშირებით იგივე
მოსაზრება გამოკითხულთა მხოლოდ 40%-ს აქვს. იმიტომ, რომ კაცის ბუნებას შვილების აღზრდა არ
შეესაბამება, მითუმეტეს, ახალდაბადებულების, შესაბამისად, მათი დეკრეტულ შვებულებაში გასვლა არ
არის საჭირო.
საზოგადოებაში კვლავ ძლიერია ორმაგი მორალი, ის, რაც ეპატიება მამაკაცს, არ ეპატიება ქალს, ქალის
ქცევა კონტროლდება კაცის მხრიდან და ზოგადად, მთელი საზოგადოების მხრიდან მეტად, ვიდრე - კაცის.
მთლიანობაში, ამ კვლევის შედეგები იმეორებს წინა წლებში ჩატარებული მსგავსი კვლევების შედეგებს
და ისინი ყველა ერთად აჩვენებს, რომ საქართველო კვლავ მასკულინური, პატრიარქატული ქვეყნაა,
რომელშიც დომინანტური პოზიცია კაცებს უჭირავთ. გამოკითხვამ აჩვენა, რომ კაცები მეტად ამართლებენ
ამგვარ დომინანტურ პოზიციას, ვიდრე ქალები, ქალებმა კი იციან, რომ მათი როლი დაქვემდებარებულია
და რომ ბევრი რამის დათმობა უწევთ. ამან, თავის მხრივ, არ შეიძლება არ გამოიწვიოს სტრესი, უარყოფითი
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ემოციები. ამის   კომპენსაციისთვის ქალები ირჩევენ ტანჯულის როლს და ამით ამაყობენ. მათი აზრით,
ქართველი ქალი, სხვა ქვეყნის ქალებთან შედარებით,   მეტი ამტანობით გამოირჩევა. მითუმეტეს, რომ
საზოგადოებაც მოითხოვს ქალისაგან,  მოითმინოს შეურაცხყოფა ქმრისგან ოჯახის შენარჩუნების მიზნით და
იყოს ამტანი, ნაზი, დამთმობი, ოჯახის ერთგული ადამიანი. ამ მდგომარეობას ამტკიცებს ასევე შეხედულება,
რომ გაშორება ოჯახის დანგრევად აღიქმება საზოგადოებაში.
ერთი შეხედვით, ამ მონაცემებთან შეუსაბამობაში მოდის მაჩვენებელი, რომლის მიხედვითაც, ქალები
უფრო არიან ცხოვრებით კმაყოფილი, ვიდრე - კაცები. სავარაუდოდ, ქალებს ა. ნაკლები ამბიცია აქვთ,
ნაკლები თვითშეფასება და ბ. ახერხებენ  ტრადიციული გენდერული ფუნქციების რეალიზებას ოჯახში, ხოლო
კაცი სათანადოდ ვერ რეალიზდება ამჟამინდელი ეკონომიკური სიტუაციის, ანუ, უმუშევრობის მაღალი
დონის ფონზე.   ასევე, აღსანიშნავია მონაცემი, რომლის მიხედვითაც, გამოკითხულთა საკმაოდ მაღალი
რაოდენობა უჭერს მხარს გენდერულ კვოტებს (65%) პარლამენტში, პოლიტიკურ პარტიებში, მაღალ
აღმასრულებელ პოზიციებზე. ვფიქრობთ, შესაძლო მიზეზი კითხვის ფორმულირებაა: „მომხრე ხართ კვოტური
სისტემის, რომლის მიხედვით ქალების გარკვეული რაოდენობა აუცილებლად უნდა იყოს...“ რესპონდენტები
განსხვავებულ ინტერპრეტაციას უკეთებდნენ სიტყვებს: გარკვეული რაოდენობა, ამჟამად არსებული 10%
პარლამენტში, ასევე გარკვეული რაოდენობაა.
გამოკითხულთა დიდმა ნაწილმა იცის, რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობა, თუმცა, ეს არ ნიშნავს, რომ
მოსახლეობა ამ პოზიციის მომხრეა. მართალია, ფოკუს-ჯგუფების წევრების უმეტესი ნაწილი დეკლარირების
დონეზე ეთანხმება გენდერული თანასწორობის იდეას, თუმცა, როგორც კვლევის შედეგების მრავალმხრივი
ანალიზი (ფოკუს-ჯგუფების მონაწილე ქალების მიერ გამოხატული შეხედულებები და რაოდენობრივი
კვლევის შედეგები) აჩვენებს, ქალების გარკვეული ნაწილი მაინც გენდერული როლების ტრადიციული  
განაწილების მომხრეა.
გამოკითხულთა აზრით, კაცი უკეთესი ბიზნეს ლიდერია, ვიდრე ქალი, ზოგადად, ნებისმიერი საქმე
მამაკაცს უკეთ გამოსდის და რა თქმა უნდა, პოლიტიკა, პირველ რიგში, კაცის საქმეა. ქალი პოლიტიკაში
წარმოუდგენიათ, თუმცა, ისევ, ქალის ბუნების შესაბამის პოზიციებზე და სფეროებში, როგორიცაა ჯანდაცვა,
კულტურა და ა. შ. როგორც რაოდენობრივმა, ისე თვისებრივმა მონაცემებმა აჩვენა, რომ ქალები
პრაქტიკულად არ არიან მოტივირებული აქტიურად ჩაერთონ პოლიტიკაში. პოლიტიკასთან შედარებით,
ბიზნესის სფერო მათ უფრო წარმოუდგენიათ საქმიანობის ასპარეზად.
წინამდებარე კვლევის მონაცემები ეთანხმება მანამდე საქართველოში ჩატარებული კვლევების
რაოდენობრივ და თვისებრივ მონაცემებს. მაგალითად, 2010 წელს გამოქვეყნებული ოჯახში ძალადობის
კვლევა (ჩიტაშვილი და სხვები, 2010)13 აჩვენებს, რომ ქალი უნდა დაემორჩილოს მეუღლეს, აიტანოს
ძალადობა მეუღლის, ან პარტნიორის მხრიდან, გაშორება აღიქმება, როგორც ტრაგედია, ოჯახის დანგრევა;
2008 წელს ჩატარებული კვლევა (ჯავახიშვილი, 2008)14  აჩვენებს, რომ საზოგადოებისათვის მისაღები ქალის
თვისებებია სიკეთე, ოჯახის ერთგულება, სინაზე, პასიურობა, ხოლო კაცი აქტიური და ოჯახის მარჩენალი
უნდა იყოს; CEDAW-ს აღსრულების კვლევა საქართველოში (ზარდიაშვილი და სხვები, 2011)15 აჩვენებს,
რომ საქართველოს მოსახლეობის აშკარა უმრავლესობას სმენია გენდერული თანასწორობის შესახებ,
თუმცა, გენდერული თანასწორობა, 60%-ის აზრით, საქართველოში მიღწეული არ არის, კვოტების სისტემას
კი მხარს უჭერდა გამოკითხულთა 40%.
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