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შინაარსი

ძვირფასო მკითხველო, 

2020 წელმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რამდენად არამდგრადი, არასტაბილური და უფუნქციოა 
სისტემა, რომელშიც ვცხოვრობთ. პანდემიამ მთელ ევროპაში სხვადასხვაგვარად დააზარალა გა-
ნსხვავებული სქესისა და სექსუალური ორიენტაციის ადამიანები, ისევე როგორც ახალგაზრდები, 
რომლებიც ისედაც რთულ პირობებში ცხოვრობდნენ. გენდერული ძალადობა გაიზარდა, ხოლო 
მუზეუმების, თეატრებისა და კინოთეატრების საშუალებით ხელოვნებაზე წვდომა შეიზღუდა. 
სამოქალაქო აქტივობის ისედაც ვიწრო ველში ახალგაზრდებისათვის კიდევ უფრო შემცირდა 
დემონსტრაციებისა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მონაწილეობის გზით საკუთარი პოზიციის 
გამოხატვის სივრცე, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპაში.

ამ პროექტით გვინდოდა, საზოგადოებაში უკვე არსებული გამოწვევებისთვის გვეპასუხა. სამწუხა-
როდ, ვერ მოვახერხეთ შეხვედრა და დაგეგმილი საერთაშორისო აქტივობების განხორციელება; 
სამაგიეროდ შევქმენით ონლაინ კურსი, რომელიც დარჩება მწვანე აკადემიის სასწავლო პლატ-
ფორმაზე მომავალ თაობათათვის. ჩვენ პირველად გამოვიყენეთ ეს პლატფორმა და გაგვაოცა 
მასში ჩართულობის დონემ — იგი დაგვეხმარა დაგვემსგავსებინა ონლაინ კურსი საერთაშორი-
სო აქტივობისთვის. სწავლებას თან ახლდა ვებინარები, რომლებიც ეხებოდა ევროკავშირის 
და ევროპის საბჭოს გენდერულ პოლიტიკას ისევე, როგორც ქალებისა და ლგბტ+ ადამიანებთა 
გამოცდილებას პოლიტიკასა და საჯარო გამოსვლებში. ვებინარები შეგიძლიათ მოიძიოთ CDN-ის 
Youtube არხზე.

ადგილობრივმა ღონისძიებებმა, რომლებიც ონლაინ კურსს მოჰყვა, დიდი როლი ითამაშა 
მთელი პროექტისთვის – ამიტომაც მათ მივუძღვენით მთელი პირველი ნაწილი. იმედი გვაქვს, 
რომ კურსი იქცევა შთაგონებად მწვანე აკადემიის მომავალი თაობებისთვის და დაეხმარება მათ 
ცვლილებების მიღწევაში როგორც თავის ქვეყნებში, ასევე ევროპის მასშტაბით. გარდა ამისა, 
გენდერის, სექსუალობის, ინკლუზიისა და ხელოვნების შესახებ მუდმივი დისკუსიის უზრუნველსა-
ყოფად ვაქვეყნებთ ამ თემებთან დაკავშირებულ სტატიებს სარედაქციო ჯგუფისგან.

ეს პროექტი ეყრდნობა CDN-ისა და ევროპული მწვანე ფონდის წინა პროექტებს გენდერის, ხე-
ლოვნებისა და ინკლუზიის შესახებ.

იმედი გვაქვს, მოგეწონებათ პუბლიკაცია, გამოიყენებთ მას გენდერისა და ხელოვნების შესახებ 
მეტი ცოდნის მისაღებად დამატებითი, აღმოსავლეთ ევროპული თვალსაწიერიდან და გაგაძლი-
ერებთ უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლაში!

სარედაქციო ჯგუფი
კატერინა, სელმა, მაია, ელენა და მაშა
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ადგილობრივი ღონისძიებები

ადგილობრივი ღონისძიებები

სტატიები

ქამინგაუთის თავისუფლება

სტრუქტურული ბარიერები გენდერული თანასწორობისთვის 

შრომის სფეროში

ლატვიის ლგბტქ+ თემის მოგზაურობა

სამხრეთ კავკასიის ქალები პოლიტიკაში

ქვიარ ხელოვნების ფესტები აღმ. ევროპაში

ახლა დრო არაა

რამდენად უსაფრთხოა უსაფრთხო სივრცე აღმ. ევროპაში?

პროტესტის სიმღერები

ხელოვნება პატარა ქალაქებში. მისია: შესაძლებელია

ფოტოგრაფია, როგორც პოლიტიკური განაცხადის ინსტრუმენტი

რა იქნებოდა???

ჯგუფი პროექტს მიღმა
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აზერბაიჯანის ლგბტი ალიანსი „ნაფასი“

ბოლო ორი წლის განმავლობაში ქვიარ და ფე-
მინისტური თემები შემოქმედებითი პროექტე-
ბისა და მოვლენების ნაწილად იქცა აზერბაი-

ჯანში; თუმცა, სამწუხაროდ, ქვეყანას გამოფენებით 
ძირითადად დასავლელი ხელოვანები სტუმრობ-
დნენ. რა თქმა უნდა, მსგავსი შესაძლებლობა ადგი-
ლობრივ ხელოვანებს თუ ფოტოგრაფებსაც უნდა 
მიეცეთ – სწორედ ამისათვის შეიქმნა „ქვიარ ხე-
ლოვნების ფესტივალი“. უკანასკნელ წლებში ფემი-
ნისტური და ქვიარ აქტივიზმის პრაქტიკა განმეორე-
ბითი იყო, სოციალური სამართლიანობის აქტივიზმს 
კი აუცილებლად უნდა აერჩია სხვა გზა ხელოვნება-
სთან შესახვედრად. ქვიარ ხელოვნების ფესტივალს 
და ადგილობრივ ხელოვანთათვის თავისუფალი გა-
მოხატვის შესაძლებლობებს ახალი პერსპექტივები 
უნდა შეექმნა ადგილობრივი თემისთვის.

ქვიარ ხელოვნების ფესტივალი ონლაინ პლატფო-
რმაა, სადაც ადგილობრივ აქტივისტებს საშუალება 
აქვთ ერთმანეთთან ითანამშრომლონ; გამოფინონ 
საკუთარი ნამუშევრები გენდერული პრობლემების 
გადასაჭრელად, საკუთარი რეპრეზენტაციისათვის 
პირად თუ პოლიტიკურ სფეროში აზერბაიჯანში რო-
გორც ქალების, ასევე ლგბტ+ თემის პერსპექტივიდან. 
„ქვიარ ხელოვნების ფესტივალი“ მიზნად ისახავს 
აქტივიზმის ამ კონცეფციის, როგორც ცვლილებების 
ინსტრუმენტის ანალიზს და მისი, როგორც უსაფრ-
თხო სივრცის გაფართოების მეთოდის შესწავლას 
ქვეყანაში ფემინისტებისა და ლგბტ+ ადამიანების 
ხილვადობის უზრუნველსაყოფად.

არასაკმარისად წარმოდგენილი საკითხები, მაგა-
ლითად გენდერული როლები, პატრიარქატი, სექსი-
ზმი, ქალთა ემანსიპაცია, ლგბტ+ უფლებები, ქვიარ 
თეორია, საჭიროებდა შესწავლასა და განხილვას 
ადგილობრივ არტისტებს შორის. „ქვიარ ხელოვნე-

ბის ფესტივალმა“ ამისთვის შექმნა პლატფორმა, 
რომლითაც პროექტის განმავლობაში სარგებლობ-
დნენ ლგბტ+ და ქვიარ აქტივისტები. 

„ქვიარ ხელოვნების ფესტივალმა“ ონლაინ გამოფე-
ნის მოსაწყობად შეკრიბა 8  ხელოვანი, რომლებიც 
განსხვავებულ არტ-ინსტრუმენტებს იყენებდნენ და 

სთხოვა მათ შეექმნათ კოლექტიური ონლაინ გამო-
ფენა. მთავარი თემა იყო „ქვიარ x აზერბაიჯანი: ჩემი 
სხეული, ჩემი იდენტობა, ჩემი მემკვიდრეობა, ჩემი 
გარემო“.

ხელოვანებმა შექმნეს და მიყვებოდნენ თხრობის 
ძირითად ხაზს და სხვადასხვა თემის გაშუქებისას 
ითვალისწინებდნენ ერთმანეთის ვიზუალურ შინაა-
რსებს, აღწერებსა და ისტორიებს, ყოველ ქვეკატეგო-
რიაში იკვლევდნენ და ასახავდნენ თემებს მხოლოდ 
ლგბტ+ და ფემინისტური პერსპექტივებიდან; თემე-
ბის უმეტესობა დაკავშირებული იყო იმ ადგილობრივ 
ქვიარ და ფემინისტურ პრობლემებთან, რომელთა 
წინაშეც ლოკალური საზოგადოება დგას. ვებგვერდმა 
დიდი ინტერესი გამოწვია, ზოგ ნამუშევარს დაახლო-
ებით 300 ნახვა ჰქონდა!

ნამუშევრების სანახავად ეწვიეთ ვებგვერდს: 
queerartfest.org

სომხეთი, სოფლები 
კონფლიქტის რეგიონთან
მშვიდობა უპირველეს 
ყოვლისა: მსვლელობა 
ქალებისთვის*

ახალგაზრდული ქსელი „წინა ხაზზე“ (FYN)

მსვლელობა ჩაფიქრებული იყო, როგორც ცნო-
ბიერების ამაღლებისკენ მიმართული ღონის-
ძიება, რომლის მიზანიც ქალთა გაძლიერება 

და ომის შემდგომი, თუ პოსტკრიზისული ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის პრობლემების დაძლევის ადვოკა-
ტირება იყო.

FYN-ის გუნდმა მოინახულა ტავუშის პროვინციის 16 
სოფელი და გაესაუბრა ადგილობრივ ქალებსა და 
ახალგაზრდებს. მსვლელობა გრძელდებოდა 5 დღეს, 
2021 წლის 4-დან 8 იანვრის ჩათვლით. ამ 16 სოფელ-
ში ჩვენ საშუალოდ 90 ქალს გავესაუბრეთ (1/5 დღე: 

ნერქინ-კარმირაღბიური, ტავუში (ტოვუზი), აიგეპარი, 
დღე 2/5: მოვსესი, ნორაშენი, ჩორათანი, ვერინ-კა-
რმირაღბიური, დღე 3/5: არწვაბერდი, ჩინარი, აიგე-
ძორი, დღე 4/5: ნავური, იწაკარი, ჩინჩინი, დღე 5/5: 
წაღკავანი, ვარაგავანი, პარავაკარი). 

შედეგად შეიქმნა 16 პატარა ისტორია ადამიანების 
ხმების შესახებ. ვიდეოები  ხელმისაწვდომია სოცია-
ლური მედიის ჩვენს პლატროფმებსა და ვებგვერდზე: 
www.frontlineyouth.net

პროექტი მართლაც ძალიან შთამაგონებელი აღმო-
ჩნდა არა მხოლოდ ზემოთხსენებულ ბენეფიცია-
რთათვის, არამედ FYN-ის გუნდისთვისაც. იქიდან 
გამომდინარე, რომ ქალაქ ბერდში ვართ დაფუძნებუ-
ლები, ჩვენი საზოგადოებრივი აქტივობების უმეტე-
სობა შეზღუდულია გეოგრაფიული თვალსაზრისით; 
თუმცა ვცდილობთ, მოვიცვათ მეზობელი სოფლები, 
ჩავრთოთ მეტი ადამიანი და უფრო ფართოდ გავა-
ვრცელოთ მშვიდობის დღის წესრიგი. ამრიგად, ეს 
ღონისძიება იქცა პირველ ნაბიჯად მობილობის თვა-
ლსაზრისით, რაც ჩვენი გუნდის გადაწყვეტილებით 
პრიორიტეტად დაისახა. 

აზერბაიჯანი, ონლაინ
Queer AF
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უკრაინა, ბერდიანსკი
კოდი: გენდერი

დრო არის, კულტურული ურბანისტები

უკრაინაში გენდერის საკითხებისადმი დამო-
კიდებულება არაერთმნიშვნელოვანია. ჩვენი 
სახელმწიფო სეკულარულია და კონსტიტუცია 

უზრუნველყოფს თანაბარი უფლებების გარანტიას 
ყველა მოქალაქისთვის განურჩევლად სქესის, ეთნი-
კური ნიშნის თუ რელიგიისა. მაგრამ სინამდვილეში 
უამრავი ქალი და ლგბტ+ ადამიანი ჯერ კიდევ განიც-
დის გენდერულ ძალადობას, ეკონომიკურ დისკრიმი-
ნაციას, არათანაბარი პოლიტიკური რეპრეზენტაციის 
შესაძლებლობას და ზარალდება სტერეოტიპებითა 
თუ მითებით. ბოლო ათწლეულის მანძილზე შეიმჩნევა 
გარკვეული გაუმჯობესებები, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრია 
სამუშაო, როგორც საკანონმდებლო, ასევე მენტალურ 

დონეზე. ამავდროულად, გარკვეული პოლიტიკური ძა-
ლები და საზოგადოების ზოგი ნაწილი გენდერულ თა-
ნასწორობას თავსმოხვეულ მოცემულობად აღიქვამს 
ან საერთოდ უარყოფს, რადგან მეორეხარისხოვან სა-
კითხად მიიჩნევს. პრობლემის კიდევ ერთი ასპექტია 
ისეთი პროგრესული იდეების არათანაბარი გავრცე-
ლება, როგორიცაა გენდერული თანასწორობა ან 
ლგბტ+ უფლებები ქვეყანაში: პატარა ქალაქებში, რეგი-
ონალური ცენტრებისგან განხვავებით, პოლიტიკოსები 

და აქტივისტები უფრო იშვიათად მუშაობენ გენდერულ 
პრობლემებზე, ვიდრე სხვა ლოკალურ საკითხებზე. 
თუმცა ეს სრულებით არ ნიშნავს, რომ გენდერული 
პრობლემები ნაკლებად მნიშვნელოვანია; პირიქით, 
გენდერული სტერეოტიპები და ამ ნიშნით დისკრიმი-
ნაცია შეიძლება უფრო დიდ გავლენას ახდენდეს პა-
ტარა ქალაქების მაცხოვრებლებზე. სწორედ ამიტომ, 
სამოქალაქო მოძრაობა „დროა“-ს წევრებმა ქალაქ 
ბერდიანსკიდან გადაწყვიტეს განეხორციელებინათ 
პროექტი სახელწოდებით „კოდი: გენდერი“. პროექტი 
მომზადდა ადგილობრივ ახალგაზრდათათვის და შედ-
გებოდა სამი ნაწილისგან: კედლის მოხატვა, სასწა-
ვლო-შემოქმედებითი ვორქშოპები და გამოფენა. 

პროექტის პირველი ნაწილის ფარგლებში პროფესიო-
ნალმა მხატვარმა მოხალისეების დახმარებით მოხატა 
კედელი (50 მ2) ადგილობრივ კულტურის სასახლეში. 
ესაა მუნიციპალური შენობა ქალაქის ცენტრში სხვა-
დასხვა ტიპის გატაცებებისა და დასვენებისთვის, 
რომელსაც აქტიურად სტუმრობენ ქალაქის ახალგაზ-
რდები და ბავშვები. ნახატის თემაა გენდერული სტე-

რეოტიპები პროფესიების შესახებ, რომლებიც, როგო-
რც წესი, ქალის ან კაცის საქმედ ითვლება უკრაინაში, 
მაგალითად: ჩელისტი, ფლორისტი, პროგრამისტი ან 
ფლეიტისტი; ეს თემა აქტუალურია ახალგაზრდები-
სათვის, რომლებიც სწორედ ამ შენობაში სხვადასხვა 
წრეებზე დადიან. აღსანიშნავია, რომ შენობის ადმი-
ნისტრაციამ მხარი დაუჭირა ინიციატივას და საღება-
ვები და მასალებიც კი შეიძინა კედლის მოსახატად. 

მეორე ნაწილი დაეთმო სწავლებასა და შემოქმედე-
ბით ვორქშოპებს, რომლებსაც გენდერის კვლევების 
გამოცდილი ტრენერები უძღვებოდნენ. გუნდმა ისა-
უბრა განსხვავებაზე ბიოლოგიურ სქესს, გენდერსა და 
სექსუალობას შორის, ასევე განიხილეს, თუ რომელი 
გენდერული სტერეოტიპებია ფართოდ გავრცელებუ-
ლი საზოგადოებაში და როგორ ზემოქმედებს ისინი 
ყველა ჩვენგანის ცხოვრებაზე. სესიის დასრულების 
შემდეგ ყველა მონაწილეს ჰქონდა საკუთარი თავისა 
და გენდერული სტერეოტიპების ინდივიდუალური აღ-
ქმის გამოხატვის საშუალება ხელოვნების ობიექტების 
საშუალებით; მონაწილეები იყენებდნენ მასალებს, 
რომლებიც ფოსტით მიიღეს: შავი ფურცლები, თეთრი 
ასოები სიტყვებიდან „გენდერი“ და „სტერეოტიპი“  (უკ-
რაინულად), წებო და თან ახლდა ინსტრუქცია, რომე-
ლიც ახსნილი იყო ცალკე ფურცელზე.

ვორქშოპებში მონაწილეობდნენ ადგილობრივი 
ახალგაზრდები (ძირითადად საშუალო სკოლის მოსწა-
ვლეები და კოლეჯის/უნივერსიტეტის სტუდენტები). 
მონაწილეები რაიმე განსაკუთრებული კრიტერიუმე-
ბით არ აგვირჩევია (გარდა ასაკისა), რადგან გვინდო-
და ძირითადად იმ ახალგაზრდებთან გვემუშავა, ვინც 
ცუდად ან საერთოდ არ იცნობდა თემას. ერთ-ერთი სა-
სწავლო ჯგუფი შედგებოდა ახალგაზრდებისგან, რომ-
ლებსაც რთულ ცხოვრებისეულ გარემოებებთან უწე-
ვდათ გამკლავება (ძირითადად სკოლა-პანსიონების 
კურსდამთავრებულები);  კურსი ჩატარდა „თინეიჯერე-
ბის თვითდახმარების ჯგუფთან“ თანამშრომლობით. 
კიდევ ერთი ჯგუფი შედგებოდა ბერდიანსკთან ახლოს 
მდებარე სოფლის სკოლის მოსწავლეებისაგან. ჩვენი 
არასამთავრობო ორგანიზაციისათვის ეს იყო პირვე-

ლი მსგავსი ღონისძიება სოფლებში, რომელიც, ჩვენი 
აზრით, ძალიან პროდუქტიული გამოდგა. ეროვნული 
იზოლაციის გამო 4-იდან 2 სემინარი ონლაინ რეჟიმში 
ჩატარდა, ამიტომ საერთო შესვენებებზე Zoom-ის შეხ-
ვედრების დროს მონაწილეებთან ერთად მივირთმე-
ვდით წინასწარ გაგზავნილ ჩაის, ყავას და ორცხობი-
ლებს, რათა უფრო სასიამოვნო გუნდური ატმოსფერო 
შეგვექმნა.  

და ბოლოს, პროექტის მესამე ნაწილის ფარგლებში 
ჩავატარეთ მონაწილეთა მიერ შექმნილი კოლაჟების 
გამოფენა. ლოქდაუნის შეზღუდვები ერთგვარ შთა-
გონებად იქცა — რათა გამოფენა მნახველისათვის 
ხელმისაწვდომი და ამავდროულად უსაფრთხო ყოფი-
ლიყო, ნამუშევრები გამოიფინა კულტურის სასახლის 
ფანჯრებში (პრაქტიკულად დიდი შუშის კედლებს მიღ-
მა). ასე ყველას შეეძლო დაეთვალიერებინა კოლაჟები 
ქუჩიდან, 24/7, ერთი თვის განმავლობაში, ამავდროუ-
ლად ნამუშევრები დაცული იყო არასახარბიელო კლი-
მატური პირობებისგან. გამოფენის გახსნაზე მოწვეული 
იყო ადგლობრივი და რეგიონალური მედია. მათ ინფო-
რმაცია პროექტის მიზნის შესახებ მკითხველს გაუზია-
რეს. ყველა მონაწილის ნამუშევარი შეიკრიბა და ჩვენი 
გუნდი მომავალშიც გეგმავს მათ გამოყენებას მსგავს 
გამოფენებზე.

პროექტის „კოდი: გენდერის“ ოფიციალურად დასრუ-
ლებიდან ორი თვის შემდეგ მოსწავლეებისა და სტუ-
დენტებისათვის მოეწყო რამდენიმე ექსკურსია მოხა-
ტული კედლის სანახავად. ამ ექსკურსიების მიზანი 
იყო ფართო აუდიტორიისათვის  გენდერულ სტერე-
ოტიპთა პრობლემის გაცნობა.
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კოლაჟები ვორქშოფიდან
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ლატვია, რიგა
ზიზღზე ამაღლება — 
იყო ქვიარი ლატვიაში

პროტესტი:

ლატვიურმა ახალგაზრდულმა მწვანე ორ-
განიზაცია „პროტესტმა“ ხელი შეუწყო 
ტრანსფორმაციული ხელოვნების განვი-

თარებას ლატვიის ქვიარ თემში. 

მათ ძველი ინდუსტრიული სივრცე გადააქციეს ხე-
ლოვნების ნაწარმოებად და გადაიღეს ვიდეო — 
კედლებზე არსებულ ანტი-ქვიარ გამონათქვამებს,  
მონაწილეები ჰმატებენ შეურაცხმყოფელ და მატრა-
ვმირებელ ფრაზებს, რომლებიც მათი მისამართით 
გაჟღერებულა და ბოლოს ამ უარყოფით წარწერებს 
ფარავენ პოზიტიური გამოსახულებით, რომელიც გა-
მოხატავს ლატვიის ქვიარ თემის ფასეულობებს. შე-
მოქმედებითი პროცესი დოკუმენტირებულია ვიდე-
ოზე, რომელიც ასახავს ცვლილებას — გარიყვისა და 
შეურაცხყოფის ჩანაცვლებას იმედით, აღიარებითა 
და სიამაყით, ვანდალიზმის — ხელოვნებით, ტრავმის 

— განკურნვით, ხოლო მათკენ მიმართული უარყო-
ფითი შინაარსები იცვლება ნამდვილი იდენტობით. 
პროექტში მონაწილეობდნენ ლატვიის ამაყი ლგბტ+ 
ადამიანები — ინფლუენსერები, აქტივისტები და თე-
მის  სხვა აქტიური წევრები. 

ლატვიის კონსტიტუციურმა სასამართლომ მიიღო 
გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც კონსტი-
ტუცია ნამდვილად იცავს ლატვიის ყველა ოჯახს; 
თუმცა მანამდე ლატვიის პარლამენტში იყო ერთი 
და იმავე სქესის პარტნიორთა და მშობელთა, ასევე 
მათი ოჯახების აკრძალვის მცდელობა. ამ დადგე-
ნილების შემდეგ ეროვნულმა ალიანსმა მოითხოვა 
კონსტიტუციის შესწორება — მსგავსი ოჯახებისა და 
ტრანგენდერი ადამიანების დაცვის პასუხისმგებლო-
ბის გაუქმება. აღნიშნულმა მოვლენებმა და მწვავე 
საზოგადოებრივმა დებატებმა ბიძგი მისცა პროექტს. 
ვიდეოში მოკლედ ვეხებით ზემოთხსენებულ მოვლე-
ნებს; საბოლოო ნამუშევარი კი ჩვენი ფასეულობების 
დამოწმება — ასახავს სიძულვილის ენას, რომელიც 
მიმართულია ლგბტ+ ადამიანთა და მათ მოკავშირე-
თა მიმართ, ვინც ყველაფრის მიუხედავად დაუღალა-
ვად შრომობს უკეთესი მომვალისთვის.

ბელარუსი, ონლაინ
ქალთა სახე ბელარუსის 
პროტესტებში

პროექტის მიზანი იყო ქალების ისტორიის დო-
კუმენტირება და პროტესტში ქალთა ჩართუ-
ლობის მრავალფეროვანი გამოცდილების 

ხილვადობის გაზრდა. ამისთვის შეიქმნა ვებგვერდი, 
რომელზეც განთავსდა ქალთა ისტორიები და ანიმა-
ცია-ილუსტრაციები. ჩვენი პირადი ამბები პუბლიკა-
ციებად ვაქციეთ, ჩავწერეთ ინტერვიუები, შევქმენით 
შთამბეჭდავი ანიმაციური რგოლები, გამოვაქვეყნეთ 
ისტორიები ილუსტრაციებთან ერთად და ფართოდ 
გავავრცელეთ ისინი.

ეს ყველაფერი წვეთია ათასობით ქალის ისტორიე-
ბიის ზღვაში 2020 წლის აგვისტო-დეკემბრიდან. ოცი 
ისტორია ასახავს 2020-ის არჩევნების შემდგომ ბე-
ლარუსში ქალთა ცხოვრების გამოცდილებას სხვა-
დასხვა რაკურსით — მრავალფეროვანი, გულწრფელი 
და ემოციური.

ქალთა მსვლელობები გადამწყვეტი მომენტი იყო 
ბელარუსის არჩევნების შემდგომი მოძრაობის 
ისტორიაში. თუმცა მიტინგებში აქტიური მონაწილე-
ობის მიღმა ქალები ჩართულები იყვნენ მოხალისე-
ობრივ აქტივობებში, მხარს უმაგრებდნენ საყვარელ 
ადამიანებს, შთააგონებდნენ მეტის გასაკეთებლად 
და ებრძოდნენ საკუთარ შიშებსა თუ შფოთვას. იმის 
მიუხედავად, რომ ისტორიებში ასახულია გარკვეული 
მოვლენები, მნიშვნელოვანი აქცენტი კეთდება პრო-
ექტის მთავარ გმირთა ემოციურ გამოცდილებაზე.

ყოველი ადამიანი ბელარუსიდან ამ ისტორიებში 
ამოიცნობს საკუთარ თავს ან საყვარელ ადამიანებს, 
ვისი ცხოვრებაც სამუდამოდ შეიცვალა 2020 წლის 
აგვისტოში.

ისტორიები რუსულ და ბელარუსულ ენებზეა, მაგრამ 
ილუსტრირებულია  ანიმაციური სურათებით, ამიტომ 
მათი უმეტესობა სათქმელს უსიტყვოდ გამოხატავს. 
ასე რომ, გაბედულად შედით ვებგვერდზე odnaiznas.
com და თვალი გადაავლეთ ილუსტრაციებს, მაშინაც 
კი თუ ეს ენები არ იცით. 

REC
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ბოსნია-ჰერცეგოვინა, 
ტუზლა
ქვიარ ცხოვრების 
ისტორიები

პროექტი „ქვიარ ცხოვრების ისტორიები“ შე-
იქმნა როგორც პასუხი ლგბტ+ იდენტობების 
უხილავობაზე ბოსნია-ჰერცოგოვინაში. მთელი 

ჩვენი ცხოვრების მანძილზე მეინსტრიმ კულტურა 
გვთავაზობდა დესტრუქციულ და არასწორ ნარატი-
ვს ლესბოსელ, გეი, ბი, ტრანსგენდერ და ინტერსექს 
ადამიანებზე და ფუთავდა ჰომო/ბი/ტრანსფობიული 
განწყობებით.

ჰეტეროპატრიარქატი იმპერატიულად ახდენს ყვე-
ლაფერი იმის დეჰუმანიზაციას და პათოლოგიზაციას, 
რაც არ ჯდება სისგენდერული და ჰეტეროსექსუალუ-
რი იდენტობის ჩარჩოებში და ქმნის სივრცეს ლგბტი+ 
ადამიანებზე ძალადობისა და მათი დისკრიმინაცი-
ისთვის. გვჯერა, რომ ყველაფერი იწყება აღქმით — 
საზოგადოებრივ ნარატივს არასდროს ჰქონია შანსი, 
წარმოეჩინა ლგბტი+ ადამიანების ცხოვრება ავთე-

ნტური და ჰუმანური ფორმით. როლური მოდელების 
არარსებობა უარყოფით გავლენას ახდენს ლგბტ+ 
თემის წარმომადგენლების ფსიქიკურ ჯანმრთელო-
ბაზე — საკუთარი იდენტობის აღმოჩენისა და მიღე-
ბისათვის ბრძოლის ან ჰომო/ბი/ტრანსფობიურ სა-
ზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის ბრძოლის კუთხით.

„თქვენთან ცისარტყელის ფერებით საუბარი“ (Pričam 
ti u duginim bojama) პირველი წიგნია ბოსნია-ჰერცო-
გოვინაში, რომლის მიზანი აღნიშნული პრობლე-
მის გამოსწორებაა. ესაა ქვიარ ადამიანთა პირადი 
ისტორიების კრებული. ისინი საუბრობენ საკუთარი 
ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტზე – იმედებზე, სა-

სიყვარულო ისტორიებზე, შიშებზე, ქამინგაუთზე და 
გამოცდილებაზე ოჯახში, მეგობრებთან თუ კოლე-
გებთან.

უნდა ვაღიაროთ, რომ კითხვისა და რედაქტირების 
პროცესში, ხშირად გვიტირია იმ დაუცველობისა და 
ემოციური სიშიშვლისგან, რასაც ქვიარ ადამიანები 
ასე მამაცურად აზიარებდნენ. როცა ისტორიებს ვკი-
თხულობდით, ისინი ჩვენთან ერთად იყვნენ ოთახში, 
საუბრობდნენ საკუთარ გამოცდილებაზე, სირთულე-
ებზე, იმედებზე და სიძლიერეზე. საშუალება გვქო-
ნდა, დაგვენახა მათი ცრემლები, შეგვეგრძნო მათი 
შიშები და სიყვარული; სწორედ ამიტომ ვემადლიე-
რებით ასე  ყველა მონაწილეს. ვიცით, რომ ყოველი 
ცრემლი და სიცილი, რომელიც ამ ისტორიებმა გამო-
იწვია გამოხატავს რაღაცას ჩვენი შინაგანი სამყარო-
დან, ამიტომ დავწერეთ შესავალში, რომ ჩვენი გუ-
ლის ნაწილი ჩაეხუტა სხვისი გულის ნაწილს და მათ, 
როგორც იქნა, უთხრეს ერთმანეთს: „გიპოვე, გხედავ“.

ლგბტი+ ადამიანთა ისტორიების შეგროვება რთული, 
მაგრამ სასარგებლო პროცესი იყო. აღმოვაჩინეთ, 
რომ არც ისე მარტივია, იმსჯელო საკუთარ გამოც-
დილებაზე, რადგან ის ხშირად მოიცავს ბევრ გადა-
უმუშავებელ ტკივილს გამოწვეულს უარყოფით, სირ-
ცხვილით თუ ძალადობით მხოლოდ იმის გამო, რომ 
ძირითადი ნორმისაგან განსხვავებულები ვიყავით. 
სწორედ ამიტომ ვუხდით მადლობას ყველა იმ ადა-
მიანს, ვინც საკმარისად გულადი აღმოჩდა და თავისი 
ცხოვრების ძალიან ინტიმური და მგრძნობიარე მო-
მენტები გაგვიზიარა. ყველა სირთულის მიუხედავად, 
დაახლოებით 50 ისტორია მოვაგროვეთ.

2021-ის 20 თებერვალს კი ვუმასპინძლეთ წიგნის 
პრომოღონისძიებას, სადაც წარვადგინეთ პროექტი, 
გავაჟღერეთ მიზანი და წავიკითხეთ რამდენიმე 
ისტორია. ზოგი თავის ისტორიას თვითონ კითხუ-
ლობდა და ამ დროს ფიზიკური დისტანციაც კი ვერ 
გვიშლიდა ხელს, გვეგრძნო კავშირი სივრცეში, სა-
დაც ერთმანეთს ჩვენს ავტენთურობას ვუზიარებ-
დით. ატმოსფერო ძალიან თბილი იყო, ადამიანებს 
უხაროდათ წიგნის გამოცემის ამბავი, მრავალი მა-
თგანი თანხმდებოდა, რომ საჭიროა გადავცეთ წიგნი 
სხვა ადამიანებსაც — მათ, ვისაც შეიძლება სურდეს 
ან სჭირდებოდეს ამ ყველაფრის წაკითხვა. ღონის-
ძიების შემდეგ დავურიგეთ წიგნი ჩვენს დონორებს, 
NGO-ებს და დაინტერესებულ პირებს, ასევე ადგილო-
ბრივ დაწესებულებებს, რომლთაც გამოთქვეს „ტუზ-
ლას ღია სივრცესთან“ თანამშრომლობის სურვილი. 

ეს პროექტი მიზნად ისახავდა ლატვიაში ლგბტ+ ადა-
მიანების ხმის გაძლიერებას, მათი ბრძოლისა და 
იმედგაცრუების დემონსტრირებას ხშირად რეგრე-
სული შეხედულებების მქონე საზოგადოებაში ცხო-
ვრებისას; ასევე საჭირო იყო მომავლის პოზიტიური 
ხედვის გავრცელება და ადამიანების წახალისება, 
რათა არ დაკარგონ საკუთარი თავისა და მომავლის 
იმედი. ვიდეო შეიქმნა იმის საჩვენებლად, რომ თუ-
მცა უამრავი ადამიანი ლგბტ+ თემის წინააღმდეგია, 
ჩვენ, როგორც საზოგადოება, ერთად უფრო ძლიერე-
ბი ვართ და ბრძოლა ჯერ არ დასრულებულა.

იხილეთ სრული ვიდეო „პროტესტის“ სოციალური მე-
დიის გვერდებზე:

Facebook - @Jaunatnes organizācija "Protests"
Instagram - @protestsjaunatne
Twitter - @ProtestsYouth

ლატვიაში თავს ნაკლებად დაცულად ვგრძნობ მას შემდეგ, რაც ეროვნულმა ალიანსმა 
სახელმწიფოს კონსტიტუციაში სიტყვა „ოჯახის“ განსაზღვრების შეცვლა მოითხოვა, 
რათა არ დაეშვა ერთი და იმავე სქესის პარტნიორთა ოჯახები. იქიდან გამომდინარე, 
რომ ჩვენ ყველა ინტერნეტ სივრცეში ვერთიანდებით, ონლაინ სიტუაცია გაუარესდა. 
იწერება მეტი სიძულვილის კომენტარი პრო-ლგბტ+ პოსტების ქვეშ; ერთ-ერთმა ყვე-
ლაზე გავლენიანმა ლატვიელმა ინფლუნსერმა თქვა ინსტაგრამზე, რომ არ უჭერს მხარს 
გეი ქორწინებას; შეიქმნა პეტიცია, არ დაეშვათ სამანტა თინას სიმღერა ევროვიზიის 
კონკურსზე, რადგან ვიდეოში თითქმის ნახევარი წამის განმავლობაში იყო ნაჩვენები 
ქალების კოცნა. არაფერს ვამბობ ანტი-ლგბტ+ სტიკერებზე, რომლებიც პერიოდულად 
ჩნდება ქალაქის ცენტრში.

ერთი რამ, რასაც მივხვდი ამ პროექტზე მუშაობისას: უნდა ვისწავლოთ ჩვენ 
მხარდამჭერთათვის დახმარების თხოვნა და შევქმნათ მსგავსი პროექტები, 
რომელთა ფარგლებშიც დავასაქმებთ ადამიანებს და უბრალოდ ვეცდებით ლგბტ+ 
ისტორიების ნორმალიზებას მედიაში, კულტურის სფეროსა და საზოგადოებაში. 
ჩვენი ხმა სუსტია, რადგან მწირი რესურსები გვაქვს, მაგრამ მეგობრების მხარდა-
ჭერით ამას შევძლებთ.
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სერბეთი, ბელგრადი
ლგბტქ+ გრაფიტი

სერბეთის მწვანე ახალგაზრდობა:

L - (local) ადგილობრივი აქტივობა – გადავწყვიტეთ შეგვექმნა ლგბტქ+ (თემატურად ორიენტირე-
ბული) ნახატი კედელზე ბელგრადის ვიწრო ცენტრში. 
G -  (goal) მიზანი – დავეხმაროთ ლგბტქ+ ახალგაზრდობას გამოვიდნენ უსაფრთხო დახურული 
სივრცეებიდან, გავავრცელოთ მრავალფეროვნება, თანასწორობა, სამართლიანობა და ვიბრძო-
ლოთ ჩვენი უფლებებისთვის საჯაროდ ნაჩვენებ ნამუშევრთა საშუალებით. 
B - (being) შემოქმედებითობის და პოლიტიკური კონტექსტის იდეალური ნაზავი — ამ კედლის 
მხატვრობას, როგორც ხელოვნების ნიმუშს, აქვს პოტენციალი, იქონიოს ხანგრძლივი ეფექტი. 
T -  (together) ერთად – „ფრაიდის საინფორმაციო ცენტრთან“ ერთად უკეთ გავიაზრეთ პრობლემა, 
რომლის გადაჭრაც გვინდოდა და გადავწყვიტეთ, გაგვემდიდრებინა საზოგადოებრივი სივრცე 
გრაფიტით, რომელიც გაავრცელებდა მშვიდობის გზავნილს და მოუწოდებდა ადამიანებს სოლი-
დარობისკენ.
Q - (queer) სერბეთის ქვიარ ღონისძიებები — თითქმის ყოველთვის ვიწრო აუდიტორიისთვის 
ეწყობა, რაც ხელს უწყობს თემში ახალგაზრდობის გაძლიერებას, მაგრამ ხშირად ვერ აღწევს 
ფართო აუდიტორიამდე, რაც გვინდა შევცვალოთ გრაფიტის ამ ნიმუშის წარდგენით.
+ - (plus) ხატვის ფორმატი ასახულია ვიდეოზე, რომელსაც დამატებითი პოპულარიზაციისთვის, 
ინკლუზიისა და თანასწორობის ადვოკატირებისა და სოციალური მედიისთვის გამოვიყენებთ.
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ილგა ევროპის კვლევის თანახმად (bit.
ly/3lDSOLD), ბოსნია-ჰერცეგოვინა (ბ.ჰ) ევრო-
პაში 22 მეორე ადგილზეა და იცავს დადგენილ 

კრიტერიუმთა მხოლოდ 37%-ს. ეს ორგანიზაცია იკ-
ვლევს ყველა ქვეყნის მაჩვენებლებს ფართო სპექტ-
რის მიხედვით იქნება ეს თანასწორობა, ოჯახური 
საკითხები, სიძულვილის ენა, სქესის იურიდიული 
აღიარება, აზრის გამოხატვის თავისუფლება თუ თავ-
შესაფარზე წვდომა. რეიტინგი ეფუძნება იმას, თუ რა 
გავლენას ახდენს თითო ქვეყნის კანონმდებლობა 
და პოლიტიკა ლგბტ+ ადამიანთა ცხოვრებაზე.

„სარაევოს ღია ცენტრი“ (SOC) ერთ-ერთი მთავარი 
ორგანიზაციაა ბ.ჰ-ში, რომელიც მუშაობს ქალთა და 
ლგბტ+ თემების მხარდაჭერაზე სხვადასხვა პროგ-
რამის მეშვეობით. ეს ორგანიზაცია დიდ როლს თა-
მაშობს ადვოკატირებაში, ლგბტ+ უფლებების პო-
ლიტიკაში და გენდერულ თანასწორობაში. ისინი 
ადამიანებს სთავაზობენ პირდაპირ მხარდაჭერას 
სხვადასხვა აქტივობის საშუალებით, მათ შორის თე-
მების შეკრებებით, საგანმანათლებლო ღონისძიებე-
ბით, სამედიცინო და იურიდიული სერვისებით. ესაა 
ინტერვიუ ამინა იმამოვიჩთან,  ლგბტ აქტივისთან, 
SOC-ის პროგრამების კოორდინატორთან და პრაი-
დის პირველი (და მეორე!) მსვლელობების ერთ-ერთ 
ორგანიზატორთან.

ბ.ჰ-ში პირველი პრაიდი 2019-ის სექტემბერში ჩატარდა. 
აი, როგორ დაიწყო ყველაფერი. 

პრაიდის პირველი მსვლელობის ინიციატორი თვი-
თონ თემი იყო, მაგრამ ოფიციალურად დაგეგმვა 
2018-ში 15 აქტივისტმა ბ.ჰ-ს ყველა კუთხიდან დაიწყო.

ლეილა ჰურემოვიჩმა, ჩემმა კოლეგა-აქტივისტმა, 
ძვირფასმა მეგობარმა და იმ დროისთვის თანამშრო-
მელმა (მაშინ ორივე „სარაევოს ღია ცენტრში“ ვმუ-
შაობდით) მკითხა, ხომ არ მინდოდა საორგანიზაციო 
კომისიის წევრი გავმხდარიყავი და საბედნიეროდ 

დავთანხმდი. აღმაფრთოვანდებდა ის, რომ შემეძლო 
მონაწილეობა მიმეღო ბ.ჰ-ს ლგბტ+ მოძრაობისთვის 
საკვანძო მნიშვნელობის მოვლენის დაგეგმვაში. 
მაშინ ჩემთვის სიახლე იყო ლგბტ+ აქტივიზმი — 19-
ის ვიყავი, როცა საორგანიზაციო კომისიაში მივედი 
და 20-ის, როცა პრაიდის მსვლელობა გაიმართა. ამ 
პერსპექტივიდან შემიძლია ვთქვა, რომ არ ვიყავი 
მზად მთელი იმ საქმისა და ემოციებისთვის, თუმცა 
ჩემთვის დიდი პატივი და პრივილეგიაა ჩვენი პირვე-
ლი პრაიდის მსვლელობის ორგანიზატორთა შორის 
ყოფნა.

იმ პერიოდში თემის ხილვადობა საკმაოდ დაბალი იყო. 
პრაიდის მსვლელობის გამოცხადებამ შეძრა ტრადიციუ-
ლი საზოგადოება, ორგანიზატორები უამრავი სირთული-
სა და დისკრიმინაციის წინაშე აღმოჩნდნენ. შეგიძლიათ 
ისაუბროთ ამ მოვლენაზე საზოგადოებრივი შეკრების 
თავისუფლების კუთხით? რა აკრძალვები იყო და როგორ 
შეადარებდით მსვლელობას სხვა საზოგადოებრივ შეკრე-
ბებს?

ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა პრაიდის მსვლელო-
ბის ტიპის საპროტესტო შეკრებების ორგანიზებისას 
საზოგადოებრივი თავშეყრის თავისუფლებაა სარა-
ევოს კანტონში, რომელიც ძალიან ფართოა და ტო-
ვებს ადგილს მრავალი ინტერპრეტაციისთვის. წელს 
ისევე, როგორც შარშან, პრაიდის მსვლეობა ხასიათ-
დებოდა, როგორც მაღალი რისკის შემცველი ღონის-
ძიება, თუმცა ეს არაა ერთადერთი მსგავსი ღონისძი-
ება სარაევოს კანტონში.

სარაევოს კანტონის შინაგან საქმეთა სამინისტ-
როს არ დაუწესებია უსაფრთხოების დამატებითი 
ზომები არცერთი სხვა საპროტესტო შეკრებისთვის. 
უსაფრთხოების დაცვის პასუხისმგებლობის ორგა-
ნიზატორებზე დაკისრებით, სახელმწიფო ამბობს, 
რომ არ აქვს შესაძლებლობა ან არ სურს, უზრუნვე-
ლყოს ლგბტ+ ადამიანთა და პრაიდის მსვლელობის 
სხვა მონაწილეთათვის სრული დაცულობის უზრუნ-

ქამინგაუთის 
თავისუფლება
მაია კლიმენტიჩი
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ველყოფა. სარაევოს კანტონის პრაქტიკაში მსგავსი 
დამატებითი ზომები ეკისრება მხოლოდ ლგბტ+ საპ-
როტესტო შეკრებებს. ეს ზომები განსაზღვრავს საზო-
გადოებრივი სივრცის გამოყენებას პროტესტისთვის, 
რომელიც მიმართულია ძალადობის, დისკრიმინა-
ციისა და ლგბტ+ ადამიანების არათანაბარი პირო-
ბებში ცხოვრების წინააღმდეგ. თუკი ამ ზომებს არ 
დავიცავთ, ვერ გამოვალთ ქუჩაში ადამიანის უფლე-
ბებისთვის საბრძოლოდ.

სახელმწიფო ვალდებულია, უზრუნველყოს და დაი-
ცვას ადამიანები საზოგადოებრივ შეკრებებზე. ჩვენ 
ვართ ის, ვინც სახელმწიფომ უნდა დაიცვას და არა 
ის, ვინც დამატებით უსაფრთხოებაზე უნდა ზრუნა-
ვდეს საკუთარი თავის დასაცავად.

მიუხედავად უსაფრთხოებისთვის ბრძოლისა, სიძულვი-
ლის ენისა, ძალადობის მუქარისა, კონტრპროტესტისა 
და უარყოფითი კომენტარებისა, არა მხოლოდ ფართო 
საზოგადოების, არამედ პარტიების წარმომადგენელთა 
მხრიდან, 8 სექტემბერს პრაიდის მსვლელობა შედგა და 
შეკრებილთა რიცხვმა ყველა გააოცა. ადამიანები მთელი 
რეგიონიდან შეიკრიბნენ ადამიანის უფლებების დასა-
ცავად და შექმნეს ისტორია. რა რეაქცია ჰქონდა ფართო 
საზოგადოებას, როცა უკვე ქუჩაში გახვედით? რა განას-
ხვავებდა რეალობას თქვენი მოლოდინებისგან?

სიმართლე გითხრათ, 3000 ადამიანს არ ველოდით. 
იმედი გვქონდა, რომ 500, მაქსიმუმ 1000, ადამიანი 

მოვიდოდა. მნიშვნელოვანია, რომ პრაიდზე მოვიდა 
ჩვენი ლგბტ+ თემის დიდი ნაწილი. ზოგი სახეს იფა-
რავდა, რომ არ ამოეცნოთ, მაგრამ მაინც მოვიდნენ, 
რადგან მათთვის მნიშვნელოვანი იყო იქ ყოფნა 
განსაკუთრებულ დღეს. ფანჯრებიდან ბებიებიც კი 
გვიქნევდნენ ხელს, ასევე ადამიანები კაფეებიდან, 
რომლებიც ყვიროდნენ „Ima izać“. ჯადოსნური დღე 
იყო.

მეორე მხრივ, პრაიდის დღეს, 8 სექტემბერს, გაიმართა 
კონტრ-აქცია მორწმუნე მუსლიმთა მიერ. საბედნიეროდ 
ეს მშვიდობიანი პროტესტი იყო, რამდენიმე პრობლემა-
ტური და ჰომოფობიური მესიჯით  ბანერებზე. 

რადგან პრაიდამდე კიდევ ერთი კონტრ-პროტესტი 
შედგა, საკმაოდ ნათელია, რომ ბევრი ადამიანი პრა-
იდის ჩატარების წინააღმდეგი იყო. საუბარი არაა 
მხოლოდ უბრალოდ ადამიანებზე, პროტესტს გამოთ-
ქვამდნენ პოლიტიკოსებიც, მათ შორის სამრა კოსო-
ვიჩ-ჰაიდარევიჩი, სარაევოს კანტონის დემოკრატიუ-
ლი მოქმედების პარტიის (SDA) დეპუტატი; ის თავის 
ფეისბუქ გვერდზე მსვლელობას აღწერდა, როგორც 
„საშინელ“ იდეას, რომელიც მიმართულია „სახელ-
მწიფოსა და მისი ხალხის განადგურებისკენ“. ეს ყვე-
ლაფერი კი მხოლოდ იმის ნიშანია, რომ წინ გვაქვს 
დიდი გზა ქვეყანაში ჰომოფობიის დამარცხებისკენ.

მსვლელობის შემდეგ ხილვადობა და თემისადმი დამო-
კიდებულება შეიცვალა, რაც შთამაგონებელი და პოლი-

ტიკური ხასიათის იყო. რა გავლენა მოახდინა პრაიდმა 
ადგილობრივ პოლიტიკაზე? შეგიძლიათ შეადაროთ ლგბტ+ 
თემების ხილვადობის დონე საზოგადოებრივ დისკურსში 
პრაიდამდე და პრაიდის შემდეგ?

აზრი, თითქოს ლგბტ+ ადამიანები ითხოვენ დამატე-
ბით უფლებებს ან პრივილეგირებულ ადგილს საზო-
გადოებაში, გამომდინარეობს იქიდან, რომ მოქალა-
ქეთა უმეტესობა ვერ აცნობიერებს, რა უფლებები არ 
აქვთ ლგბტ+ ადამიანებს. იყო ლგბტ+ პიროვნება არ 
ნიშნავს, როგორც საზოგადოება ხშირად აღიქვამს, 
რომ ხარ „განსხვავებული“, „ავადმყოფი“ და საბო-
ლოოდ — განწირული, რადგან ვერასდროს გექნება 
სრულყოფილი საჯარო ცხოვრება. მაგრამ რათა შეი-
ცვალოს დამოკიდებულება ლგბტ+ ადამიანებისადმი 
და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის, პირველ 
რიგში საჭიროა ლეგალური თანასწორობა, საზოგა-
დოების მხარდაჭერა და ინსტიტუციების მხრიდან 
დაცვა.

მთავარი შედეგი ისაა, რომ ჩვენ დღის წესრიგში სა-
ჯაროდ შევიტანეთ ქვიარ პრობლემები და მივაღწი-
ეთ ხილვადობას, რაც ვერც ერთმა წინამორბედმა 
მოვლენამ და აქტივობამ შეძლო. იმის მიუხედავად, 
რომ 2019 წელს ბ.ჰ-მ მინიმალურად გააუმჯობესა ადა-
მიანის უფლებების დაცვა, პირველი ლგბტ+ პრაიდის 
ჩატარება მისაგებებელი მოვლენა იყო მაშინაც კი, 
თუ ქვიარ ადამიანები კვლავ არიან დისკრიმინაციის 
სამიზნე. 

საქმე ისაა, რომ უმნიშვნელოვანესი პრობლემები 
კვლავ აქტუალურია, თუმცა ადგილობრივმა პოლიტი-
კოსებმა ისინი შეამჩნიეს და მეტი სერიოზულობით 
მოეკიდნენ. ასეთი პრობლემებია მაგ.: ოჯახის იური-
დიულ უფლებათა არარსებობა ერთი და იმავე სქესის 
წყვილებისთვის, ტრანზიციისთვის საჭირო სამედი-
ცინო პროცედურებისა და გენდერის კვლავმინიჭე-
ბისთვის აუცილებელი სამართლებრივი საფუძვლის 
არარსებობა; ასევე საკუთარი სექსუალური ორიენტა-
ციის და გენდერული იდენტობის თავისუფლად გამო-
ხატვის შეუძლებლობა.

თვითონ ლგბტ+ თემისათვის ეს პროცესი შთამაგო-
ნებელი და განმათავისუფლებელი იყო. რას ნიშნავდა 
პრაიდი თემებისთვის რეგიონში, შეგიძლიათ შეადაროთ 
ზოგადი ხილვადობა და თავისუფლების დონე პრაიდამდე 
და მის შემდეგ?

ჩვენი პირველი მსვლელობა რეგიონში პირველი 
მსვლელობებიდან ბოლო იყო. ჩვენ გავაკეთეთ 

ის, რაც სხვა თემებმა თავის ქვეყნებში ჩვენამდე 
რამდენიმე წლით ადრე შეძლეს. პირადად მე ვერ ვი-
ტყოდი, რომ თავისუფლების დონე შეიცვალა, თუმცა 
შეიცვალა თავისუფლების აღქმა. მგონია, რომ თემმა 
დაინახა და გაიცნო რამდენიმე ძალიან შესამჩნევი 
ადამიანი, რომლებიც ლგბტ+ პიროვნებები არიან, 
ამაყობენ და თამამად წარმოაჩენენ საკუთარ იდე-
ნტობას; და სწორედ ამან მისცა დანარჩენებს რწმე-
ნა, რომ იყო ქვიარი — ნორმალურია. ამ პროცესს ძა-
ლიან დაეხმარა საზოგადოების დიდი მხარდაჭერაც.

2019 წლის აპრილიდან სექტემბრამდე მედია იმაზე 
მეტად აშუქებდა ლგბტ+ თემებს და პრაიდის მსვლე-
ლობას და კამათობდა ლგბტ+ საკითხეზე, ვიდრე 
მთელი წინა წლის განმავლობაში. ამ პერიოდში 
ლგბტ+ საკითხების განხილვა შეიძლებოდა მოგესმი-
ნათ ბ.ჰ-ს ყველა ოჯახში და ეს დიდი მოვლენაა.

და ბოლოს, ბოსნია-ჰერცეგოვინას პირველმა პრაიდმა 
წარმატებით ჩაიარა და ხმა მიაწვდინა უამრავ ადამია-
ნს. მსვლელობა დასრულდა სიმღერით. იმავე დღეს სარაე-
ვოს თავზე ცისარტყელა გამოვიდა (ფოტო 1 და 2 წყარო: 
LGBTI.ba)
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სტრუქტურული 
ბარიერები 
გენდერული 
თანასწორობისთვის 
შრომის სფეროში
ელენა პეტროვსკა

*ეს სტატია ეხმიანება ანგარიშებს და სტატიებს, რომ-
ლებიც შეიცავს მონაცემებს ქალთა დისკრიმინაციაზე;  
სტატია უგულებელყოფს სხვა გენდერულ იდენტობებს და 
მათ პრობლემებს.

სტრუქტურული დისკრიმინაცია ჩაქსოვილია 
ჩვენი საზოგადოების ფუნქციონირების საშუ-
ალებებში და მოქმედებს იმ ნორმების, რუტი-

ნების, ურთიერთობის მოდელებისა და ქცევის საშუ-
ალებით, რომლებიც ქმნის წინაღობებს თანაბარი 
შესაძლებლობებისა და რეალური თანასწორობის-
კენ მიმავალ გზაზე. ყველა ადამიანს აქვს იდენტო-
ბის მრავლობითი ფენა და შეიძლება თვითიდე-
ნტიფიკაციას ახდენდეს სხვადასხვა კრიტერიუმის 
მიხედვით (მათ შორის: გენდერი, სქესი, სექსუალური 
ორიენტაცია, ეროვნება, ეთნიკური ნიშანი, სოცია-
ლური სტატუსი, შესაძლებლობები, რელიგია და სხვ.) 
— ისინი შეიძლება ყოველდღიურად განიცდიდნენ 
დისკრიმინაციას ერთზე მეტი ნიშნით, რისი შედეგი-
ცაა მრავლობითი ან ინტერსექციული დისკრიმინაცია. 
აღმოსავლეთ ევროპის დონეზე განსაკუთრებით დე-
ფიციტურია მონაცემები და სამართლებრივი მექანი-
ზმები, რომლებიც ინტერსექციულ დისკრიმინაციას 
შეეხება. მეტიც, ზოგ ქვეყანაში დისკრიმინაციული 
პრაქტიკა განსახიერებულია სამართლებრივ ჩარჩო-
ებში, რითიც ხელს უშლის თანაბარ უფლებებს და 
მონაწილეობას, განსაკუთრებით ქალებისა და გე-
ნდერქვიარ ადამიანთათვის. ზოგი იურიდიული დაბ-
რკოლება შეიძლება მოიძებნოს შრომის კანონებში, 
მაგალითად შრომის კოდექსებში, რომლებიც ადგენს 
ქალთათვის აკრძალული სამუშაო ადგილების სიებს.

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო საუკუნის მანძილზე 
ბევრი რამ გაუმჯობესდა სამუშაო შესაძლებლობების 
გათანაბრებისა და სამუშაო პირობების კუთხით, თუ 
შრომის სფეროს კარგად დავაკვირდებით, დავინახა-
ვთ, რომ ჯერ კიდევ არსებობს საკმაოდ ნიშანდობლი-
ვი პირდაპირი დისკრიმინაცია, რომელსაც ქალები 
და გენდერქვიარ ადამიანები აწყდებიან სამუშაო 
ადგილებზე:

• არასათანადო მოპყრობა სამსახურში აყვანისას 
ან გათავისუფლებისას სქესის ნიშნით

• უარი დაწინაურებაზე სქესის გამო; ასევე ცნობი-
ლი, როგორც „შუშის ჭერი“

• ნაკლები ანაზღაურება ამავე პოზიციაზე მომუშა-
ვე სისგენდერ კაცთან შედარებით

• სექსუალური შევიწროვების ფორმები
• ნაკლებანაზღაურებადი ბიულეტენი ან უარი 

ანაზღაურებაზე სქესის ნიშნით
• პასუხისმგებლობის დაკისრება ქცევის გამო, 

რომელიც არ გამოიწვევდა დისციპლინარულ 
ქმედებას სხვა სქესის თანამშრომლის შემ-
თხვევაში

• მიმართვა იმ სახელით ან სქესით, რომელთანაც 
პიროვნება არ იდენტიფიცირდება 

• დამამცირებელი ლექსიკის ან ლანძღვის სა-
მიზნედ ქცევა  გენდერის/სქესის/სექსუალური 
ორიენტაციის გამო

ამ დამთრგუნველმა და მავნე მექანიზმებმა შეი-
ძლება გრძელვადიანი დამანგრეველი ზემოქმედება 
იქონიოს ადამიანზე. სულ მცირე, შეიძლება დააქვეი-

თოს თვითშეფასება, გამოიწვიოს ფსიქიკური ჯანმრ-
თელობის პრობლემები, კონფლიქტები სამსახურში, 
დაუცველობის, შიშის ან იზოლაციის შეგრძნება და 
სხვა. 2020-ში კოვიდ-19-ით გამოწვეული ჯანმრთე-
ლობის გლობალური კრიზისის გათვალისწინებით, 
სამუშაო ადგილი ბევრისთვის ნაკლებად უსაფრთხო 
სივრცედ იქცა. გარდა ამისა, მთელ მსოფლიოში უა-
მრავმა დაკარგა სამსახური. თუმცა პანდემიამ არაპ-
როპორციულად მეტად დააზიანა ქალები და გენდერ-
ქვიარი ადამიანები, ჩააგდო ისინი არახელსაყრელ 
სოციალურ პირობებში და გააღრმავა გენდერული 
უთანასწორობა. 

პანდემიის შედეგებისა და მიმდინარე ზოგადი მდგომა-
რეობის მოკლე მიმოხილვა:

• ქალები* გაიღებენ მეტ დროს აუნაზღაურებე-
ლი სამუშაოს შესრულებაზე (მაგალითად ბავ-

შვებზე ზრუნვა და სახლის საქმე) ახლა ყოველ 
კვირას ქალები გაიღებენ 15 საათით მეტ დროს 
აუნაზღაურებელ შრომაზე, ვიდრე კაცები.

• ძალიან ცოტა ქალია* მსოფლიოს უმსხვილესი 
კორპორაციების აღმასრულებელი დირექტო-
რი. Fortune Global-ის 2020-ის სიის მონაცემებით 
მხოლოდ 13 ქალი (2.6%) იყო Fortune Global-ის 
500 კომპანიის სიიდან კომპანიების დირექტო-
რი და ყველა მათგანი თეთრკანიანი იყო.

• კოვიდ-19-ის შედეგად ანაზღაურების დაკარგვა 
არაპროპორციულად მეტად შეეხო ქალებს*. 
მაგ., ევროპაში ქალები* მთლიანი გამომუშა-
ვებული თანხის 8.1%-ს კარგავენ, როცა კაცების 
შემთხვევაში ეს მაჩვენებელია 5.4%.

• როგორ უნდა დაძლიონ ქვეყნებმა ყველა სქე-
სის მუშაკთა ეკონომიკურ მონაწილეობაში ეს 
დაყოფა? იმის მიუხედავად, რომ ხშირად წიგ-
ნებში არსებულ კანონებსა და მათ რეალიზაცი-
ას შორის დიდი უფსკრული არსებობს, პირველი 
და გადამწყვეტი ნაბიჯი უნდა იყოფს ფორმალუ-
რი: კანონის წინაშე თანასწორობის უზრუნვე-
ლყოფა.

აღმ. ევროპაში სამუშაოს ძიებაში 

2012-ში სვეტლანა მედვედევამ, შტურმანმა რუსეთის 
სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონიდან, სამარადან, 
შეიტანა განაცხადი გემის კაპიტნის პოზიციაზე სამა-
რის სამდინარეო სამგზავრო კომპანიაში. კომპანიამ 
მისი აყვანა გადაწყვიტა, თუმცა შემდეგ უკან წაიღო 
გადაწყვეტილება კანონის გამო. ეს კანონი ქვეყა-
ნაში, რომელმაც პირველი ქალი კოსმოსში გაუშვა, 
ართმევს ქალებს საშუალებას, გახდნენ მატარებლის 
მემანქანეები, დურგლები, სატვირთოს მძღოლები ან 
პროფესიონალი მძღოლები. 2018-ში სია 456 აკრძა-
ლულ სამუშაო ადგილამდე გაიზარდა, რის მიზეზა-
დაც ამ საქმიანობების „საშიშობა“ ან „ჯანმრთელო-
ბისთვის მავნებლობა“ სახელდება, განსაკუთრებული 
აქცენტი რეპროდუქცულ ჯანმრთელობაზე კეთდება.

მედვედევა თავისი უფლებების დასაცავად სასამა-
რთლოში იბრძოდა, თუმცა  სარჩელი არ დაკმაყო-
ფილდა. მოგვიანებით, 2013-ში მან საჩივარი შეი-
ტანა გაეროს ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის 
კომიტეტში; ის ამტკიცებდა, რომ მისი უფლებები და-
ირღვა სქესის გამო. კომიტეტმა გამოიტანა დასკვნა 
მედვედევას სასარგებლოდ, მოსთხოვა რუსეთის ხე-
ლისუფლებას, გადაეხადა მისთვის კომპენსაცია და 
მუშაობის დაწყების უფლება მიეცა.
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ლატვიის ლგბტქ+ 
თემის მოგზაურობა: 
ქუჩიდან 
პარლამენტისკენ
სელმა ლევრენცე

ლატვიას არც ისე კარგი რეპუტაცია აქვს 
ლგბტქ+ უფლებების კუთხით — ILGA-ს 
Rainbow Europe-ის მიხედვით ის არაე-

რთხელ იკავებდა ყველაზე უარეს ადგილს ევროკავ-
შირში. ბევრი წლის განმავლობაში არ შეიმჩნეოდა 
რამე სამართლებრივი გაუმჯობესება. ლატვიის ბო-
ლოდან მეორე ადგილზე გადასაყვანად საჭირო გახ-
და სამარცხვინო „ლგბტ-სგან თავისუფალი ზონების“ 
შექმნა პოლონეთში.

ფურცელზე ჯერჯერობით უკეთესობის არასახვის მი-
უხედავად, სოციალური თვალსაზრისით სიტუაცია 
ნელა, მაგრამ სტაბილურად უმჯობესდება. ულტრამე-
მარჯვენე ნაციონალური ალიანსის ბოლოდროინდე-
ლი მცდელობას, შეეტანა ცვლილებები კონსტიტუ-
ციაში ლგბტქ+ ოჯახებისთვის ოჯახური უფლებების 
ჩამოსართმევად, დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა რო-
გორც კოალიციური, ასევე ოპოზიციური დეპუტატების 
მხრიდან; მცდელობას ეწინააღმდეგებოდნენ ასევე 
სოციალური აქტივისტები, ცნობილი ადამიანები, 
ლიბერალური ეკლესიების წინამძღოლები და თეო-
ლოგიის პროფესორები.2021-ის 10 მარტს აღვნიშნეთ 
ლგბტ ასოციაციისა და მათი მეოგობრების, ლგბტქ+ 
უფლებების დაცვის პირველი ორგანიზაციის, „მოზაი-
კას“ დაარსებიდან 15 წლისთავი. უკან ვიხედებით და 
ვხედავთ 15-წლიან ბრძოლას — პოსტსაბჭოთა სო-
ციალური კონსერვატიზმის, ამერიკული საეკლესიო 
მოძრაობების გავლენისა და ლატვიის პოპულისტუ-
რი პოლიტიკის წარუმატებელი ნაზავი ნიშნავს, რომ 
ლატვია ძველებურად რჩება ერთ-ერთ ყველაზე 
ნაკლებად ლგბტქ+ მეგობრულ ქვეყანად ევროპაში. 
თუმცა, საზოგადოებრივი აზრი სტაბილურად იცვლე-
ბა — პირველ მარშებს ლატვიაში მუქარით შეხვდნენ, 

დაუნდობელი ბრბო ისროდა კვერცხებს, პომიდვრე-
ბს და ფეკალიებსაც კი, დაახლოებით ისევე, როგო-
რც ბელოსტოკსა და თბილისში. ორასიოდე ლგბტქ+ 
ადამიანი და მათი მხარდამჭერები გამოვიდნენ დაუ-
ნდობელი ჰომოფობების არმიის წინააღმდეგ.

ვითარება უიმედო ჩანდა, რადგან ერთ-ერთმა მმა-
რთველმა პარტიამ ჰომოფობია სოციალურ და პო-
ლიტიკურ მოძრაობად აქცია. ლატვიის პირველი პარტია  
(Latvijas Pirmā Partija) ფართოდ ცნობილი, როგორც 
მღვდლების პარტია, ოლიგარქების მიერ სპონსორ-
დება.

ამ პარტიის წევრები უყოყმანოდ ავრცელებდნენ ზი-
ზღს როგორც სიტყვიერად, ასევე პოლიტიკურ არეზე. 
„მოზაიკას“ მიერ გამოცემულ წიგნში სიძულვილის 
ენაზე მოხვდა ამ პარტიის დეპუტატების შემზარავი 
ჰომოფობიური ციტატები. პლენარულ სხდომებზე 
პარლამენტის წევრები ლგბტქ+ ადამიანებს საჯაროდ 
ადარებდნენ ჭირს, რწყილებს, ვირუსს და მრავალი 
სხვა მეთოდით ახდენდნენ მათ დეჰუმანიზაციას.

ლატვიის პირველი პარტია კიდევ უფრო შორს წავიდა 
და კიდევ ერთხელ დაგვანახა, როგორ მივყავართ სი-
ძულვილის ენას პირდაპირ მოქმედებამდე. 2005-ში 
მათ სხვა პარტიებთან ერთად სამარცხვინო ცვლი-
ლებები შეიტანეს ლატვიის კონსტიტუციაში და ქორ-
წინებას მიანიჭეს ქალისა და კაცის კავშირის განმა-
რტება.

მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული 
ჰომოფობიისა, ვითარება სტაბილურად უმჯობესდე-
ბოდა. ლატვიაში ლგბტქ+ თემისთვის ორი ურთულესი 

მსგავსი დისკრიმინაციული შეზღუდვები სქესის ნიშ-
ნით ფართოდაა გავრცელებული მთელ აღმ. ევრო-
პაში, მაგრამ უფლებადამცველთა ძალისხმევის 
წყალობით უკანასკნელ წლებში ბევრი აკრძალვა მო-
იხსნა, რის შედეგადაც შესაბამისი სიები შემოკლდა.

2017-ში კამპანია #Alljobs4allwomen-ის დაწყებიდან 
მხოლოდ 6 თვის შემდეგ, მოლდოვა გახდა პირველი 
ქვეყანა, რომელმაც შეცვალა შრომის კოდექსი და 
მოხსნა აკრძალული პროფესიები. უკრაინამ, სომხეთ-
მა და საქართველომ ასევე გააუქმეს  სიები, რომელ-
თაგან ზოგი ჯერ კიდევ ვრცელდება ქალთა* გარკვე-
ულ ჯგუფებზე (ფეხმძიმეები და ახალბედა დედები). 
ჯერ კიდევ ბევრ ქვეყანაში მოქმედებს მსგავსი პატ-
რიარქალური შეხედულებები ქალთა* „ვარგისიანო-
ბაზე“ და ეს ქვეყნები არ აძლევენ ყველას თანაბარ 
წვდომას სამუშაოს სხვადასხვა კატეგორიაზე. 

როგორც ყოველდღიურად ვხედავთ და ვკითხულო-
ბთ, არსებობს რამდენიმე ხარისხი დისკრიმინაციი-
სა, რომელსაც ადამიანები პროფესიულ ცხოვრებაში 
აწყდებიან. უნდა დავგმოთ ნებისმიერი დისკრიმინა-
ციული ქცევა, რომლის მოწმეებიც ვართ, ხოლო უსა-
მართლობის მსხვერპლთათვის აუცილებელია მხა-
რდაჭერის უზრუნველყოფა. დღეს ჯერ კიდევ შორს 
ვართ სამართლიანი და თანასწორი საზოგადოების-
გან, თუმცა ერთად უფრო გამძლეები ვხდებით და 
იმედს ვიტოვებთ, რომ უფლებები და სამართლიანო-

ბა გაიმარჯვებს, რადგან ამისთვის ბრძოლის შეწყვე-
ტას არ ვაპირეთ.
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წლის (2005-6) მიწურულს ვითარება შეიცვალა უკე-
თესობისკენ. მას შემდეგ პრაიდის ყოველ მსვლე-
ლობაზე სულ უფრო მეტი მხარდამჭერი და ნაკლები 
მოწინააღმდეგე მოდიოდა. 2014-ში საგარეო საქმეთა 
მინისტრმა, ედგარ რინკევიჩმა, ტვიტერის თავის გვე-
რდზე საჯაროდ განაცხადა, რომ გეია და იქცა პირ-
ველ პოლიტიკოსად არა მხოლოდ ლატვიაში, არამედ 
მთელ პოსტ-საბჭოთა სივრცეში, რომელმაც ასეთი 
ნაბიჯი გადადგა. თავიდან უამრავი ნეგატიური ყურა-
დღების მიუხედავად, მაინც შეინარჩუნა პოპულარო-
ბა და წელს მისი ამ პოზიციაზე ყოფნის 10 წლისთავი 
სრულდება.  ეს გვაჩვენებს, რამდენად მნიშვნელო-
ვანია ხილვადობა — რინკევიჩის განცხადების შე-
მდეგ მას ცნობადმა სახეებმაც მიბაძეს და ყოველ 
ჯერზე საზოგადოება სულ უფრო მეტ მიმღებლობას 
ამჟღავნებს.2015-ში ევროპრაიდი რიგაში ჩატარდა. 
ღონისძიებას ათასობით მონაწილე და ძალიან ცოტა 
მოწინააღმდეგე ესწრებოდა. მოძალადე ჰომოფო-
ბთა ურდოები, რომლებიც სულ რაღაც 10 წლის წინ 
ქუჩებში ქაოსს თესავდნენ, სადღაც გაქრნენ.სოცია-
ლური დამოკიდებულების გაუმჯობესების მიუხედა-
ვად (გამოკითხვები გვაჩვენებს, რომ ლატვიის მო-
სახლეობის 2/3 მხარს უჭერს კანონს გენდერულად 
ნეიტრალური პარტნიორობის შესახებ), სამართლებ-
რივი სიტუაცია დიდად არ შეცვლილა. თუმცა, დღეს 
არსებობს სამი ძირითადი პოლიტიკური პარტია, 
რომელიც მხარს უჭერს სამოქალაქო კავშირებს და 
ლგბტქ+ უფლებების გაფართოებას: New Unity (EPP), 
Development/For! (Renew Europe) და The Progressives 
(Greens/EFA). ეს  სიტუაცია წარმოუდგენელი იყო სულ 
რაღაც 5 წლის წინ.

ფრაქციის Development/For! ლიდერი, მარია გულო-

ბევა, რომელიც 2018-ში აირჩიეს, მეორე ღიად ქვიარ 
პოლიტიკოსია. ის მხარს უჭერს კანონს სამოქალაქო 
პარტნიორობაზე, რომელიც ერთი და იმავე სქესის 
წყვილებს იცავს.

ეს კანონპროექტი პარლამენტმა რამდენჯერმე უა-
რყო, მაგრამ ყოველ ჯერზე გროვდებოდა 10 000 მო-
ქალაქის ხელმოწერა, ზუსტად ის რაოდენობა, რაც 
საჭიროა იყო შეთავაზების ხელახლა შესატანად; 
ბოლოს ხელმოწერები ერთ კვირაზე ნაკლებ დრო-
ში შეგროვდა. თუ გავითვალისწინებთ რიგის დუმის 
არჩევნებზე ლიბერალური და მწვანე პარტიების წა-
რმატებას და 2020-ში საკონსტიტუციო სასამართლოს 
დადგენილებას იმის შესახებ, რომ ერთი და იმავე 
სქესის წყვილების დაცვის არარსებობა ანტიკონ-
სტიტუციურია, შეგვიძლია თითქმის დარწმუნებით 
ვთქვათ, რომ მალე ლგბტქ+ სამართლებრივი სიტუა-
ცია ლატვიაში საგრძნობლად გაუმჯობესდება.

ჩვენ ვცხოვრობთ აღმოსავლეთ ევროპაში, სადაც 
ჰომოფობია ფართოდაა გავრცელებული და მხარდა-
ჭერილი სახელმწიფოს მიერ. ლგბტქ+ ადამიანთა 
მდგომარეობა შეიძლება უიმედოდ მოგვეჩვენოს. 
თუმცა აღსანიშნავია, რომ აქტივიზმისა და ქვიარ 
თემის ხილვადობის გაზრდის წყალობით სოციალუ-
რი ცვლილებები შეიძლება განხორციელდეს სულ 
რამდენიმე წელში. ხოლო რათა სოციალური ცვლი-
ლებები პოლიტიკურ ცვლილებებად იქცეს, უნდა 
ვიზრუნოთ ქვიარ პრობლემების ხილვადობაზე და 
შევაგულიანოთ პოლიტიკური ჩართულობა მათ მო-
გვარებაში.

სამხრეთ კავკასიის 
ქალები 
პოლიტიკაში
მაშა პაშკოვა-ძნელაძე

როგორია, იყო ქალი თქვენს ქვეყანაში? რა კულტურულ, 
ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გამოწვევებს აწყდებიან 
ქალები?

ლიზა ჟვანია: მარტივი არაა, იყო ქალი საქართვე-
ლოში. ერთი მხრივ, ქალებმა, განსაკუთრებით ბოლო 
ათწლეულების მანძილზე, საკუთარ თავზე აიღეს ეკო-
ნომიკური და სოციალური პასუხისმგებლობა ოჯახის 
წინაშე მაშინ, როცა საზოგადოებაში გავრცელებული 

ტრადიციული პატრიარქალური წარმოდგენები ძირს 
უთხრის ქალის როლს როგორც სოციალურ, ასევე 
პოლიტიკურ კონტექსტში. ბევრ ქალს აღზრდისას 
ასწავლიან, როგორ უნდა იყვნენ შრომისუნარიანები, 
მომთმენები და შემგუებლები, მაგრამ საზოგადოება 
არ შთაგვაგონებს, ვიყოთ ამბიციურები. ქალები, დე-
დები არიან პასუხისმგებლები უამრავ ოჯახზე, სადაც 
კაცები არ ფიგურირებენ, მაგრამ მათი როლი სოცია-
ლურ და პოლიტიკურ პროცესებში არაა სრულად აღი-

სამხრეთ კავკასია ყველაზე ჰომოფობიური და ქალთმოძულე რეგიონია მთელ აღმოსავლეთ ევროპაში. 
ჩვენ ინტერვიუ ჩავუტარეთ ახალგაზრდა ქალებს, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ პოლიტიკა-
სა და სამოქალაქო საზოგადოებაში აღმოსავლეთ კავკასიის ქვეყნებში, სომხეთში, აზერბაიჯანსა და 

საქართველოში. ლიზა ჟვანია საქართველოს მწვანეების აღმასრულებელი კომიტეტის წევრია. ლიზა ასევე 
არის თანამედროვე ხელოვნების სივრცის, „მაუდის“ დამაარსებელი. ვაფა ნაგიევა ფემინისტი აქტივისტი და 
აზერბაიჯანის სოფელ ნეფთჩალას მუნიციპალიტეტის წევრია. მან პოლიტიკური მეცნიერებებისა და საერთა-
შორისო ურთიერთობების ხარისხი სტამბოლის საბაჰათინ ზაიმის უნივერსიტეტში მიიღო. ლუსინე კოსაკიანი 
ადამიანის უფლებების სპეციალისტი და CDN-ის აქტივისტია, რომელიც დღეს მუშაობს ქსელში ახალგაზრდები 
წინა ხაზზე როგორც ერთ-ერთი დამაარსებელი და პროექტების დირექტორი.

ლიზა ჟვანია ლუსინე კოსაკიანი ვაფა ნაგიევა
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არებული.

ლუსინე კოსაკიანი: ჩემი, როგორც ქალის, პირადი 
გამოცდილება და პროფესიონალური პრაქტიკა ქა-
ლთა უფლებების დაცვის სფეროში მაფიქრებინებს, 
რომ სომხეთში არსებობს დიფერენცირებული და-
მოკიდებულება ქალებთან (სხვა პოსტსაბჭოთა ქვე-
ყნების მსგავსად), რომელსაც ხშირად განასხვავებს 
ოჯახური სტატუსი და ხანდახან სოციალური ან საგა-
ნმანათლებლო გამოცდილება. გათხოვილი ქალები, 
რომლებსაც ჰყავთ შვილები, ყველაზე დიდ მხარდა-
ჭერასა და მადლიერებას იღებენ როგორც „ქალები“. 
ეს აღიქმება ყველაზე წარმატებულ და რეალიზებულ 
სოციალურ სტატუსად. ძლიერ ქალებს, რომლებიც 
მიჰყვებიან საკუთარ კარიერას, ყოველთვის ეჭვით 
უყურებენ და სთავაზობენ შეასრულონ  ცოლისა და 
დედის როლი; თუმცა როგორც კი იწყებენ ბრძოლას 
სექსიზმის, ეიჯიზმის და ა.შ. წინააღმდეგ და აღწე-
ვენ აშკარა წარმატებას, საზოგადოებაში მათაც მი-
ეგებებიან. ახალგაზრდა ქალები (ხშირად კაცებიც) 
აღიქმებიან ბავშვებად, რომლებიც უნდა გააკონტ-
როლონ მშობლებმა. ესაა მიდგომები, რომლებიც 
პირად გამოცდილებაშიც მრავლად მოიპოვება. სხვა 
მხრივ, სომხეთი გენდერულად ნეიტრალურ პოლიტი-
კას ატარებს, თუმცა ოჯახური ძალადობა და ფემიცი-
დი, როგორც ასეთი, პრობლემური საკითხებია ჩვენს 
ქვეყანაში. ქალთა უფლებების მთელი რიგი ორგანი-
ზაციები მუშაობენ გენდერული თანასწორობისა და 
გენდერის მიმართ მგრძნობიარე დღის წესრიგის და-
სანერგად ყველა სფეროში.

ვაფა ნაგიევა: იყო ქალი აზერბაიჯანში, ნიშნავს 
მუდმივად იბრძოდე შენი და სხვა ქალთა უფლებე-
ბისთვის. დღესდღეობით ოჯახური ძალადობისა და 
ქალთა სუიციდის შემთხვევები მატულობს. ქალებს 
მხეცურად ხოცავენ მამები, ვაჟები, ქმრები და მა-
მამთილებიც კი. იყო ქალი ჩემს ქვეყანაში, ნიშნავს 
ბრძოლას. ქალებისთვის რთულია მაღალ თანამდე-
ბობებზე მოხვედრა პოლიტიკურ არენაზე. მაშინაც კი, 
თუ ისინი ინიშნებიან კონკრეტულ პოზიციებზე, მათ 
არ აქვთ გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მი-
ღების უფლება.

როგორ ჩაერთეთ აქტივიზმში? რატომაა ეს თქვენთვის 
მნიშვნელოვანი?

ლუსინე კოსაკიანი: მე პროფესიონალური გამოცდი-
ლება მაქვს ადამიანის უფლებათა სფეროში. მრავა-
ლი წლის განმავლობაში ვმუშაობდი ადგილობრივ 
არასამთავრობო ორგანიზაციებში ქალთა უფლე-

ბების კუთხით. ახლა ვმუშაობ წამყვან პოზიციებზე 
ორგანიზაციებში, რომლებიც ადამიანის უფლებები-
სა და მშვიდობის საკითხებზე ფოკუსირდებიან. ჩემი 
აკადემიური და პროფესიონალური გამოცდილება 
დამეხმარა პრიორიტეტად ამერჩია კონკრეტული 
პროგრამა და დამენერგა გენდერული მეინსტრიმი-
ნგი ყველა პროექტში, რომლებსაც აღნიშნულ ორგა-
ნიზაციებში ვახორციელებ.

ლიზა ჟვანია: აქტივიზმში ჩავერთე, რადგან დავი-
ნახე ძალისხმევა და ზრდის დიდი პოტენციალი. მო-
ვლენების განვითარებამ, პირადმა ურთიერთობებმა 
და საერთო გამოცდილებამ დამაახლოვა ადამია-
ნებთან, ვისთან ერთადაც ახლა ვმოღვაწეობ. ორივე 
სივრცეში, როგორც „მაუდში“, ასევე „მწვანეებში“, 
ვმუშაობ ახლო მეგობრებთან და თანამოაზრეებთან 
ერთად. ეს ორგანიზაციები ეტაპობრივად ავსებს 
სხვადასხვა თემების საჭიროებებს და როგორც კულ-
ტურული, ასევე პოლიტიკური მნიშვნელობისაა, რაც 
რეზონირებს ზოგადად საზოგადოებასთან.

ვაფა ნაგიევა: ათი წლის წინ ადამიანის უფლებათა 
დაცვის ერთ-ერთ ორგანიზაციაში ჟურნალისტად 
ვმუშაობდი. ძირითადად ინტერვიუებს ვიღებდი გა-
მვლელებისგან. შემდეგ ვმუშაობდი სახელმწიფოს 
მიერ დაფინანსებულ ტელეარხზე. დავდიოდი აზერ-
ბაიჯანის სხვადასხვა რეგიონში და ვხედავდი უამრავ 
პრობლემას არა მხოლოდ გენდერის კუთხით. 

მინდოდა ჩემი წვლილი შემეტანა აზერბაიჯანში გე-
ნდერულ თანასწორობაში, რადგან მეც ქალი ვარ და 
ვიცი, რა რთულია, იყო ქალი. მეც ვაწყდები წინაა-
ღმდეგობებს ჩემი სქესის გამო. მაგრამ სოფლებში 
ვითარება გაცილებით მძიმეა. აქ ქალები აწყდები-
ან ოჯახურ ძალადობას და საჭიროებენ პროფესი-
ონალურ მხარდაჭერას, განათლებას და ფინანსურ 
დამოუკიდებლობას. ამიტომ 2019-ში ჩემს სოფელში 
სამკერვალო გავხსენი. მუშაობის გაგრძელება გვი-
ჭირდა,  განსაკუთრებით პანდემიის შემდეგ, თუმცა 
ვაპირებ ვცადო წარმოების გაუმჯობესება და გავა-
გრძელო მუშაობა. მეტ ადამიანს რომ დავხმარებო-
დი სოფელში, მონაწილეობა მივიღე მუნიციპალურ 
არჩევნებში და მოვხვდი საბჭოში. ჩემს ქვეყანაში 
რთულია გაიმარჯვო არჩევნებში, რადგან პოლიტიკუ-
რი სივრცე ვიწროა. მე ვიყავი ერთადერთი, რომელიც 
აირჩიეს დემოკრატიული პროცედურებით. მე და ჩემს 
გუნდს საშუალება გვქონდა, გვებრძოლა თაღლითო-
ბის წინააღმდეგ და უზრუნველგვეყო დემოკრატიული 
არჩევნები ჩვენს პატარა სოფელში.

როგორ არიან წარმოდგენილები სხვადასხვა სქესის ადა-
მიანები მმართველობის სხვადასხვა დონეზე? 

ლიზა ჟვანია: არსებობს მთავრობაში გენდერული 
რეპრეზენტაციის დიდი და სერიოზული პრობლემა. 
იმ შემთხვევაში, როცა ქალები მაღალ პოზიციებს 
იკავებენ, ძალაუფლება, როგორც წესი, ნომინალუ-
რად აღიქმება. მაგალითად, ახლა ჩვენ გვყავს პირვე-
ლი ქალი პრეზიდენტი, მაგრამ ბევრი თვლის და მეც 
ვეთანხმები, რომ მისი მოქმედებები იშვიათადაა და-
მოუკიდებელი და უფრო მმართველი პარტიის პოზი-
ციას გამოხატავს. ასევე დიდი პრობლემა ისაა, რომ 
ქალ პოლიტიკოსებს აშანტაჟებენ პირადი, ხშირად 
სექსუალური ხასიათის კადრებით. პირადი ცხოვრე-
ბის საჯარო განხილვა დიდი რისკია პრაქტიკულად 
ყველა ქალისთვის, ვინც პოლიტიკაში წასვლას გადა-
წყვეტს და ეს დისკუსიები ხშირად აყალიბებს საზო-
გადოებრივ აზრს ცალკეულ ფიგურათა შესახებ.

ვაფა ნაგიევა: აზერბაიჯანში ამაზე საუბარი ძალი-
ან რთულია. მმართველობის სხვადასხვა დონეებზე 
არაა ადგილი სხვადასხვა გენდერის ადამიანთათვის. 
თუ ქალი მოხელეები გვხვდებიან, სავაურაოდ ისინი 
არ აურჩევიათ, შესაბამისად მათი სტატუსი ფორმა-
ლურია. 

ლუსინე კოსაკიანი: რაც შეეხება პოლიტიკასა და გა-
დაწყვეტილებების მიღებას, არსებობს სტატისტიკა 
გენდერული წარმომადგენლობის შესახებ. აღსანიშ-
ნავია, რომ ეს სტატისტიკა გენდერ ბინარულ მიდგო-
მას ავრცელებს ყველა მონაცემზე. აქედან გამომდი-
ნარე, გაეროს განვითარების პროგრამის კვლევის 
თანახმად, ქალთა წარმომადგენლობა გადაწყვეტი-
ლების მიღების სფეროში ისევ დაბალია.  

დღეს ქალთა წარმომადგენლობა ნიშნავს: 
• 2% საზოგადოებათა მმართველს;
• დაახლ. 10% ადგილობრივი საბჭოების წევრს 

(2019 წლის მონაცემები);
• 24% ეროვნული ასამბლეის წევრს; 
• 8% მინისტრს და 26% მინისტრის მოადგილეს;
• 0% ქალი გუბერნატორს, 18 % ვიცე გუბერნატო-

რს.
თვლით თუ არა, რომ ქალები თქვენი ქვეყნის პოლიტიკა-
ში სტიგმატიზებულები არიან? თუ კი, მაშინ რაა ხელშე-
მწყობი ფაქტორები?

ლუსინე კოსაკიანი: მიუხედავად იმისა, რომ ქალები 
მნიშვნელოვანი მონაწილეები არიან განათლება-
სა და სოციალურ საქმეებში და საკმაოდ მრავლად 
არიან წარმოდგენი აკადემიურ წრეებში, პოლიტიკა-
ში ნარჩუნდება გარკვეული ბარიერები. მაგალითად, 
ადგილობრივ დონეზე არსებობს შეზღუდვები აფი-
რმაციული ზომების მიღებაზე ან პოლიტიკური პა-
რტიების ჩართულობაზე ქალთა მდგომარეობის გა-
უმჯობესებაში. სტერეოტიპული დამოკიდებულება 
ქალისა და კაცის როლებისადმი და ქალებში თავდა-
ჯერებულობის ნაკლებობა აძლიერებს წინაღობებს 
ქალთა ჩართულობისთვის პოლიტიკაში. მმართველ 
პოზიციებზე შეზღუდული წვდომის გამო, ქალებს ძა-
ლიან მცირე გავლენა აქვთ პოლიტიკურ გადაწყვე-
ტილებებზე. იმის მიუხედავად, რომ 25-პროცენტიანი 
კვოტირების სისტემა უზრუნველყოფს ქალთა წარმო-
მადგენლობას პოლიტიკურ პარტიებში, ისინი აწყდე-
ბიან მკაფიო წინაღობებს. პოლიტიკა კაცების სფე-
როდ რჩება ისეთი წინაღობების გამო, როგორიცაა 
პოლიტიკური კარიერის საოჯახო პასუხისმგებლო-
ბებთან და საზოგადოებრივ აზრთან, ე.წ. სტერეოტი-
პებთან შეთავსება, რის მიხედვითაც კაცები უკეთესი 
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ლიდერები არიან. საჯარო მოხელეების ნახევარზე 
მეტი ქალია, თუმცა მათი მხოლოდ 15% მუშაობს მა-
ღალ პოზიციაზე. საჭიროა მეტი ძალისხმევა, რათა 
წახალისდეს ქალთა აქტიური მონაწილეობა სახელ-
მწიფო პოლიტიკის შემუშავებაში უფრო მაღალ საფე-
ხურზე.

ვაფა ნაგიევა: დიახ, სამწუხაროდ, ისევე, როგორც 
სხვა ძალიან პარტიარქალურ ქვეყნებში, ჩვენს საზო-
გადოებას არ სურს, მისცეს ქალებს სხვადასხვა სფე-
როში თავის წარმოჩენის უფლება, რაც განსაკუთრე-
ბით პოლიტიკაზე ვრცელდება.

მაგ., როცა მუნიციპალიტეტის წევრობაზე საკუთა-
რი კანდინატურა წარვადგინე, მუნიციპალიტეტის 
მერი დამემუქრა; საარჩევნო უბანზე ყუთების შესა-
მოწმებლად გამომიძახეს, ხოლო როცა ადგილზე 
მივედი კარი ჩამიკეტეს, რის შედეგადაც ოთახში 9 
უცნობ კაცთან ერთად აღმოვჩნდი. ისინი ცდილობ-
დნენ ჩემთვის კანდიდატურის მოხსნა ეიძულებინათ. 
შემდეგ, როცა ამირჩიეს, ჩვენი მუნიციპალიტეტის 
მერისგან გამჭვირვალობა მოვითხოვე, მან კი ჩემი 
ინსტაგრამის გვერდიდან აიღო პლაჟზე გადაღებუ-
ლი ფოტოები და გააკრა ავტობუსების გაჩერებებზე, 
სოფლის შესასვლელში, ფოსტის შენობაზე და საავა-
დმყოფოს წინ, ყველგან, სადაც ბევრი ადამიანია. იქ 
იყო კიდევ ერთი ფოტო, სადაც მე და ჩემი მეგობარი 
კაფეში ვსვამთ ლუდს. მას სურდა ეს მეთოდი ჩემს 
განსადევნად გამოეყენებინა, ცდილობდა უხერხულ 
მდგომარეობაში ჩავეყენებინე, რომ სოფლიდან წა-
ვსულიყავი და ამორალური გამოვჩენილიყავი. პო-
ლიციამაც არაფერი იღონა, რადგან პატრიარქატის 
საყრდენია. ასე რომ, ჩემთვის, როგორც ქალისათვის, 
ბრძოლა ძალიან რთული იყო, განსაკუთრებით ისეთ 
ქვეყანაში, როგორიც ჩვენია. როგორც ქალი, შეიძლე-
ბა ყოველთვის გადააწყდე სტიგმატიზაციას, რაც, რა 
თქმა უნდა, მიმართულია ჩვენი სქესისკენ. 

როგორ გგონიათ, რა შეიძლება იქცეს მოტივაციად 
მეტი სხვადასხვა გენდერისა და სექსუალობის ადამია-
ნისთვის, რომ მმართველ პოზიციებზე იმუშაონ ჩვენს 
ქვეყნებში?

ლიზა ჟვანია: ქალთა და სხვადასხვა სექსუალობის 

ადამიანების მიმართ სოლიდარობის დეფიციტი 
დიდი პრობლემაა საქართველოში და აუცილებლად 
უნდა გადაილახოს საზოგადოებრივ კოგნიტურ სფე-
როში, რათა ამ ადამიანების შესაძლებლობები გა-
ფართოვდეს. სიმამაცის, სოლიდარობის და პირველ 
რიგში, არსებული პრობლემების საჯარო აღიარება 
გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა სოლიდარობის ფო-
რმირებისთვის. ბევრი საზოგადოდ მიღებული ნორმა 
საკმაოდ აგრესიულად უნდა გადაიხედოს, რათა გე-
ნდერული და სექსუალური სამართლიანობის პირო-
ბები შეიქმნას. 

ლუსინე კოსაკიანი: ქალებისა და კაცების თანაბა-
რი წარმომადგენლობისადმი ახლანდელი მიდგომა 
(პოლიტიკა გენდერულად ბინარულია) — პრინციპ-
ში ისაა, რასაც პოზიტიური დისკრიმინაცია ან კვო-
ტირების სისტემა ეწოდება. თუმცა ამის მხოლოდ 
ციფრებით და არა „ხარისხით“ გაზომვა საკმარისი 
არაა. ჩემი აზრით, გენდერის მიმართ მგრძნობელო-
ბის სოციალური და პოლიტიკური ცხოვრების სხვა-
დასხვა სფეროებში დანერგვისთვის, პირველ რიგში, 
საჭიროა ხარისხიანი განათლება გენდერის კუთხით 
(როგორც ფორმალური, ასევე არაფორმალური). უნდა 
არსებობდეს ბევრი „ქვევიდან-ზევით“ მიმართული 
ინიციატივა, რათა დაინგრეს გენდერული სტერეოტი-
პები და გადავიაზროთ გენდერული ნორმები და რო-
ლები. ახალგაზრდა ქალებისთვის უნდა არსებობდეს 
დიდი რაოდენობით ლიდერობის პროექტები. ყველა-
ფერი ეს კი უნდა იყოს მუდმივი და ხარისხიანი.

ვაფა ნაგიევა: სიმართლე რომ ითქვას, რთული კი-
თხვაა, რადგან აზერბაიჯანში გენდერის აღქმის ძა-
ლიან ბევრი პრობლემა არსებობს. ჩვენ ჯერ კიდევ 
ვიბრძვით ადამიანის საბაზისო უფლებებისთვის. 
ყველა იმ პრობლემას, რომელზეც ზემოთ ვისაუბრე 
— ოჯახური ძალადობა, თვითმკვლელობათა რიცხვი, 
დაცინვა — პოლიტიკური მიზეზები აქვს. როგორ უნდა 
გავუმკლავდეთ ამას? ვთვლი, რომ ამ მიზნის მისაღ-
წევად მასიურად უნდა ავამაღლოთ ცნობიერება სა-
ზოგადოებაში და მივცეთ ადამიანებს განათლება.

ქვიარ ხელოვნების 
ფესტები აღმ. 
ევროპაში
მაია კლიმენტიჩი

კინოფესტი „გვერდიგვერდ“ (რუსეთი)

კინოფესტის „გვერდიგვერდ“ მიზანია თავისუფალი კულტურული სი-
ვრცეების შექმნა, სადაც ლესბოსელ, გეი, ბისექსუალ, ტრანსგენდერ 
და ქვიარ ადამიანებს შეეძლებათ თავიანთი იდენტობის აფირმაცია, 
გააზრება და გაფართოება. 

საშუალო ან მაღალი ხარისხის ინტელექტუალური ფილმების საშუა-
ლებით ისინი ქმნიან ფართო საზოგადოებასთან დისკუსიის ფორუმს, 
ანგრევენ მითებს და მოძველებულ სტერეოტიპებს, რომლებიც ხელს 
უშლის ლგბტ+ თემის განვითარებას რუსეთში. პოზიტიური დიალოგის 
მეშვეობით ცდილობენ ხელი შეუწყონ ცვლილებებს, წაახალისონ 
ლგბტ+ ადამიანებისადმი პატივისცემა, მეტი მოთმინება და დიდი 
მიმღებლობა სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ რუსულ საზოგადოებაში. 

ფესტი „გვერდიგვერდ“ ტარდება 2008-იდან და აჩვენებს ფილმებს 

ხელოვნება მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია საკვანძო იდეების გასავრცელებლად. მას შეუძლია მოიცვას 
ფართო აუდიტორია, იყოს მოტივატორი, გააფართოვოს შესაძლებლობები და მოახდინოს დიდი გავლე-
ნა ცალკეულ ადამიანებზე თუ ჯგუფებზე. სხვადასხვა გენდერული იდენტობის თუ სექსუალური ორიენტა-

ციის ადამიანები ლგბტ+ თემიდან ხშირად აწყდებიან დისკრიმინაციას, სიძულვილის ენას და დამცირებას 
აღმოსავლეთ ევროპაში, რაც პრობლემების კოლექტიური დაბალი ცნობიერების დონის ბრალია. ქვიარ ხე-
ლოვნების ფესტები ერთ-ერთი მეთოდია, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ლგბტ+ თემის ხილვადობის 
ამაღლება ხელოვნების სხვადასხვა ინსტრუმენტის გამოყენებით. ფართო საზოგადოებაში გაჩნდება გაგება, 
ემპათია და თანაგრძნობა თუ რეალობას დაანახებ მესამე მხრიდან (ხელოვნებით) და არა თემის მიერ საკუ-
თარი პრობლემების გაჟღერების გზით. ასე შეგვიძლია ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ყველა ერთ, ხელოვნების ენაზე 
ვსაუბრობთ. 

ამ სტატიაში წარმოდგენილია სხვადასხვა ფესტივალები თავის მიზნებით, ჩატარების ადგილებით და აქტი-
ვობებით. ასე ვძენთ მათ ხილვადობას და ხელმისაწვდომობას აღმოსავლეთ ევროპის საზოგადოებებისთვის. 
თუ რომელიმე მათგანის სიახლოვეს აღმოჩნდებით, ახლა უკვე იცით, რომ შეგიძლიათ მოინახულოთ ან მიი-
ღოთ მონაწილეობა — იქნება ეს შემოქმედებითი წვლილი, თუ უბრალოდ დათვალიერება. გარდა აქ ჩამოთ-
ვლილი ფესტებისა, თითქმის ყველა ევროპულ ქვეყანაში ეწყობა სხვა ღონისძიებები ან ფესტივალების ექ-
ვივალენტები.
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ფესტი „მერლინკა“ (სერბეთი, 
ბოსნია-ჰერცეგოვინა, მონტენეგრო)

ქვიარ ფილმების საერთაშორისო ფესტი „მერლინკა“  ყოველწლიური 
კინოფესტია ლგბტ+ თემატიკით, რომელიც ტარდება ბელგრადში, 
სერბეთში (2009-დან), სარაევოში (2013-დან) და ტუზლაში, ბოსნია-ჰე-
რცეგოვინასა და პოდგორიცაში (მონტენეგრო) (2014-დან). ბელგრადში 
იგი ტარდება ბელგრადის ახალგაზრდულ ცენტრში დეკემბრის მეორე 
კვირაში და გრძელდება 5 დღეს. სარაევოსა და პოდგორიცაში ტარდე-
ბა ყოველი წლის იანვარსა და თემერვალში, ჯერ კინო „კრიტერიუმში“ 
ან სარაევოს/ტუზლას ღია ცენტრში, ხოლო შემდეგ — პიარ ცენტრში. 
ფესტი დაარსდა 2009-ში, გეი-ლესბოსური საინფორმაციო ცენტრისა 
და ბელგრადის ახალგაზრდული ცენტრის მიერ. ფესტზე წარმოდგე-
ნილია მხატვრული, დოკუმენტური და მოკლემეტრაჟიანი ფილმები 
მთელი მსოფლიოდან, რომლებიც ეძღვნება გეების, ლესბოსელების, 
ბისექსუალების, ტრანსგენდერების, ტრანსსექსუალების, ინტერსექს 
და ქვიარ ადამიანთა პრობლემებს.

ფესტ „მერლინკას“ ვიერან მილადინოვიჩ მერლინკას პატივსაცემად 
დაარქვეს. ის იყო ტრანსგენდერი სექსმუშაკი და მსახიობი, რომელიც 
2003-ში მოკლეს. ფესტი დაარსდა ლგბტ+ ხელოვნებისა და კულტურის 
პოპულარიზაციის მიზნით. „მერლინკა“ ერთადერთი მოქმედი კინოფე-
სტია, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება რამდენიმე ქვეყანაში.

„თანასწორობის ფესტი“ (უკრაინა)

„თანასწორობის ფესტი“ აერთიანებს კულტურას, შემოქმედებასა და 
სოციალურ აქტივიზმს და ქმნის სივრცეს მრავალფეროვან იდე-
ნტობათა განხილვისთვის. ეს ფესტი ყოველწლიურად აერთიანებს 
სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს ცრურწმენებისა და დისკრიმინაციის 
წინააღმდეგ საბრძოლველად. ამ ადამიანებს სურთ იცხოვრონ საზო-
გადოებაში, სადაც არსებობს დიალოგი და არ არსებობს ძალადობა 
და მათი მიზანია შექმნან სოციალური დიალოგი უკრაინაში ხელო-
ვნებისა და მეგობრული კომუნიკაციის მეშვეობით.

პირველად ფესტი 2014-ში კიევში ჩატარდა, ხოლო 2016-დან სხვა 
რეგიონებშიც ტარდება. საფესტივალო პროგრამა ხშირად მოიცავს 
კინოჩვენებებს, ფოტოპროექტებს, განხილვებს, უკრაინელი და უცხო-
ელი ხელოვანების პერფორმანსებს, სოციალურ თეატრს, კონცერტე-
ბს, წვეულებებს და სხვ. https://equalityfest.in.ua/pro-festival/ 

„დოტიკი“ (ბელარუსი)

„დოტიკი“ (ბელარუსულად: Дотык) ქვიარ კულტურის ყოველწლიური 
საერთაშორისო ფესტია. მისი მიზანია გააღრმავოს ცოდნა არსებული 
დისკრიმინაციის შესახებ, შეეხოს ისეთ აქტუალურ საკითხებს, როგო-
რიცაა იდენტობა და თვითგამოხატვა, მიაპყროს ყურადღება სხვადა-
სხვა ტიპის ქსენოფობიას ბელარუსულ საზოგადოებაში, რათა ხელი 
შეუწყოს დისკრიმინიაციის მსხვერპლთა კონსოლიდაციას, აამაღლოს 
მათი თვითშეგნება და განავითაროს აუდიტორიაში თვითრეფლექსი-
ის უნარი.

თავდაპირველად ხორციელდებოდა როგორც კინოფესტი, რომლის 
ფარგლებშიც იმართებოდა სხვადასხვა ღონისძიები და ტარდებოდა 
წელიწადში ერთხელ დიკსრიმინირებული და ჩაგრული სოციალური 
ჯგუფების გამოცდილების გააზრების მიზნით. შემდეგ იგი გასცდა 
კინოფესტის საზღვრებს და დაიწყო თვითგამოხატვის სხვადასხვა 
ფორმების გაერთიანება, გადაიქცა ქვიარ კულტურის ფესტად, რო-
მელიც ტარდებოდა დედაქალაქისა და სხვა ქალაქების სხვადასხვა 
სივრცეებში.

„დოტიკი“ საუბრობს ჰუმანიტარული მეცნიერებების ენით, რადგან 
ესაა საყოველთაო ადამიანური ენა, რომელიც ყვება რეალურ ისტო-
რიებს და არ დაჰყავს სტატისტიკურ მონაცემებამდე, არამედ ასახავს 
სამყაროს სირთულესა და მრავალფეროვნებას.

„გეი ფილმების ღამეები“ (რუმინეთი)

„გეი ფილმების ღამეები“ (რუმინულად: Serile Filmului Gay) ყოველწლი-
ურად ტარდება კლუჟ-ნაპოკაში, რუმინეთში ლგბტ+ ასოციაციის „იყავი 
ანგელოზის“ ორგანიზატორობით. ფესტზე ნაჩვენებია ლგბტ+ თემებზე 
გადაღებული ფილმები, მისი მიზანია წარმოაჩინოს ლგბტ+ კულტურა 
და კინო, და წამოიწყოს დიალოგი საზოგადოების სხვა წევრებთან. 
პირველად ფესტივალი 2004-ში ჩატარდა.

ფესტზე ნაჩვენები ფილმები გარკვეულწილად განსხვავდება ბუქა-
რესტის ყოველწლიური გეი ფესტისგან, რომელიც ასევე მოიცავს 
კინოფესტს. „გეი ფილმების ღამეებიის“ პროგრამაში უფრო მეინსტ-
რიმული და ინგლისურენოვანი ფილმებია თავმოყრილი, ხოლო გეი 
ფესტზე, როგორც წესი, მეტი დოკუმენტური და ევროპული წარმოების 
ფილმები დიდი აქცენტით ლგბტ+ უფლებებზე.

გარდა ამისა, „გეი ფილმების ღამეები“ მოიცავს გეი პრიზ გალას — 
სხვადასხვა კატეგორიაში პრიზები გადაეცემათ ადამიანებს, ვინც 
წლის განმავლობაში წვლილი შეიტანა ლგბტ+ კულტურასა და უფლე-
ბების დაცვაში. http://serilefilmuluigay.ro/2020/ 

რუსეთის ბევრ ქვეყანაში. მათ შორისაა როგორც დიდი რეჟისორების, 
ასევე ადგილობრივი ხელოვანების ნაწარმოებები, რაც აფართოებს 
არა მხოლოდ საზოგადოების, არამედ ხელოვანთა შესაძლებლობებ-
საც. მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ აქ: bok-o-bok.com 
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„ლგბტ+ კინოფესტი“ (პოლონეთი)

ესაა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა პოლონეთის კულტუ-
რულ რუკაზე. ფესტი ყოველწლიურად ტარდება და დაარსებიდან 
დღემდე იქცა ლგბტ+ კინოს უდიდეს დღესასწაულად ქვეყანაში. ღო-
ნისძიებას, რომელიც 2020-ში უკვე მეცხრედ გაიმართება, პოლონეთის 
9 ქალაქში აჩვენებენ. კინოფესტი მკაცრ პოლიტიკურ კლიმატში ტა-
რდება, რადგან პოლონეთი ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე ჰომოფობიურ 
ქვეყანადაა აღიარებული ილგა ევროპის მიერ. სხვა ფესტივალების 
ფილმების ჩვენების გარდა, აქ ასევე შეგიძლიათ იხილოთ პოლონე-
ლი ავტორებისა და აქტივისტების ალტერნატიული ფილმები. ყველა 
ეს ფილმი შექმნილია საერთო მიზნით საოცრად მრავალფეროვანი 
აუდიტორიისთვის, ნებისმიერი დაყოფისა და კატეგორიების გარეშე. 
https://bit.ly/2U5RIwM

„სალონიკის ქვიარ ხელოვნების 
ფესტი“ (საბერძნეთი)

„სალონიკის ქვიარ ხელოვნების ფესტი“ მასშტაბური ინიციატივაა, 
რომლის მიზანია მხატვრული და კულტურული პრაქტიკების საშუა-
ლებით შეცვალოს ღრმად ფესვგადგმული მცდარი წარმოდგენები და 
ცრურწმენები ლგბტ+ თემზე.

ფესტივალი დაარსდა 2018-ში მოხალისეთა გუნდის მიერ და ქვიარ 
ხელოვანებს სთავაზობს პლატფორმას ქვიარ იდენტობასა და გა-
მოცდილებასთან დაკავშირებული სოციოკულტურული ფენომენების 
კვლევისთვის.

ფესტი ეფუძნება რწმენას, რომ ხელოვნებას შეუძლია გაკვალოს გზა 
ურთიერთობის ახალი ფორმებისაკენ და ასევე იქცეს ხიდად სხვადა-
სხვა ადამიანებსა და სოციალურ ჯგუფების შორის. „სალონიკის ქვიარ 
ხელოვნების ფესტი“ ცდილობს წაახალისოს დიალოგი და შეიმუშაოს 
სოციალურ დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ალტერნატიული მეთოდე-

ბი.  https://queerartsfestival.gr/ 

„ქვიარ ტალღა“ (კვიპროსი)

„ქვიარ ტალღა“ ცდილობს კინოს ტრანსფორმაციული ძალის საშუა-
ლებით გააზიაროს ზოგი ყველაზე უნიკალური კინემატოგრაფიული 
გამოცდილება და გაავრცელოს მიმღებლობისა და სოლიდარობის 
კულტურა მთელ ქვეყანაში. ფესტის მიზანია, მისცეს ადამიანებს შე-
საძლებლობა იზეიმონ მრავალფეროვნება და ერთიანობა მსოფლი-
ოს საუკეთესო ჯილდოების მფლობელი ლგბტ+ ფილმების საშუალე-
ბით. აქცენტი კეთდება ფილმებზე, რომლებიც მანამდე არასოდეს 
უჩვენებიათ კვიპროსში.  https://queerwave.com/

„მეზიპტრა“ (ჩეხეთი)

ქვიარ კინოფესტ „მეზიპტრას“ ფარგლებში ნაჩვენებია ფილმები, 
რომლებიც ეხება თემებს გეების, ლესბოსელების, ბისექსუალების და 
ტრანსგენდერების გარშემო. სახელწოდება „მეზიპტრა“ ითარგმნება 
როგორც „მეზანინი“ და გამოხატავს ფესტივალის მისიას: შექმნას 
შეხვედრის სივრცე ადამიანთათვის, განურჩევლად მათი სქესის ან 
სექსუალური იდენტობისა. ყოველ ჯერზე ფესტი იკვლევს არჩეულ თე-
მას და მასპინძლობს სტუმრებს სხვადასხვა ქვეყნიდან. თანმხლები 
ღონისძიებები მოიცავს მრავალფეროვან ლექციებსა და დებატებს, 
შემოქმედებითი პროექტების პრეზენტაციებსა და პერფორმანსებს, 
ისევე როგორც წვეულებებს. ფესტი ყოველი წლის ნოემბერში ტარდე-
ბა პრაღასა და ბრნოში, ხოლო თანმხლები ღონისძიებები ტარდება 
ოსტრავაში, ოლომოუცში და ჩეხეთის სხვა ქალაქებში. 
https://www.mezipatra.cz/en/ 

„ქვიარფესტი ვარდისფერი 
ცხოვრება“ (თურქეთი)

„ქვიარფესტი ვარდისფერი ცხოვრება“ არის ლგბტ+ ფილმების 
საერთაშორისო ფესტი, რომელიც თურქეთის სხვადასხვა ქალაქში 
ტარდება. თურქეთის პირველი ლგბტ+ კინოფესტი პირველად 2011-ში, 
ანკარაში ჩაატარა ლგბტ+ სოლიდარობის ასოციაციამ „ვარდისფერი 
ცხოვრება“. ფესტი ანკარაში ტარდებოდა 2013-მდე, შემდეგ აიკრძალა 
და 2014-ში გადაინაცვლა სტამბოლში, დენიზლისა და მერსინში. ახლა 
„ქვიარფესტი ვარდისფერი ცხოვრება“ გაურკვეველი ვადითაა აკრძა-
ლული ანკარის გუბერნატორის მიერ. 

ფესტის მიზანია, შექმნას სივრცე თურქეთის ქვიარ თეორიისა და ხე-
ლოვნების განხილვისთვის, გაამახვილოს ყურადღება ლგბტ+ თემაზე, 

დისკრიმინაციასა და ძალადობაზე. https://www.pembehayatkuirfest.org/ 
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'ახლა დრო არაა':
გენდერზე 
ორიენტირებული 
მედია ინდუსტრიულ 
ქალაქში
კატერინა ანდრიეევა

ესაა ისტორია ციფრული მედიის ახალგაზრდა სპეციალისტზე უკრაინის ერთ-ერთი უდიდესი ინდუსტ-
რიული ცენტრიდან.  Неначасі (ახლა დრო არაა) მუშაობს ადამიანის სიცოცხლის ფასეულობის პოპულა-
რიზაციზე და მხარდაჭერის მოძიებაში ეხმარება მათ, ვისაც ეს სჭირდება — აქვეყნებს სიახლეებს და 

ისტორიებს სოციალური პრობლემებისა და იმ ადამიანთა შესახებ, ვისი უფლებებიც ილახება. ჩვენ ვესა-
უბრეთ ორგანიზაციის დამფუძნებელს, კატერინა მაიბოროდას, პროექტისზე და განვიხილეთ, როგორ უნდა 
იმუშაო ისეთ კომპლექსურ სოციალურ პრობლემებზე, როგორიცაა ლგბტ+ და გენდერული თანასწორობა.

მოგვიყევით უფრო ვრცლად პროექტის შესახებ.

იდეა გაჩნდა, ალბათ, 5 წლის წინ, როცა აღმოვაჩი-
ნე უცხოური ვებგვერდი, რომელიც აერთიანდებდა 
მედიასა და რესურსცენტრს საქველმოქმედო ფო-
ნდებისთვის. მომეწონა კონცეფცია — აუდიტორიას 
პირადი ისტორიების საშუალებით აცნობ სხვადასხვა 
არასამთავრობო და საქველმოქმედო ორგანიზაციას 
და ასე რთავ მეტ ადამიანს ქველმოქმედებასა და სო-
ციალური პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში.

ადრე ვმუშაობდი სიახლეებსა და კვლევით მედიაში 
და იქ ვისწავლე კონფლიქტის თემებზე წერა, თუმცა 
სულ ცოტა ხნის წინ შევბედე და შევქმენი „ახლა დრო 
არაა“.  2020-ის მიწურულს NGO „გენდერ ზ-სთან“ თა-
ნამშრომლობით მივიღე გრანტი უკრაინაში ა.შ.შ-ს 
საელჩოს დემოკრატიული გრანტების პროგრამის 
ფარგლებში. დასაწყისისათვის 3-თვიანი გრანტი საკ-
მარისია.

რადგან ეს მიკროგრანტია, ახლა ძირითადი გუნდის 
ერთადერთი წევრი ვარ. თუმცა პერიოდულად ვი-

წვევ ფოტოგრაფებს; ასევე არსებობენ ადამიანები, 
რომლებიც მეხმარებიან და ხანდახან ამზადებენ 
მასალებს. გარდა ამისა, ინფორმაციას გვიგზავნიან 
ადამიანები დისკრიმინირებული ჯგუფებიდან ან შე-
ზღუდული შესაძლებლობებით. მაგალითად, ცოტა 
ხნის წინ ინფორმაცია მივიღე შ.შ.მ ბავშვის დედის-
გან, რომელსაც ინკლუზიური განათლება სჭირდება. 

ჩვენი მოკრძალებული ოცნებაა, კონტენტის 30%-ს 
ქმნიდნენ მომხმარებლები სხვადასხვა დისკრიმი-
ნირებული ჯგუფებიდან, რომლებიც კონკრეტული 
თემების გაშუქებით არიან დაინტერესებულნი. ყვე-
ლაფერ დანარჩენს ჩვენ ვაკეთებთ. ასევე შევქმნით 
გადამოწმებული ორგანიზაციების ბაზას, რომელიც 
ინტერნეტმაღაზიასავით იქნება: მომხმარებელს 
შეეძლება, აირჩიოს კატეგორია და ნახოს, რომელი 
ორგანიზაციები მუშაობენ ამა თუ იმ თემაზე ზაპორო-
ჟიესა და, ზოგადად, რეგიონში. ამ ორგანიზაციებს შე-
უძლიათ მოგვამარაგონ კონტენტით, ახალი თემებით 
ან რესპონდენტებით. შედეგად, ორივე კომპონენტი 
გავლენას ახდენს ერთმანეთზე. „ახლა დრო არაა“ 
სოციალური მედიის პროექტია ჟურნალისტიკისა 

და ქველმოქმედების გადაკვეთაზე. ჩვენი პროექტი 
ძირითადად ორიენტირებულია ლგბტ+ საკითხებზე, 
თუმცა ასევე ეხება გენდერული თანასწორობის, ოჯა-
ხური ძალადობისა და შ.შ.მ პირების პრობლემებს. და 
მჯერა, მომავალში კიდევ მეტ თემას შევეხებით. 

ახლახანს დაიწყეთ პოდკასტის, როგორც მედიაფორმა-
ტის გამოყენება. რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება?

პოდკასტი ჩვენთვის ახალი ფორმატია, ამიტომ მის 
ეფექტურობაზე საუბარი რთულია. აუდიტორიის მო-
ზიდვა გვიჭირს, მაგრამ პოდკასტებს საკმაო გამოხმა-
ურება მოჰყვა. ასე იმიტომ ხდება, რომ იზოლაციისას 
ადამიანებს უნდათ მოუსმინონ ხმას და იგრძნონ სი-

ახლოვე. 

პირველად იდეა კარანტინის დასაწყისში გამიჩნდა 
(2020-ის გაზაფხულზე), როცა გადავწყვიტე ჩემს ინ-
სტაგრამის გვერდზე ხმამაღლა წამეკითხა ფრაგმე-
ნტები წიგნებიდან ყოველ საღამოს, ერთსა და იმა-
ვე დროს. ამ წამოწყებას დიდი უკუკავშირი მოჰყვა, 
ადამიანებს მოსწონდათ მოსმენა და სიახლოვის 
შეგრძნება; იმდენად, რომ იზოლაციის დასრულების 
შემდეგაც  მთხოვეს არ შემეწყვიტა კითხვა. „ახლა 
დრო არაა“ გრანტისთვის განაცხადის მომზადებისას 
ეს შედეგიც გავითვალისწინე. და ახლა სევდიან ან 
მარტოსულ ადამიანებს, მათ, ვინც სახლშია ჩაკეტი-
ლი კოვიდ-19-ის გამო, ოჯახის წევრებთან, შ.შ.მ ბავ-
შვებთან ან უფროსებთან ერთად, შეუძლიათ მოუსმი-
ნონ პოდკასტებს და იგრძნონ სიახლოვე. თან ჩვენს 
პოდკასტებში არ არსებობს ცენზურა, სტუმრებს შეუძ-
ლიათ შეიგინონ კიდეც და ჩვენ ამას არ ამოვჭრით, 
რადგან ვთვლით, რომ საუბრები უფრო გულწრფელი 
და ინტიმურია, როცა ადამიანები თავს შეზღუდულად 
არ გრძნობენ.

როგორ მუშაობთ თქვენს რესპონდენტებთან მათ 
ისტორიებზე?

3 წელზე მეტია, რაც გენდერულ საკითხბზე და ლგბტ+ 
თემებზე ვმუშაობ, ამიტომ ვინარჩუნებ კავშირს ზა-
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პოროჟიეს მრავალ ორგანიზაციასთან ისევე, რო-
გორც ადამიანებთან, ვინც არაა ამა თუ იმ ორგანი-
ზაციის წევრი, მაგრამ სურს, გაგვიზიაროს საკუთარი 
ისტორია. ვცდილობ წარმოვიდგინო, ვინ შეძლებდა 
ჩემს კითხვებზე პასუხის გაცემას, თვალს ვადევნებ 
საინტერესო ადამიანებს სოციალურ მედიაში და 
ასე ვპოულობ რესპონდენტებს. მაგ., მალე ჩავწერთ 
პოდკასტს კოსწია ანდრიევთან, აქტივისტთან, რომე-
ლიც ლგბტ ორგანიზაციაში მუშაობს, მაგრამ ამჯერად 
ვისაუბრებთ ჰომოსექსუალობაზე მასკულტურაში — 
როგორაა წარმოდგენილი ჰომოსექსუალობა კინოში, 
წიგნებსა და პორნოში. იდეა გამიჩნდა იმიტომ, რომ 
დიდი ხანია, თვალყურს ვადევნებ მის ინსტაგრამ 
გვერდს და ვხედავ, რომ საინტერესო დაკვირვებებს 
წერს კულტურის შესახებ.  

ჩვენი ერთ-ერთი პირველი ისტორია მოგვითხრობდა 
ბიჭის შესახებ, რომელსაც მოუწია მიეტოვებინა დრეგ 
ქვინის კარიერა და ეშოვა სამსახური, რომ შეძლებო-
და სოციალიზაცია. ვთვლი, რომ ეს ისტორია ძალიან 
ნიშანდობლივია. კიდევ ერთი პოდკასტი, რომელსაც 
აღვნიშნავდი, იყო ნატალია ლობაჩის ისტორია — 
ესაა ცნობილი ზაპოროჟიელი ურბანისტი, რომელიც 
დაკავებულია კულტურით, არქიტექტურითა და ურბა-
ნიზმით. ნატალია 40 წლის დიზაინერია, რომელიც 

ლგბტ ორგანიზაციაში მუშაობს. მისი და ენთუზია-
სტების დიდი ჯგუფის წყალობით ქალაქის ერთ-ერთი 
რაიონი „სოციალური ქალაქი“ ფართო საზოგადოებამ 
გაიცნო როგორც არქიტექტურული ფენომენი. გერმა-
ნელმა არქიტექტორებმა იქ კონფერენციაც კი ჩაატა-
რეს ბაუჰაუსის არქიტექტურის შესახებ.

ქალაქის წინაშე ამ დამსახურებების მიუხედავად, 
ნატალია ღელავს, რომ მის ჰომოსექსუალურ იდე-
ნტობას საზოგადოება არ მიიღებს. ადამიანები, რომ-
ლებსაც ამხელა წვლილი შეაქვთ ზაპოროჟიეს განვი-
თარებაში და გვეხმარებიან ქალაქის ისტორიისა და 
კულტურული პროცესების მნიშვნელობის გააზრება-
ში, ამავე ქალაქში თავს კომფორტულად ვერ გრძნო-
ბენ. ეს ორი ისტორია ყველაზე გულში ჩამწვდომია 
ჩემთვის. 

რაც შეეხება შ.შ.მ ადამიანებს, იყო ერთი ისტორია 
ძალიან კეთილ აუტისტ გოგონაზე, რომელიც მუსიკას 
ასწავლის ბავშვებს შეზღუდული შესაძლებლობებით. 
ამ გოგონას მამა მღვდელია, რომელიც მოსკოვის პა-
ტრიარქატის უკრაინული მართლმადიდებლური ეკ-
ლესიიდან განკვეთეს პატრიოტული პოზიციის გამო. 
თვითონ ეს გოგონა არ მიიღეს მუსიკალურ სკოლაში, 
ამიტომ იქ მოსახვედრად ბანდურაზე დაკვრა ისწა-

ვლა. ახლა კი ეხმარება ბავშვებს, რომლებსაც სხვა 
მასწავლებლები არ ამეცადინებენ, რადგან არ იცი-
ან, როგორ იმუშაონ მენტალური დარღვევების მქონე 
ბავშვებთან.

ვინაა თქვენი მედიის აუდიტორია?

თავიდან აუდიტორიას შეადგენდნენ ის ადამიანები, 
ვინც უკვე იცოდა, რაზე ვწერ და რა თემებზე ვმუშაობ, 
ჩვენი მომხმარებლები, რომლებიც გამოთქვამდნენ 
სურვილს ყოფილიყვნენ რესპონდენტები, გვთავა-
ზობდნენ თემებს და სხვა დახმარებას. მაგ., რამდე-
ნიმე ფოტოგრაფმა შემოგვთვაზა მოხალისეობრივი 
დახმარება. შემდეგ გაჩნდნენ შემთხვევითი ადამია-
ნები, რომლებიც უბრალოდ ალაიქებდნენ და აკომე-
ნტარებდნენ.

დღეს სხვადასხვა ტიპის აუდიტორიები გვყავს, მა-
გრამ ჯერჯერობით არ შეგვიძლია ცალ-ცალკე მივმა-
რთოთ ყოველ მათგანს. მაგ., აუდიტორიის ერთ-ერთი 
ტიპია ადამიანები, რომლებიც უკვე მუშაობენ სოცია-
ლურ პრობლემებზე, NGO-ებისა თუ საქველმოქმედო 
ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც 
ხშირად გადაიღლებიან ხოლმე და ჰგონიათ, რომ 
ცუდად ან ზედმეტად ნელა მუშაობენ. და გვინდა, 
ამ ადამიანებს ვაგრძნობინოთ თუ რამდენად მნიშ-
ვნელოვანია მათ მიერ შეტანილი წვლილი ჩვენი 
მასალების მომზადებაში ან კომუნიკაციაში ამ მასა-
ლების მეშვეობით. კიდევ ერთი ტიპია — ადამიანე-
ბი, რომლებმაც ახლაღა გააცნმობიერეს, რომ დისკ-
რიმინირებულ ჯგუფს განეკუთვნებიან და არ იციან, 
როგორ მოიქცნენ.

და, რა თქმა უნდა, ჰეითერები, რადგან ძალიან მნიშ-
ვნელოვანია აგრესიის შემცირება. ყველაზე ხშირად 
ეს ადამიანები ჩვენამდე მოდიან მიზნობრივი რეკ-
ლამიდან — ზოგი იმდენ უარყოფით ინფორმაციას ავ-
რცელებს ლგბტ ან ოჯახური ძალადობის საკითხებზე, 
რომ ფეისბუქი მათ სვამს ამ თემებთან დაკავშირებუ-
ლი რეკლამების სამიზნე აუდიტორიაში. ჰეითერები 
გვეუბნებიან, რომ ეს „არაბუნებრივია“, „უბრალოდ 
ფსიქიკური აშლილობაა“ და ა.შ.. არსებობს მათთან 
გამკლავების რამდენიმე ტაქტიკა. თუ ვინმე იმუქრება 
ან შემჩნეულია ძალადობის წახალისებაში, მაშინ აუ-
ცილებლად ვშლით კომენტარებს; თუ სტერეოტიპებ-
თან გვაქვს საქმე, მაშინ ვესაუბრებით პიროვნებას. 
გვესმის, რომ ყველამ არ იცის ან არ უნდა, იცოდეს 
ჰომოსექსუალობის, შეზღუდული შესაძლებლობების 
ან ოჯახური ძალადობის შესახებ, თუმცა მათთან სა-
უბარი მაინც შეიძლება. რეალურად აუდიტორიის ეს 

ნაწილი გვაწვდის უდიდეს ინფოს იმის შესახებ, თუ 
რა თემებზე უნდა ვწეროთ და ვისაუბროთ. ადამიანის 
უფლებების სფეროსა და საქველმოქმედო ორგანი-
ზაციების წარმომადგენლებს ხშირად ჰგონიათ, რომ 
უკვე იმდენი ითქვა და იმდენი სტატია დაიწერა, სა-
თქმელი აღარაფერია. მაგრამ როცა ეცნობი სტერე-
ოტიპებისა და სიძულვილის სტანდარტულ ნაკრებს. 
აცნობიერებ, რომ ყველა სტატიამ უკვალოდ ჩაიარა. 
აუცილებელია ჰეითერებთან საუბარი, მიმართვა და 
იმ საკომუნიკაციო პლატფორმის გამოყენება, რომ-
ლის საშუალებითაც ეს ადამიანები აზრს გამოთქვა-
მენ. სწორედ ამიტომ, ყველა ტიპის აუდიტორია საჭი-
როა და ყველა ტიპის აუდიტორია კარგია.

თვლით თუ არა, რომ სოციალურ პრობლემებს ახმოვა-
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რთულია, შეაფასო ერთი მედიასაშუალების წვლილი 
და ეფექტურობა, რადგან ეს ყველაფერი დიდი გუ-
ნდის ძალისხმევის ნაწილია. მედიის სფეროში მუშა-
ობას  ადეკვატური უკუკავშირის უქონლობა ართულე-
ბს. მაგ., ინტერიერის დიზაინერს შეუძლია შეხედოს 
თავისი შრომის შედეგს და მიიღოს შეფასება კლიე-
ნტისგან, მაგრამ ჟურნალისტიკაში ვერ ხედავ, იქო-
ნია თუ არა გავლენა ან შეცვალა თუ არა რაიმე შენ-
მა პუბლიკაციებმა. ხანდახან იმის შეგრძნება მაქვს, 
რომ არაფერი იცვლება და ყველაფერი უშედეგოა. 

მაგრამ 2-3 წლის შემდეგ ვხედავ მეტად მასიურ პრა-
იდ მარშს (პირველი შარშან ჩატარდა და საოცარი 
იყო). ჩვენი მოქალაქეები ახლა უკეთ იცნობენ ოჯახუ-
რი ძალადობის პრობლემას და ესმით, რატომაა სა-
ჭირო თავშესაფარი. რა თქმა უნდა, ეს არ ვრცელდება 
ყველაზე, მაგალითად ადგილობრივ დეპუტატებს ჯერ 
კიდევ ბოლომდე არ ესმით საკითხის მნიშვნელობა. 
მაგრამ ეს ციფრი საკმარისია, რომ შეგროვდეს პეტი-
ციაზე ხელმოწერების საჭირო რაოდენობა და დაა-
რსდეს თავშესაფარი ოჯახური ძალადობის მსხვე-
რპლთათვის და ეს უკვე წარმატებაა. ვთვლი, რომ 
ამ მიღწევების მცირე ნაწილი შესაძლებელი გახდა 
ჩემი და მედიის იმ საშუალებების ხელშეწყობით, 
რომლებშიც ვმუშაობ და ვაშუქებ პრობლემურ საკი-
თხებს. კიდევ ერთი მაგალითია გუნდი, რომელშიც  
ადრე ვმუშაობდი — ისინი დიდად არ ინტერესდე-
ბოდნენ გენდერის ან ოჯახური ძალადობის თემებით 
და არ იცოდნენ, რატომ არ შეიძლება სექსმუშაკებს 

ვუწოდოთ პროსტიტუტები; მაგრამ ჩვენ ერთად ვმუ-
შაობდით და გავლენას ვახდენდით ერთმანეთზე. 
ერთი წლის შემდეგ კოლეგები მეკითხებოდნენ, 
როგორ ეწერათ სწორად. მაგარია — ყველაფერი ნე-
ლ-ნელა იცვლება.

როგორ გირჩევნიათ მუშაობა — ქალაქის თუ ქვეყნის 
მასშტაბით?

პირველ რიგში, უკვე არსებობს მასობრივი ინფორმა-
ციის საშუალებები, რომლებიც ავითარებს დისკუსიას 
ადამიანის უფლებების შესახებ უკრაინაში, რაც მახა-
რებს. მედიასაშუალებების ძალიან მცირე ნაწილს 
შეუძლია დახარჯოს დრო, რესურსი და ფული ასეთ 
რთულ თემებზე სამუშაოდ, რადგან ადგილობრივი 
მედიაბიზნესი ფოკუსირებულია თემებზე, რომლე-
ბიც ყველას პირზე აკერია, მაგ., ქალაქის სიახლეები 
ან საცხოვრებელი და კომუნალური მომსახურებები; 
მეორე მხრივ —  ვფიქრობ, ლოკალურობა კარგია. სა-
ზოგადოებაზე ორიენტირებული ლოკალურობა, რო-
მელიც გაჩვენებს რა რესურსი აქვს საზოგადოებას 
(არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამოქალაქო მოძ-
რაობა, საქველმოქმედო ორგანიზაციები და სხვა). 
ადამიანებს უნდა ვაჩვენოთ, რომ არსებობს რესურ-
სები და ხალხი, რომლებსაც უნდათ გააუმჯობესონ 
გარემო და იბრძვიან მისი ყველა შესაძლო კომპო-
ნენტის დასახვეწად: კომფორტული საზოგადოებ-
რივი ტრანსპორტისთვის, გარე რეკლამის დომინა-
ციის წინააღმდეგ თუ კულტურული მემკვიდრეობის 
დასაცავად. ამ გზით ისინი ანგრევენ სტერეოტიპულ 
შეხედულებას, რომ „არავის არაფერი აინტერესებს“. 

როცა ადამიანები ხე-
დავენ, რომ ორგანიზა-
ციები და აქტივისტები 
ქალაქისთვის რაღაცას 
აკეთებენ, მათ ეძლევათ 
იმედი, რადგან გრძნო-
ბენ, რომ მარტოები არ 
არიან საკუთარ ფიქრებ-
თან და შეუძლიათ მოძ-
რაობას შეუერთდნენ.

ასევე მომწონს საზოგა-
დოების შექმნის იდეა. 
მინდა გავიაზროთ, რომ 
რაღაც დამოკიდებულია 
ჩვენზე და შეგვიძლია 
გავავრცელოთ ქალაქში, 
რათა ადამიანები მე-
ტად ჩაერთონ NGO-ების 

აქტივობებში და რეგულარულად აკეთონ შემოწირუ-
ლობები საქველმოქმედო ფონდებში. მხარს ვუჭერთ 
ქველმოქმედების მდგრად განვითარებას. უკეთესი 
იქნებოდა, ადამიანებს გაეაზრებინათ, რომ თუ შემო-
წირულობას წელიწადში ერთხელ კი არა რეგულარუ-
ლად გააკეთებენ, დიდ წვლილს შეიტანენ ქალაქის 
განვითარებაში.

შეგიძლიათ მეტი ისაუბროთ ზაპოროჟიეს ადგილობრივ 
კონტექსტზე?

იყო დრო, როცა მეგონა, რომ არსებობს კონკრეტული 
ადგილობრივი კონტექსტი, მაგრამ მერე წავიკითხე 
ჩემი კოლეგების მასალები სხვადასხვა ქალაქების 
შესახებ და ისინი იმავე პრობლემებს აღწერდნენ. 
შეიძლება ითქვას, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არსე-
ბობს ტენდენცია, რომ გენდერული თანასწორობა 
ყველაზე ნაკლებად პრიორიტეტული საკითხების 
რიცხვშია. მეორე მხრივ, არსებობს ცვლილებების 
დანერგვის სპეციფიკა. ზაპოროჟია ინდუსტრიული 
ქალაქია, ამიტომ ძალაუფლების ადგილობრივი ორ-
განოები ძირითადად დაკომპლექტებულია ქარხნე-
ბის წარმომადგენლებით, რომლებსაც აზროვნებისა 
და მუშაობის თავისი სტილი აქვთ. ამიტომ აქ რთუ-
ლია პროგრესული ცვლილებების დანერგვა. მაგ., 
მოქალაქეებმა ხელი მოაწერეს პეტიციას ოჯახური 
ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის დასაარ-
სებლად, მაგრამ დეპუტატებს არ ესმით, რატომაა ეს 
მნიშვნელოვანი და რა მიზეზით შეიძლება განვა-
ცალკეოთ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლები სხვა 
ადამიანებისგან, რომლებსაც თავშესაფარი სჭირდე-
ბათ. თავშესაფრები ობლებისთვის და ოჯახებისთვის 

შვილებით სხვა სპეციფიკას ეყრდნობა; არავითარ 
შემთხვევაში არ შეიძლება მოძალადემ იცოდეს, სად 
იმყოფება მსხვერპლი და დაემუქროს იქ მყოფ სხვა 
ადამიანებსაც. რთულია აუხსნა სოციალური პრო-
ბლემები ინდუსტრიული სექტორის წარმომადგენ-
ლებს, რომლებიც მთავრობაში არიან და აჩვენო, 
კონკრეტულად რა უნდა გაკეთდეს ქალაქისთვის. 
მათი რწმენით, საკმარისია მოეწყოს ახალი მოედა-
ნი, ტროტუარები ან დაიდგას სკამები. კიდევ რა არ 
გყოფნით?

გაქვთ თუ არა პოლიტიკოსებთან თანამშრომლობის გა-
მოცდილება?

ჩვენ ვცდილობთ შევინარჩუნოთ ნეიტრალური პოზი-
ცია და არ ვიყოთ დამოკიდებულები პოლიტიკოსებზე 
ან პოლიტიკურ ძალებზე. თუმცა შეიძლება დავუკავ-
შირდე ზოგიერთ დეპუტატს, რომლებსაც შევხვედ-
რივარ მათი პროფესიონალური და არა პოლიტიკური 
მოღვაწეობის ფარგლებში, მაგ., ჟურნალისტს ან ყო-
ფილ სამხედრო პირს. ზოგადად, პოლიტიკოსებთან 
თანამშრომლობა უშედეგოა. სამწუხაროდ ისინი ყო-
ველთვის არ მოქმედებენ იმასთან შესაბამისობაში, 
რაც საჯაროდ გვესმის. მაგ., კარგი იქნებოდა გვეთა-
ნამშრომლა პოლიტიკოსთან, რომელიც მხარს უჭე-
რდა თავშესაფრის დაარსებას ოჯახური ძალადობის 
მსხვერპლთათვის, მაგრამ სხდომაზე ამ ქალბატონმა 
თავშესაფრის წინააღმდეგ მისცა ხმა. და მასთან რომ 
გვეთანამშრომლა, არც კი ვიცი, როგორ გამოვიდო-
დით ამ სიტუაციიდან. პოლიტიკოსებს შეუძლიათ უზ-
რუნველყონ ექსპერტიზა, კომენტარები ან ინტერვი-
უები, მაგრამ ისინი ვერ იქნებიან სრულუფლებიანი 
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პარტნიორები.  

ჟურნალისტიკა ხელოვნებაა?

ვფიქრობ, შეიცავს ხელოვნებას. ჟურნალისტიკა ხე-
ლოვნებისა და ხელობის ზღურბლზეა. რა თქმა უნდა, 
მისი 80% ხელობაა, რადგან თუ სტანდარტებს არ 
ითვალისწინებ, მაშინ შენი ხელოვნება დარჩება ხე-
ლოვნებად და ვერ იქცევა ჟურნალისტიკად. მაგრამ 
დარჩენილი 20%-ით შეგიძლია ჩაატარო ნებისმიერი 
ექსპერიმენტი. როცა უკვე მოამზადე ინფორმაცია 
წესების გათვალისწინებით, შეგიძლია გადაწყვიტო 
საუკეთესოდ როგორ შეფუთო. ეს შეიძლება იყოს 
პოდკასტი, კომიქსები ან გიჟური კოლაბორაცია ფო-
ტოგრაფებთან. სწორედ ამიტომ მიყვარს ფოტოგ-
რაფების მოწვევა და ერთად რამე საინტერესოს გა-
კეთება, მაგრამ არსებობს უამრავი სხვა ფორმატიც. 
შედარებით დიდ გუნდთან ერთად გავაკეთებდი ინ-
სტაგრამ სერიას, ჟურნალისტიკისა და ხელოვნების 
კიდევ უფრო მეტად შერწყმით. ხელოვნება ისაა, რაც 
გვიზიდავს ჟურნალისტიკაში.

რამე რჩევები თუ გაქვთ დამწყები ჟურნალისტე-
ბისთვის?

თუ ვინმეს უნდა საქმე ჰქონდეს პირად ისტორიებთან 
და იმუშაოს მოწყვლადი კატეგორიის ადამიანებთან, 
ჯერ ბევრი რამ უნდა ისწავლოს. მაგ., შეგიძლიათ მო-
ნაწილეობა მიიღოთ ლგბტ, გენდერული თანასწორო-
ბის ან სხვა ტრენინგებში. ცოტა ხნის წინ დავესწარი 
ტრენინგს ნაციონალური პრევენციული მექანიზმე-
ბის შესახებ: ლგბტ და დაკავების ადგილების მონი-
ტორინგი (მაგ: ციხეები, საპყრობილეები). საჭიროა, 
ისწავლო და აღმოაჩინო ყველაფერი, რაც შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს შენი კვლევის თემებთან. რაც 
უფრო ღრმად და ფართოდ შეისწავლი კონტექსტს, 
მით უფრო კარგად გესმის ადამიანების.

ზოგ ადამიანს ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლე-
მები ან ფსიქოლოგიური რისკები აქვს. ამის გამო გვე-
შინია არ დავაზიანოთ ადამიანი არასწორი კითხვე-
ბით. შეიძლება ძალიან რთული და დამზაფრავი იყოს 

რამდენად 
უსაფრთხოა 
უსაფრთხო სივრცე 
აღმ. ევროპაში?
მაია კლიმენტიჩი

ონლაინკურსი „ხელოვნება აღმოსავლეთ ევროპის ახალგაზრდა ქვიარ ფემინისტთათვის“ 2020-ის 
შემოდგომაზე ჩატარდა. კურსის ფარგლებში საშუალება გვქონდა, მოგვეწყო ღია დისკუსია ახალგა-
ზრდებს შორის მთელი აღმოსავლეთ ევროპიდან და გვესაუბრა სხვადასხვა უსაფრთხო სივრცეებზე, 

მათ შევიწროვებაზე და იმაზე, თუ როგორ მოქმედებს ეს ღია სივრცეები ჩვენზე. შეგიძლიათ შეასრულოთ ეს 
დავალება ინდივიდუალურად, დაფიქრდეთ, რას ნიშნავს თქვენთვის უსაფრთხო სივრცე და როგორი იქნებო-
და თქვენი პასუხები.

პირველი კითხვა იყო: რა არის პირველი 3 სიტყვა, რომელიც თქვენთვის უსაფრთხო სივრცესთან ასოცირდება?

საუბარი ადამიანთან, რომელიც წლის განმავლობა-
ში გარდაიცვლება. გახსოვდეთ, რომ ადამიანი, რო-
მელიც გესაუბრებათ, თქვენსავით და უფრო მეტადაც 
შეშინებულია. პატივი უნდა ვცეთ ერთმანეთის არჩე-
ვანს, ვისწავლოთ მოსმენა და ვიყოთ ჰუმანურები. 
აუცილებლად უნდა მიიღოთ იდეა, რომ არსებობს 
უამრავი ადამიანური გამოცდილება ისევე, როგორც 
არ არსებობს ცხოვრების კონკრეტული სწორი გზა. 
მაშინაც კი, თუ ვინმეს გადაწყვეტილება გაბრაზებთ, 
უნდა ისწავლოთ პატივისცემა, გაუგოთ და გააგრძე-
ლოთ გზა. მადლობა უნდა ვუთხრათ ამ ადამიანებს, 
რომ ისეთები არიან, როგორებიც არიან, რომ ისეთი 
გამოცდილება აქვთ, როგორიც აქვთ და მზად არიან, 
ამ ყველაფერზე ისაუბრონ — რადგან ეს მათთვის ძა-
ლიან რთული და მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია 
იცოდნენ, რომ ჰყავთ მოკავშირეები.

უსაფრთხო სივრცის ფიზიკური და ემოციური აღქმა 
სხვადასხვაგვარია და დამოკიდებულია მრავლობით 
ფაქტორზე, მაგ.: საზოგადოება, რომელშიც ვცხოვრო-
ბთ, ადამიანები, რომლებთან ერთადაც ვართ, ადგი-
ლები, გამოცდილება და ა.შ. შედეგებიდან ჩანს, რომ 
ქუჩა ის ადგილია, სადაც ყველაზე ნაკლებად დაცუ-
ლად ვგრძნობთ თავს, მაშინ, როცა სახლები, სამუშაო 
სივრცეები და უნივერსიტეტები ფიზიკური დაცულო-
ბის შეგრძნებას გვაძლევს. ესაა აღქმა იმისა, თუ რა 

ალბათობით აღმოვჩნდებით უხერხულ ან ძალადობ-
რივ სიტუაციაში. რატომ გვეუფლება გარკვეული შე-
გრძნებები ხალხმრავალ ადგილებში? რას ნიშნავს 
ჩვეულებრივი გასეირნება ქუჩაში ქალებისა და ქვი-
არ ადამიანებისათვის? მომდევნო გამოსახულებაზე 
ნახავთ, როგორ მოქმედებს სხვადასხვა ადგილი ფი-
ზიკურ უსაფრთხო სივრცეზე.  

თუ სივრცეს ემოციური უსაფრთხოების პრიზმიდან 
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შევხედავთ, სიტუაცია შეიცვლება. ემოციურად უსა-
ფრთხო ადგილი ბევრად მეტ ნიუანსს მოიცავს და 
არ იქმნება მარტივად, თუმცა მარტივად შეიძლება 
დაირღვეს. როცა ემოიცურად უსაფრთხო სივრცეში 
არ ვიმყოფებით, ვშფოთავთ, დეპრესიულები ვართ 
და ჩვენი ზოგადი კეთილდღეობა ზარალდება. შე-
გვიძლია ვიყოთ ისინი, ვინც ვართ, რადგან ვგრძნო-
ბთ კრიტიკას, სირცხვილს ან რაიმე სხვა უარყოფით 
რეაქციას. მომდევნო გამოსახულება გვაჩვენებს, 
რამდენად უსაფრთხოდ ან საფრთხის შემცველად 
აღვიქვამთ სხვადასხვა ადგილს, როდესაც საქმე 
ემოიცურად უსაფრთხო სივრცეს ეხება.

მაშ ასე, როგორ გავხადოთ სივრცე უფრო უსაფრთხო? 
არსებობს სხვადასხვა მეთოდი, იმის მიხედვით თუ 
რა ტიპის უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობთ და ეს მეთო-
დები განსხვავდება სიტუაციების, ინდივიდების ან 
ჯგუფების თავისებურებებიდან გამომდინარე. ეს მო-
საზრებები შეგროვდა გონებრივი იერიშით და ეკუთ-
ვნის ონლაინ კურსის მონაწილეებს. 

• დაეხმარეთ პიროვნულ დონეზე: იყავით აქტიუ-
რი მოკავშირეები და ირეაგირეთ როცა ხედავთ, 
ვიღაც დისკომფორტს განიცდის. ეურთიერთეთ 
პირადად და ნუ შეგეშინდებათ საკუთარი ემო-
ციების ან გამოცდილების გაზიარება, თუ ისინი 
მხარს დაგიჭერენ. თუ უცხო ადამიანი საფრთხე-
შია (მაგ., ვიღაც მისდევს ქუჩაში და თვითონ ამას 
ვერ ხედავს ან ხვდებით, თავს ცუდად გრძნობს), 
გაეცანით როგორც მეგობარი და გაჰყევით გვე-
რდზე, რომ არ იყოს მარტო და დაუცველი.

• ასწავლეთ თავს და სხვებსაც როგორ უნდა ამო-

პროტესტის 
სიმღერები
მაშა პაშკოვა-ძნელაძე

ესაა ინტერვიუ თათა ჯაყელთან. თათა ღონისძიება „ხელოვნება როგორც თავშესაფრის“ შემქმნელი 
გუნდის პირველი წევრი, ფემინისტი და მწვანე აქტივისტია. ის შეიძლება შენიშნოთ მეგაფონით და 
ხანდახან გიტარით საპროტესტო აქციებზე საქართველოში ეკოლოგიური და სოციალური სამართლია-

ნობისთვის. მუშაობდა „საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეებში“ გენდერის პროექტის კოორდინატორად და 
თავისუფალ დროს ქალაქგარეთ ყოფნა უყვარს. წერს სიმღერებს საპროტესტო აქციებისთვის და არა მხო-
ლოდ. 5 წელი ცხოვრობდა და სწავლობდა ისტონში (აშშ, პენსილვანია), დღეს სწავლას ლუნდში, შვედეთში 
აგრძელებს.

გაგვეცანი და მოგვიყევი შენს საქმიანობაზე. 

ახლა ვარ მაგისტრატურის სტუდენტი ფაკულტეტზე 
„ადამიანის ეკოლოგია: კულტურა, ძალაუფლება და 
მდგრადობა“ ლუნდის უნივერსიტეტში, შვედეთში. სა-
ქართველოდან ვარ და ბოლო ორი წლის განმავლო-
ბაში აქტიურად ვმონაწილეობდი „საქართველოს 
ახალგაზრდა მწვანეების“ საქმიანობაში, კერძოდ, 
ვმუშაობდი ორგანიზაციის სამდივნოში რამდენიმე 
პროექტის კოორდინატორად და ვმონაწილეობდი 

რამდენიმე კამპანიისა და საპროტესტო აქციის და-
გეგმვაში.

რა გაკავშირებს მუსიკასთან?

ჩემი ბავშვობის ერთ-ერთი ოცნება იყო მუსიკოსო-
ბა. 7 წლისამ ოჯახის წევრებს ვთხოვე, გიტარის გა-
კვეთილებზე სიარულის უფლება მოეცათ, მაგრამ 
მითხრეს, ინსტრუმენტის დასაჭერადაც კი პატარა 
ვიყავი. მხოლოდ 14 წლისამ დავიწყე გიტარის გაკვე-
თილებზე სიარული რამდენიმე თვით. მას შემდეგ 
დაკვრა და სიმღერა მეხმარება თვითგამოხატვაში, 
არ აქვს მნიშვნელობა, ბედნიერი ვარ თუ სევდიანი. 
17 წლისამ სიმღერების წერა დავიწყე და ამ დრომდე 
10 საავტორო სიმღერაც შევთხზი, მაგრამ არასოდეს 
გამისაჯაროებია, რადგან ჩემი სიმღერები საკმაოდ 
პირადულია. ერთადერთი სიმღერა, რომელიც ფა-
რთო აუდიტორიას გავუზიარე, ჩემი არაა. Queen-ის 
We Will Rock You-ს ჩემი ვერსია კლიმატური ცვლილე-
ბების წინააღმდეგ გაფიცვის საპროტესტო ჰიმნად 
იქცა, ოღონდ ამჯერად „გამოდი გარემოსთვის“ ერქვა. 

გახსოვს პირველად როგორ გადაწყვიტე პოპულა-
რული სიმღერის საპროტესტო ჰიმნად გადაკეთე-
ბა? We Will Rock You გადავაქციე სიმღერად „გამოდი 
გარემოსთვის“ პირველი მასშტაბური კლიმატური 
გაფიცვისთვის, რომელიც „საქართველოს ახალგაზ-
რდა მწვანეებმა“ და არაფორმალურმა ინიციატივა 
„ვინ?მე-მ“ მოვაწყეთ 2019-ის აპრილში, თბილის-
ში. როგორც მახსოვს, იდეა მომივიდა გაფიცვამდე 

თათა ჯაყელი

იცნოთ უსაფრთხო სივრცის დარღვევა და რო-
გორ შეიძლება ირეაგიროთ. 

• იყავით პრაქტიკული, იყავით ინოვატორი. შეგი-
ძლიათ გაწევრიანდეთ ან თვითონ შექმნათ მხა-
რდაჭერის ჯგუფები იმ ადამიანთათვის, ვისაც 
გადაუტანია რამე ტიპის ძალადობა. თუ შეკრებთ 
ადამიანთა ჯგუფს ან შექმნით ორგანიზაციას, 
შეგიძლიათ გახსნათ ქოლცენტრი, რომლის 
მეშვეობითაც შეგატყობინებენ ძალადობის 
ფაქტებზე და დაუკავშირდებიან ინსტიტუციებს 
პრევენციის ან რეაგირებისთვის. როგორც სამო-
ქალაქო აქტივისტს, შეგიძლიათ დაამონტაჟოთ 
ქუჩებში სარკეები, რომ ხედვის უფრო ფართო 
არეალი უზრუნველყოთ. ეს უბრალოდ მაგა-
ლითებია: ნუ შეიზღუდავთ თავს.

• დაიკავეთ ადგილი და იგრძენით თავი კომ-
ფორტულად! იყავით მოტივაცია სხვებისთვის, 
იყავით ხილულები და წარმოდგენილები. ეს აუ-
ცილებლად შთააგონებს ყველას და შეიძლება 
დიდი საზოგადოებრივი ეფექტიც ჰქონდეს.

• ნუ შეგეშინდებათ კანონმდებლობის! გადაი-
ტანეთ უსაფრთხო სივრცეებისთვის ბრძოლა 
პოლიტიკურ არეზე და მოითხოვეთ შესაბამისი 
ქმედებები, პრაქტიკული გადაწყვეტები ქუჩებ-
ში, დაწესებულებებსა და სხვა ადგილებში უსა-
ფრთხოების უზრუნველსაყოფად, 

• უამრავი იდეა და გადაწყვეტა არსებობს, რისი 
დანერგვაც ინდივიდუალური და ბევრად ფა-
რთო მასშტაბითაც შეგვიძლია. აიმაღლეთ ხმა, 
ისაუბრეთ ამაზე და იბრძოლეთ სამართლიანო-
ბისთვის!

სა
ფ
რ
თ
ხი
ან
ი

სა
ფ
რ
თ
ხი
ან
ი

უს
აფ
რ
თ
ხო

უს
აფ
რ
თ
ხო

სკოლა სკოლა

უნი უნი

პარკი პარკი

მთავარი მოედანი მთავარი მოედანი

ქუჩა ქუჩა

საჯარო ტრანსპორტი საჯარო ტრანსპორტი

ტაქსი ტაქსი

ბარი ბარი

მაღაზია მაღაზია

სახლი სახლი

საავადმყოფო საავადმყოფო

ქალაქის სააგენტოები ქალაქის სააგენტოები

პარლამენტი პარლამენტი

ოფისი ოფისი
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რამდენიმე დღით ადრე. უბრალოდ ვუკრავდი We 
Will Rock You-ს პატარა დასარტყამ ინსტრუმენტზე 
და უცებ რაღაც სიტყვების სიმღერა დავიწყე, რაც 
შემდეგ ტექსტად იქცა. ჩემი ბიძაშვილი, მარი, რო-
მელიც ორგანიზატორთა ორივე ჯგუფის წევრია, ჩემ-
თან ერთად იყო  და სიმღერაში ამყვა. ერთ საათში 
ტექსტი თითქმის მთლიანად დავწერეთ და დანა-
რჩენ ორგანიზატორებსაც გავუზიარეთ. გაფიცვამდე 
სიმღერა გვირაბში ჩავწერეთ (კარგი აკუსტიკისთვის) 
მეგობრის აიფონით და ფეისბუქზე ავტვირთეთ. ჰიმ-
ნი ასობით ადამიანმა გააზიარა და რაღაც პერიოდით 
პოპულარულიც გახდა. თბილისის მეტროში და სხვა 
საჯარო სივრცეებშიც კი ვიმღერეთ რამდენჯერმე. 
უშუალოდ გაფიცვის დღეს მსვლელობისას სწორედ 
ამ სიმღერით მოვუწოდებდით სტუდენტებს და სხვა 
ახალგაზრდებს გამოსულიყვნენ გარეთ გარემოს და-
საცავად. 

გაქვს კონკრეტული მეთოდი, რომელსაც უკვე არსებული 
სიმღერის გარდაქმნისას იყენებ?

რადგან ეს გადაკეთება სპონტანური იყო, არ მაქვს 
რამე სპეციალური მეთოდი, რაც სხვა ვითარებებში 
იქნება გამოსადექი. თუმცა ჩემი რჩევაა აირჩიოთ 
ხალხისთვის ნაცნობი და საყვარელი სიმღერა, რომ 
საზოგადოებამ მომენტალურად აიტაცოს.

რჩევები ხომ არ გაქვს, როგორ ვიპოვოთ რიტმი და რო-
გორ დავწეროთ სახალისო სიმღერა?

ჩემი პირველი რჩევაა: მიუდექით სიმღერის წერის 
ან გარდაქმნის პროცესს, როგორც სახალისო საქმეს, 

ხელოვნება პატარა 
ქალაქებში. მისია: 
შესაძლებელია
კატერინა ანდრიეევა

დიდი ქალაქები, განსაკუთრებით, დედაქალაქები ხშირად გადატვირთულია ურბანული და კულტურული 
აქტივობებით, როცა შედარებით პატარა ქალაქები შესაძლებლობების და კულტურული დასვენების 
დეფიციტს განიცდის. მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ კულტურული ინი-

ციატივების განვითარება მხოლოდ დიდი ქალაქების  უპირატესობა არაა. არსებობენ აქტივისტები, რომლებიც 
ახორციელებენ პროექტებს პატარა ქალაქებში, სწავლობენ, როგორ დაამყარონ კავშირი მოქალაქეებსა და 
ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის და აცოცხლებენ საზოგადოებას კულტურის საშუალებით. ერთ-ერთი 
ასეთი ინიციატივა უკრაინის ზღვისპირა ქალაქ ბერდიანსკშია, რომლის მოსახლეობა დაახლოებით 100 ათასი 
ადამიანია. ექვსი წლის წინ ქსენია კლეინოსმა გახსნა პატარა ანტიკაფე „დროა“, რომელმაც შემდგომში შექმნა 
თანამოაზრეთა საზოგადობა — არასამთავრობო ორგანიზაცია „კულტურული ურბანისტები“. მათი აქტივობების 
მთავარი მიმართულებებია ურბანული განვითარება, განათლების პროექტები და შემოქმედებითი კამპანიები. 
ამ უკანასკნელის შესახებ ვესაუბრეთ NGO-ს წევრებს, ქსენია კლეინოსს და კირილო პელივანოვს.

რატომ გადაწყვიტეთ ბერდიანსკში აქტივიზმის წამო-
წყება და რამდენად დიდია თქვენი გუნდი?

დაახლ. 10 წელი ვიცხოვრეთ დიდ ქალაქებში. ხოლო 
როცა ბერდიანსკში დავბრუნდით ვიგრძენით კულ-
ტურული ცხოვრების დეფიციტი და გადავწყვიტეთ 
თვითონ შეგვექმნა იგი. ეს იყო ჩვენი პასუხი სიცარი-
ელეზე. საბედნიეროდ ახლა სიტუაცია ნელ-ნელა უმ-
ჯობესდება.

ჩვენი ორგანიზაცია გაიზარდა, ვაფართოებთ კულტუ-
რული ურბანისტების საზოგადოებას და ვკრებთ ადა-
მიანებს, ვისაც ქალაქის განვითარებაში წვლილის შე-
ტანა უნდა, მაგრამ არ იცის, როგორ. ძირითად გუნდში 
ოთხი ადამიანია, მაგრამ პერიოდულად სხვადასხვა 
პროექტის განხორციელებაში გვეხმარებიან მოხალი-
სეები. ვცდილობთ, ისე ვიმუშაოთ, რომ მოქალაქეებს 
ზუსტად მივაწოდოთ ჩვენი სათქმელი, ვეძებთ ფორ-
მატებსა და მეთოდებს, რომლებიც მათ მოსწონთ. ხე-
ლოვნება ამ თვალსაზრისით ეფექტიანი საშუალებაა.

შეგიძლიათ მოიყვანოთ თქვენი ორგანიზაციის მიერ გა-
ნხორციელებული რამდენიმე შემოქმედებითი პროექტის 
მაგალითი? 

რადგან ასეცაა. თუ მთლიანად ჩაერთვებით ერთგ-
ვარი თამაშის პროცესში, შედეგები გაგაოცებთ. რაც 
შეეხება რიტმულ ნაწილს, კარგი იქნება, თუ მარტო 
არ იქნებით. ვთვლი, რომ ორი ან მეტი ადამიანი უკე-
თეს რიტმს იპოვის, ვიდრე ერთი. და კიდევ — ეს არის 
პროცესი, ამიტომ თუ მოიწადინებთ და თუ გვერდით 
თანამოაზრეები გეყოლებათ, ერთ საათში შეიძლება 
შექმნათ სიმღერა, რომელიც მინი ჰიტად იქცევა.

როგორ გგონია, რატომაა მუსიკა და, ზოგადად, ხელოვნე-
ბა ასე მნიშვნელოვანი აქტივიზმისთვის?

ორივე საციცოხლო მნიშვნელობისაა აქტივიზმის სუ-
ლისთვის, რომელიც მათ გარეშე შეიძლება რთული, 
ზედმეტად სერიოზული და ხანდახან დეპრესიულიც 
იყოს. იქიდან გამომდინარე, რომ აქტივიზმი თით-
ქმის ყოველთვის მიმართულია პრობლემის წინაა-
ღმდეგ, შეიძლება ადვილად დავსევდიანდეთ ან გა-
მოვიფიტოთ. ბოლოს და ბოლოს, ჩვენ ხომ უმეტესად 
ახალგაზრდები ვართ მოძალადე სახელმწიფოსა და 
ავი კორპორაციების წინააღმდეგ. საოცარია, რომ ამ 
რეპრესიული და აპათიური პოლიტიკური კლიმატის 
პირობებში ამდენს ვაკეთებთ. მუსიკის და ხელოვნე-
ბის საშუალებით შეგვიძლია გავაერთიანოთ სხვები 
და მოვუწოდოთ, შემოგვიერთდნენ და თან საკუთარ 
თავსაც ყოველდღიურად მივცეთ დადებითი ემოციე-
ბი, გამბედაობა და რწმენა, რომ რაღაც აუცილებლად 
შეიცვლება უკეთესობისკენ. მუსიკას შეუძლია იყოს 
სანთელი ბნელ პერიოდში და გაგვინათოს გზა.
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ჩვენი ზოგიერთი პროექტი წმინდა შემოქმედებითი 
აქტივობაა, რაც ჩვენი ორგანიზაციის გარშემო თანა-
მოაზრეების გაერთიანებაში გვეხმარება. სხვა პრო-
ექტებით ვაჟღერებთ სოციალურ პრობლემებს და ვი-
ყენებთ ხელოვნებას ინსტრუმენტად.

საილუსტრაციოდ: 2020-ში მოვიწვიეთ ცნობილი უკ-
რაინელი მხატვარი ჰამლეტ ზინკოვსკი, რომელმაც 
შვიდი დღის განმავლობაში შექმნა 8 გრაფიტი. ასევე 
გაიხსნა მისი პირადი გამოფენა და გაიმართა რამდე-
ნიმე ღონისძიება ხელოვნების ახალი ობიექტებისა-
დმი ყურადღების მიპყრობისა და მოქალაქეთათვის 
თანამედროვე ხელოვნების გაცნობის მიზნით. კიდევ 
ერთი მაგალითია „მუზეუმი ზღვის ნაპირზე“ — ადგი-
ლობრივ მხატვრებთან ერთად მოვხატეთ პორტის 
კედელი, რომელიც პოპულარულ პლაჟს ესაზღვრება. 
კედლებზე გადავიტანეთ ცნობილი უკრაინელი მხატ-
ვრების რეპროდუქციები. შემდეგ ხელოვნების ადგი-
ლობრივმა მუზეუმმა მოაწყო სპეციალური ტური სკო-
ლის მოსწავლეებისა და ქალაქის სტუმრებისთვის. 
ახლა კი ამ კედლის გარშემო საზოგადოებრივი სივ-
რცე ყალიბდება. ფინანსები საღებავებისთვის შეგრო-
ვდა ქრაუდფანდინგის საშუალებით (დაახლოებით 
1300 ევრო).

ასევე დავაარსეთ ანიმაციის ფესტი „რავლიკ-ფესტი“, 
რომელიც უკვე 5 წელია პოპულარიზაციას უწევს ანი-
მაციას, როგორც სოციალური ცვლილებების, კერძოდ 
აქტივიზმის ინსტრუმენტს. ამ ფესტის ფარგლებში 
ვუმასპინძლეთ ციფრულ გამოფენას, რომლის თემაც 
იყო საზოგადოებაში არსებული ცრურწმენები შ.შ.მ 
ადამიანებზე და ამავე გამოფენის ფარგლებში ვასწა-
ვლეთ აქტივისტებს, როგორ შეექმნათ ანიმაციები სო-
ციალური მნიშვნელობის პრობლემების გასაჟღერებ-
ლად. ამავდროულად განვახორციელეთ კიდევ ერთი 
ინიციატივა — შევხვდით ადგილობრივი უნივერსიტე-
ტის სტუდენტებს და შევქმენით შემოქმედებითი პრო-
ექტები, რომელთა მიზანიც იყო გენდერულ სტერეო-
ტიპთა დაძლევა. მოგვიანებით გამოფენამ იმოგზაურა 
უკრაინის გარშემო. მანამდე ჩავატარეთ თეატრალური 
ფორუმი, რომლის თემები იყო: კონფლიქტების მო-
გვარება, არაძალადობრივი კომუნიკაცია იძულებით 
გადაადგილებულ პირთათვის და გენდერული ძალა-
დობა.

როგორ ხვდებიან ქალაქის მაცხოვრებლები ასეთ პროგ-
რესულ კონცეფციებსა და იდეებს? 

ისტორიულად, ჩვენი ქალაქი სწრაფად ვითარდებო-
და და ამიტომ ძალიან მულტიკულტურულია. მაგრამ 

დღეს ადგილობრივები მას ხშირად უწოდებენ  „ქალაქ 
ჩიხს“. ბერდიანსკი სხვადასხვა სატრანსპორტო მარ-
შრუტის საბოლოო მიმართულებაა — ადამიანები არ 
სტრუმრობენ აქაურობას გავლით, მაგ., როგორც დნეპ-
როპეტროვსკს ან კიევს; ბერდიანსკში ჩამოდიან მხო-
ლოდ საგანგებო მიზნით. პრინციპში, ეს ყველაფერი 
დამახასიათებელია ბევრი ადგილისთვის, რომლებიც 
მეგაპოლისები არაა. 

მეტიც, ახალგაზრდების მნიშვნელოვანი ნაწილი სხვა 
ქალაქებში მიემგზავრება სწავლისთვის ან სამუშაოდ 
და მათი უმეტესობა აღარასოდეს ბრუნდება. მაგ., ბევ-
რი ახალგაზრდა ხარკოვში გადადის საცხოვრებლად, 
რადგან იქ ბევრი უნია. სწორედ ამიტომ ხარკოვის მო-
სახლეობა ძირითადად ახალგაზრდობისგან შედგება; 
ბერდიანსკი პირიქით — ბევრად ხანდაზმულია. პროგ-
რესული ახალგაზრდობა, ისინი, ვინც მზადაა ცვლი-
ლებებისთვის, ხშირად ტოვებს ქალაქს. ამიტომაა 
ბერდიანსკი საკმაოდ კონსერვატული. ეს პრობლემა 
რელევანტურია მრავალი პატარა ქალაქისთვის, რომ-
ლებსაც არ აქვთ აქტიური კულტურული ცხოვრება. 
შედეგად, ადამიანები ხშირად არ იღებენ ინოვაციურ 
თემებს და პროექტებს, მაგ., გენდერულ თანასწორო-
ბას. სიტყვა „გენდერი“ მათთვის უკვე გამაღიზიანებე-
ლია — ეშინიათ და იმეორებენ „არ გვჭირდება, უნდა 
აიკრძალოს“. პატარა ქალაქებში პროგრესული ინიცი-
ატივები უნდა განხორციელდეს ნელ-ნელა, ნაბიჯ-ნა-
ბიჯ, დასაწყიში პროვოკაციული ქმედებების გარეშე.

რთულია ასეთი პროექტების განხორციელება პატარა ქა-
ლაქში?

ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მხარდაჭერა გამოხა-
ტა ფურცელზე, მაგრამ სინამდვილეში კონტროლირე-
ბულ ადგილობრივ მედიაში ჩვენს პროექტებზე საუბ-
რისას ორგანიზაციის სახელსაც კი არ ახსენებენ. 

დღეს სიტუაცია ოდნავ გაუმჯობესდა (ჩვენ ვფიქრობთ 
ადგილობრივი არჩევნების შემდგომ პოლიტიკური 
ამბიციების არარსებობის გამო) — ახლა ჩვენი ურთი-
ერთობა შეიძლება აღიწეროს, როგორც „ნუ შექმნით 
სირთულეებს“.

აღსანიშნავია, რომ პატარა ქალაქებში კარგი რეპუტა-
ცია უფრო სწრაფად ვრცელდება, მაგრამ ამავდროუ-
ლად, შეცდომებმა შეიძლება ბევრად დიდი უარყო-
ფითი გავლენა იქონიოს. ადგილობრივი ბიზნესები 
კარგად იცნობენ ჩვენი გუნდის წევრებს, ამიტომ მზად 
არიან, სპეციალური პირობების გარეშე დაგვეხმარონ. 
ჩვენს შემთხვევაში ქალაქის ზომა არაა ხელშემშლე-

ლი ფაქტორი დაფინანსების მოსაპოვებლად.

სხვა სირთულეებს შორის, შეგვიძლია აღვნიშნოთ თა-
ნამედროვე პროცესებთან ინტეგრაციის დეფიციტი 
ჩვენი ქალაქის ყოველდღიურობაში, რაც ხელს გვიშ-
ლის როგორც ტექნიკური, ასევე საორგანიზაციო თვა-
ლსაზრისით. ადამიანები არ იცნობენ ონლაინ ინსტ-
რუმენტებს, მაგ., ქრაუდფანდინგს. აქ რთულია იპოვო 
და ჩართო მონაწილეები უფასო ღონისძიებებშიც კი 
(საინტერესოა, რომ შუახნის ადამიანები მეტად აქტი-
ურობენ, ვიდრე ახალგაზრდობა). აქტივისტებს მოუწი-
ათ დაეხარჯათ მეტი დრო, ადამიანური და ფინანსური 
რესურსი რეკლამაზე, რათა შეეკრიბათ უფრო დიდი 
აუდიტორია. ინდივიდუალური კომუნიკაცია ჩვენს ქა-
ლაქში ყველაზე ეფექტიანია. გარდა ამისა, დეფიცი-
ტურია დიდ ღონისძიებათა მოსაწყობად აუცილებელი 
სერვისები, მაგ.: მიწოდება, გადასატანი ტუალეტები, 
ელ-სერვისები და ა.შ. ასევე რთულია ლოკაციების პო-
ვნა სემინარებისა და ტრენინგებისთვის — არსებობს 
მხოლოდ რამდენიმე ასეთი ადგილი, რომლებიც ყო-
ველთვის თავისუფალი ან ხელმისაწვდომი არაა.

ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ პატარა ქალაქებში არ 
მოიძებნება იმდენი ექსპერტი, რამდენიც დიდ ქალა-
ქებში და თუ ორგანიზაციას სურს მათი ლექციაზე ან 
ვორქშოპზე მოწვევა, უნდა გაიღოს გადაადგილებისა 
და დაბინავების დამატებითი ხარჯები. 

დიდი პლიუსი ისაა, რომ აქაური პუბლიკა ისეთი „და-
ნაყრებული“ არაა, როგორც დიდ ქალაქებში, ამიტომ 

მათი გაოცება უფრო მარტივია. ყოველი ღონისძიე-
ბა ბერდიანსკში უნიკალური, აღსანიშნავი და მნიშ-
ვნელოვანია. აქედან გამომდინარე, ადგილობრივ 
აქტივისტებს შეუძლიათ უბრალოდ მოარგონ სხვა ქა-
ლაქებისა და საზოგადოებების გამოცდილება ადგი-
ლობრივ რეალობას და მიიღონ ფურორის ეფექტი. 

როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები?

ვაპირებთ, განვავითაროთ უბრანული მოძრაობა და 
ვიმუშაოთ ბერდიანსკში ხელოვნების პოპულარიზა-
ციაზე. რაც შეეხება მომავალ პროექტებს, გვინდა შევ-
ქმნათ ნახატების ხმოვანი გაფორმება ადგილობრივ 
მუზეუმებში, რათა ყურადღება გავამახვილოთ მხედ-
ველობის დარღვევების მქონე ადამიანებზე. ასევე 
გვინდა დავაწინაუროთ ჩვენი საზოგადოების ახალი 
წევრები, რომ მათ უკვე თავად წამოიწყონ პროექტები. 
ველოდებით, როდის ჩამოყალიბდება ქალაქში სხვა 
ახალგაზრდული ჯგუფები, რომლებიც მომავალში ჩვე-
ნი კონკურენტები იქნებიან.

რას ურჩევთ ახალგაზრდებს, რომლებიც პატარა ქალაქებში 
ცხოვრობენ და სურთ ჩაერთონ აქტივიზმში?

გირჩევთ, დაიწყოთ არა ფორმით, არამედ მიზნებითა 
და არსით. მაგ., თუ გალერეა გჭირდებათ, შეგიძლიათ 
შეუთანხმდეთ ადგილობრივ კაფეს და იქ გამართოთ 
გამოფენა. თუ ახალგაზრდული სივრცე გჭირდებათ, 
შეგიძლიათ პირველი შეხვედრა გამართოთ კოლეჯის 
რომელიმე დარბაზში და ეცადოთ შექმნათ თემი, რო-
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მელიც მზად იქნება მსგავსი ადგილის შექმნისა და 
შენახვისთვის. ის, რომ არსებობს სივრცე სახელად 
„ახალგაზრდული სივრცე“, არ ნიშნავს, რომ იქმნება 
ახალგაზრდული სივრცე, როგორც ინსტიტუცია. სხვა-
თა შორის, ეს წინააღმდეგობები შეიძლება დაგეხმა-
როთ, გახდეთ უფრო კრეატიულები თქვენს ქმედე-
ბებში. და თუ რამე გინდათ, აუცილებლად უნდა ქნათ! 

თავიდან ჩვენი ანტიკაფის ერთეულებს სჯეროდათ, 
მაგრამ ჯობს დადებით უკუკავშირზე კონცენტრირდეთ 
და არა უარყოფითზე. ყველას და ყოველთვის აქვს 
ეჭვები და შიში, რომ ვერ გაუგებენ მეგობრები. მაგრამ 
მოქმედებით თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ გარე-
მო და იპოვოთ ადამიანები, ვინც მზადაა თქვენთან 
ერთად რაიმეს შესაქმნელად.

ფოტოგრაფია, 
როგორც 
პოლიტიკური 
განაცხადის 
ინსტრუმენტი
მაია კლიმენტიჩი, კატერინა ანდრიეევა

მსოფლიოს პირველი ფოტო პრიმიტიული ფო-
ტოაპარატით გადაიღეს საფრანგეთში, 1826 
წელს. ესაა ფანჯრიდან გადაღებული მზით გა-

ნათებული სახურავი და მისი ავტორია ჟოზეფ ნისე-
ფორ ნიეფსი. დღეს ფოტოგრაფია ისე შორს წავიდა, 
რომ ჩვენ უკვე ვიღებთ გალაქტიკებს, სხვა პლანეტე-
ბის ზედაპირებს, ცოცხალ ორგანიზმებს და ატომებ-
საც კი. ფოტოგრაფიის ხელოვნება ძალიან განვითა-
რდა არა მხოლოდ მოწყობილობის თვალზარისით. 
ხელოვნების ამ დარგის მიზანი ბევრად უფრო ფა-
რთოა, ვიდრე უბრალოდ პეიზაჟებისა და პორტრე-
ტების გადაღება. დღეს ფოტოგრაფია გამოიყენება, 
როგორც აქტივიზმის ინსტრუმენტი მესიჯების გასა-
ვრცელებლად და პოლიტიკური განაცხადების გასა-
კეთებლად. ესაა ერთ-ერთი უმძლავრესი ვიზუალური 
ინსტუმენტი — ხელმისაწვდომია, მარტივია გამოსა-
ყენებლად და სწრაფად ვრცელდება. 

ფოტოგრაფია იქცა ხელოვნების ინსტრუმენტად, რო-
მელიც მთელ მსოფლიოში გამოიყენება. ფოტოების 
გადასაღებად პროფესიონალური ფოტოაპარატი სა-
ჭირო არაა — თითქმის ყველა ტელეფონს აქვს მაღა-
ლი ხარისხის კამერა. ფოტოს გადაღება მარტივად, 
ღილაკზე თითის დაჭერით შეიძლება, მაგრამ რას 
გადაიღებ, შენს იდეაზე, ფანტაზიასა და შემოქმედე-
ბით უნარებზეა დამოკიდებული. ფოტოგრაფია არაჩ-
ვეულებრივი საშუალებაა მეგობრებთან და ოჯახთან 
გატარებული წუთების ან მოგზაურობისას ლამაზი პე-
იზაჟების აღსაბეჭდად. იღებ ფოტოს, რომელიც შთა-
გაგონებს, სანამ არ წაშლი. 

მაგრამ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ფოტოგრა-
ფია აქტივიზმში და პოლიტიკური განაცხადებისთვის? 
ცხოვრობთ სამყაროში, სადაც ქუჩის ყოველ კუთხეში 
შეიძლება გადავაწყდეთ მტკივნეულ და არასწორ 
მოვლენებს. პრობლემები გვხვდება არა მხოლოდ 
ქუჩებში, არამედ დაწესებულებებში, მთავრობასა და 
სახლებშიც. ასარჩევად გვაქვს იდეები და ვიზუალუ-
რი ხატები. თუმცა, რა თქმა უნდა, აუცილებელი არაა 
იდეა სოციალური პრობლემებიდან ამოიზარდოს: შე-
იძლება ეფუძნებოდეს ცხოვრებისეულ დადებით ან 
უარყოფით სიტუაციასაც. მთავარია, როგორაა ფოტო 
გადაღებული და როგორ აღიქმება — ამით იზომება 
მისი გავლენაც. ფოტოგრაფია იქცა მზარდი მნიშვნე-
ლობის ინსტრუმენტად მსოფლიო პოლიტიკისა და 
ყოველდღიური საინფორმაციო გამოშვებებისთვის. 
სოციალური მედია ყვავის ფოტოგრაფიის ძალის წყა-
ლობით — ქლიქბეით სიახლეებიდან დაწყებული, მა-
სობრივი პოლიტიკური და აქტივისტური კამპანიებით 
დამთავრებული. 

მთავარი ძალა, რასაც ფოტოგრაფია გვაძლევს და 
რისი წყალობითაც ვითარდება, ადამიანური ემო-
ციაა. ჩვენი ტვინი ბუნებრივად აკავშირებს კონკრე-
ტულ გამოსახულებებს ემოციებთან. წარმოიდგინეთ, 
მაგალითად, ომის ამსახველი ან მდელოებისა და 
ტყეების ფოტოების — რას გაგრძნობინებთ ეს გამო-
სახულებები?  სწორედ ეს კოგნიტიური უნარია, რაც 
ფოტოგრაფებს განაცხადის გაკეთების საშუალებას 
აძლევს. ნახვა ნიშნავს დაჯერებას — ესაა უმნიშვნე-
ლოვანესი ფაქტი პოლიტიკური ფოტოგრაფიისთვის.
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როცა იყენებთ ფოტოგრაფიას, როგორც განაცხადის 
ინსტრუმენტს, აუცილებელია იყოთ ფრთხილად და 
გახსოვდეთ, რომ ფოტო შეიძლება იქცეს მანიპუ-
ლაციის საშუალებად. ჩვენ ვიზუალიზაციის ეპოქაში 
ვცხოვრობთ და ყველაფერი, რასაც ვაქვეყნებთ, შე-
იძლება დააკოპირონ, შეცვალონ, არასწორად გამო-
იყენონ, დაშალონ და არასწორი ინტერპრეტაციით 
გააზიარონ. თუ ეძებთ პოლიტიკური ფოტოგრაფიის 
საკულტო ნიმუშებს, შეიძლება გადააწყდეთ სახე-
ლებს, რომლებიც მანამდე არასოდეს გაგიგონით; 
მაგრამ როდესაც ამ ავტორების ფოტოებს დაათვა-
ლიერებთ, სავარაუდოდ მიხვდებით, რომ მანამდეც 
გინახავთ, რადგან ისინი გამოიყენება და ზიარდება 
სხვადასხვა მიზნით. რაღაც, რაც თავდაპირველად 
გენდერული ძალადობის ცნობიერების ასამაღლებ-
ლად შეიქმნა, შეიძლება მოგვიანებით გამოიყენონ, 
როგორც ძალადობრივი მოქმედებების გამართლება 
და მოტივაცია.

და კიდევ — თუ გსურთ დარწმუნებული იყოთ, რომ 
ფოტო თავდაპირველ მესიჯს შეიცავს, შეგიძლიათ 
გამოიყენოთ წარწერის ძალა. ეს შეიძლება იყოს 
რამდენიმე სიტყვა, წინადადება ან ორი, რომელიც 
გამოხატავს ფოტოს კონტექსტს. წარწერების გა-
მოყენებით შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ 
მესიჯი გასაგები და მძლავრია და დაიცავს ფოტოს 
არასწორად გამოყენებისგან. წარწერა შეიძლება 
ასახავდეს რეალობას, რომელშიც ფოტო გადაიღეს 
ან ხსნიდეს ფართო პრობლემას, რომელიც ფოტოზეა 
წარმოდგენილი.

პოლიტიკური ფოტოგრაფიის მაგალითებისთვის შე-
გიძლიათ მოიძიოთ ტერმინი ან ეწვიოთ ვებგვერდე-
ბს: lensculture.com, worldphoto.org, Visual Global Politics 
(და მსგავსი). გთავაზობთ რამდენიმე ფოტოს შთაგო-
ნებისთვის:

ფოტო: „ვინ გფლობს შენ?“ 
ავტორი: ნაიდა ხოჯიჩი/Dharma Photography

წარწერა: „ჩვენ ვფლობთ ყველა იმ ტენოლო-
გიას, გაჯეტს და ექაუნთს, რომელთა გარეშეც 
ცხოვრება ვეღარ წარმოგვიდგენია, თუ ისინი 
გვფლობენ ჩვენ?“

ფოტო: „ხედი“ 
ავტორი: Studio XIII

ავტორი: სერჰი ბაბენკო
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რა იქნებოდა???
ელენა პეტროვსკა, მაშა პაშკოვა-ძნელაძე

რა იქნებოდა თუ დავსხდებოდით და წარმოვიდგენდით, როგორი იქნებოდა ცხვო-
ვრება ხელოვნებისადმი სხვანაირი მიდგომა რომ გვქონოდა?
რა იქნებოდა თუ ხელოვნებას ისევე დავაფასებდით, როგორც ტექნიკურ საგნებს 
ვაფასებთ?
რა იქნებოდა სკოლებში ხელოვნების საგნები არჩევითი რომ არ ყოფილიყო?
რა იქნებოდა სკოლებში ტექნიკური საგნები არჩევითი რომ ყოფილიყო?
რა იქნებოდა ბავშვებს, რომლებსაც ხელოვნების სწავლა სურთ ფულის მასალებზე 
დახარჯვა რომ არ სჭირდებოდეთ?
რა იქნებოდა თუ თანაბარი წვდომა გვექნებოდა ფიმებზე მთელი მსოფლიოდან?
რა იქნებოდა ფილმები თანაბრად იქმნებოდეს მთელ მსოფლიოში?
რა იქნებოდა ყველაზე ცნობილ ფილმებში თეთრკანიანი მსახიობები რომ არ თამა-
შობდნენ?
რა იქნებოდა მეინსტრიმულ ფილმებში მთავარი გმირები კაცები რომ არ იყვნენ?
რა იქნებოდა კინოინდუსტრიასა და თეატრში ნაკლებად იყოს გავრცელებული 
ნეპოტიზმი?
რა იქნებოდა თუ ქალ კინორეჟისორებს ისევე დააფასებდნენ და პატივს სცემდნენ, 
როგორც კაცებს?
რა იქნებოდა მთავარი და მეორეხარისხოვანი როლების დაჯილდოებისას გენდერუ-
ლი დაყოფა რომ არ ხდებოდეს?
რა იქნებოდა ქალებს თეატრში მოღვაწეობის უფლებას რომ არ აძლევდნენ, როგო-
რც ეს დიდი ხნის წინ იყო?
რა იქნებოდა თეატრი თავისუფალი რომ იყოს სექსუალური შევიწროვებისგან?
რა იქნებოდა თეატრალურ დადგმაზე მხოლოდ ქალები, ტრანსგენდერები და გე-
ნდერქვიარ ადამიანები რომ მუშაობდნენ?
რა იქნებოდა ხელოვნების ნაწარმოებს მხოლოდ ქალები, ტრანსგენდერები და 
გენდერქვიარ ადამიანები რომ ქმნიდნენ?
რა იქნებოდა ხელოვნებას მეტ სფეროში რომ ვხვდებოდეთ?
რა იქნებოდა დიზაინი და არქიტექტურა ხელოვნებად რომ ითვლებოდეს, მიუხედა-
ვად იმისა, რომ ორივე მოიცავს ტექნიკურ ასპექტებს?
რა იქნებოდა მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი არქიტექტორების პირველ ადგილებზე 
მხოლოდ სისგენდერი კაცები რომ არ იყვნენ?
რა იქნებოდა რომ არ ვთვლიდეთ, რომ ტექნიკური საგნებში კაცები უფრო ძლიერები 
არიან?
რა იქნებოდა ადამიანების შესაძლებლობების შესახებ დასკვნებს გენდერზე დაყრ-
დნობით არ ვაკეთებდეთ?
რა იქნებოდა ქალებს, ტრანსგენდერ და გენდერქვიარ ადამიანებს რომ შეექმნათ 
ყოველდღიური მოხმარების ნივთების დიზაინი?

რა იქნებოდა ქალებს, ტრანსგენდერ და გენდერქვიარ ადამიანებს რომ დაეგეგმა-
რებინათ თქვენი ქალაქის მთავარი მოედანი?
რა იქნებოდა არქიტექტურის სტუდენტებს რომ არ უწევდეთ მასალებისა და სწავლი-
სათვის საჭირო სხვა საშუალებების შეძენა? 
რა იქნებოდა მუსიკალურ ინსტრუმენტებს რომ უფასოდ ურიგდებდნენ ყველას, 
ვისაც სურს მუსიკით დაკავდეს?
რა იქნებოდა ახალგაზრდა კლასიკოსი მუსიკოსების კარიერა დამოკიდებული რომ 
არ იყოს მათ წარმატებებზე მუსიკალურ კონკურსებში, რომლებიც მეტოქეობას 
აღვივებს?
რა იქნებოდა ის ბავშვები, ვისაც მუსიკოსი მშობლები არ ჰყავთ, იმავე მხარდაჭერას 
იღებდნენ მუსიკის შესასწავლად?
რა იქნებოდა ყველა მუსიკალური ჟანრი სერიოზულად რომ აღიქმებოდეს და ყველა 
ხელოვანს პატივს ვცემდეთ? 
რა იქნებოდა ხელოვანებს რომ საბაზისო შემოსავალი ჰქონდეთ, იმის მიუხედავად, 
რამდენად ხშირად ქმნიან ხელოვნების ნაწარმს?
რა იქნებოდა კულტურული ცენტრები და პატარა გალერეები რომ ყვაოდეს, იმის 
მაგივრად, რომ იხურებოდეს სახსრების უქონლობის გამო?
რა იქნებოდა ხელოვნება და კულტურა მსოფლიოს ქვეყნების პრიორიტეტების სიებ-
ში უფრო მაღლა იყოს?
რა იქნებოდა ხელოვნების სკოლებში გამოცდებს ვადები რომ არ ჰქონდეს და ავტო-
რებს თავისუფლება ეძლეოდეთ, იმუშაონ, როცა უნდათ?
რა იქნებოდა ღია და უფასო სამკურნალო შემოქმედებითი წრეები რომ ყველა ქა-
ლაქში, ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის გვქონდეს?
რა იქნებოდა ხელოვანებს შეეძლოთ, იმუშაონ თავის ურბანულ სივრცეებში და არ 
უწევდეთ გრძელი და რთული ბიუროკრატიული პროცესების გავლა?
რა იქნებოდა მუსიკის წერა და წარმოება არ იზღუდებოდეს ლეიბლების პირობები-
თა და ვალდებულებებით?
რა იქნებოდა თუ დავსხდებოდით და წარმოვიდგენდით, როგორი იქნებოდა ცხო-
ვრება ხელოვნებისადმი სხვაგვარი მიდგომა რომ გვქონოდა?
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ჯგუფი პროექტს 
მიღმა

ღონისძიება „ხელოვნება როგორც თავშესა-
ფრის“ ჯგუფი: ანასტასია სტოსიჩი, თამარ ჯაყელი, 
ლუსინე კოსაკიანი, კატია ანდრიეევა, სელმა ლე-
ვრენცე, მაშა პაშკოვა-ძნელაძე.

სარედაქციო ჯგუფი: კატია ანდრიეევა, სელმა ლე-
ვრენცე, მაია კლიმენტიჩი, ელენა პეტროვსკა და მაშა 
პაშკოვა-ძნელაძე.

ონლაინ კურსის „ხელოვნება აღმოსავლეთ 
ევროპის ახალგაზრდების, ქვიარების და ფე-
მინისტებისათვის“ ჯგუფი: ლუსინე კოსაკიანი, კა-
ტია ანდრიეევა, სელმა ლევრენცე, მაია კლიმენტიჩი, 
ჰანა ფილისტოვიჩი, კამრან აზიზლი, ელენა პეტროვ-
სკა და მაშა პაშკოვა-ძნელაძე.

ანასტასია სტოსიჩი მენეჯმენტის მეორე კურსის სტუდენტია. არის სერბეთის ახალგა-
ზრდა მწვანეების ყოფილი წევრი. ცოტა ხნის წინ დაინტერესდა მდგრადი მოდით.  
ადგილობრივი ხელნაკეთი წარმოების დიდი მხარდამჭერია და უყვარს თავისუფალ 
დროს დიდხანს სეირნობა.

ჰანა ფილისტოვიჩი სწავლობდა მედიისა და კომუნიკაციის ფაკულტეტზე ლიტვის ევროპულ 
ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტში. შემდეგ 2.5 წელი მუშაობდა ფემინისტურ ორგანიზაციაში 
„მისი (ქალის) უფლებათა ცენტრი“.  ჰანა ფემინისტი აქტივისტია ბელარუსიდან, ახორციე-
ლებს ფემინისტურ სთენდაფებს, ატარებს ლექციებს გენდერის საკითხებზე და ტრენინგებს 
ფესვგადგმულ ქალთმოძულეობასთან ბრძოლაზე. თავისუფალ დროს ჰანა სიამოვნებით სე-
ირნობს ველოთი, დაკავებულია იოგით და ექსპერიმენტირებს კინოს სხვადასხვა ფორმით.

კატერინა ანდრიეევა რ.უ.მ.ბ-ის (რუსეთი, უკრაინა, მოლდოვა, ბელარუსი) სამუშაო 
ჯგუფის წევრი და საზოგადოებრივი პოლიტიკისა და მართვის მაგისტრია. დიდხანს 
მუშაობდა საგანმანათლებლო ქველმოქმედების სფეროში და იყო ექსპერტების 
არასამთავრობო გუნდის წევრი. კატერინას სწამს, რომ ძლიერი და მდგრადი ქვეყანა 
უნდა იდგეს ძლიერ  საზოგადოებებზე. მისი ინტერესის მთავარი სფეროებია პოლიტი-
კა, ფაქტებზე დაფუძნებული კანონები და სამართლიანი ურბანული განვითარება.

ქამრან აზიზლი „გენდერის სამუშაო ჯგუფის“ თანაკოორდინატორია. 2018-დან აქტი-
ურადაა ჩართული ლგბტ+ აქტივიზმში და განახორციელა რამდენიმე ქვიარ პროექტი 
აზერბაიჯანში. დაინტერესებულია პროექტების მენეჯმენტით, გენდერის პრობლემე-
ბით და ეკომონიკით. თავისუფალ დროს სიამოვნებით ატარებს ქვიარ მეგობრებთან, 
ცეკვავს და სეირნობს.

ლუსინე კოსაკიანი ადამიანის უფლებათა დამცველი და აქტივისტია სომხეთიდან. 
არის ახალგაზრდულ ქსელ ფრონტლაინის პროექტების დირექტორი და გენდერის 
სამუშაო ჯგუფის წევრი. გატაცებულია ქალთა და, ზოგადად, ადამიანის უფლებებით. 
მისი აკადემიური ინტერესია კონფლიქტისა და მშვიდობის კვლევები. ლუსინეს სწამს, 
რომ მცირე ხმებსა და მოქმედებებს დიდი ცვლილებების მოხდენა შეუძლია. 

სელმა ლევრენცე მწვანე და ადამიანების უფლებების აქტივისტია რიგადან (ლატვია)
ამჟამად მუშაობს ახალგაზრდული ორგანიზაციის „პროტესტის“ წარმომადგენლად. 
მისი გატაცებაა ლგბტქ+ უფლებები და გარემოს დაცვის აქტივიზმი აღმოსავლეთ 
ევროპაში. ასევე მუშაობს პოლიტიკურ ასისტენტის პოზიციაზე რიგის დუმაში და წელს 
ამთავრებს პოლიტიკური მეცნიერებებისა და კომუნიკაციების შესწავლას.

თამარ (თათა) ჯაყელი მწვანე და ფემინისტი აქტივისტია. შეიძლება შენიშნოთ 
მეგაფონით და ხანდახან გიტარით საპროტესტო აქციებზე საქართველოში ეკოლოგი-
ური და სოციალური სამართლიანობისთვის. მუშაობდა „საქართველოს ახალგაზრდა 
მწვანეებში“ გენდერის პროექტის კოორდინატორად, თავისუფალ დროს ქალაქგარეთ 
ყოფნა უყვარს. წერს სიმღერებს საპროტესტო აქციებისთვის და არა მხოლოდ. 5 წელი 
ცხოვრობდა და სწავლობდა ისტონში (აშშ, პენსილვანია), ახლა სწავლას ლუნდში, 
შვედეთში აგრძელებს.

მაია კლიმენტიჩი „აღმ. ევროპის თანამშრომლობის და განვითარების ქსელის“ 
აღმ-კომიტეტის ყოფილი წევრი და „გენდერის სამუშაო ჯგუფის“ წევრია ტუზლადან 
(ბოსნია-ჰერცეგოვინა). აქტიურადაა  ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების 
საქმიანობასა და აქტივიზმში; ასევე არის ახალგაზრდულ მოძრაობა „რევოლტის“ 
მოხალისე და ადგილობრივი ფემინისტური ორგანიზაციების წევრი. მუშაობს ბავ-
შვთა განათლებაზე გენდერული თანასწორობის კუთხით და ჩართულია სხვადასხვა 
პროექტში გენდერული ძალადობის პრევენციის მიმართულებით. სწავლობს მწვანე 
ტექნოლოგიებს და ეკოლოგიურ მიდგომებს კვების ინდუსტრიის ინჟინერიაში.

ელენა პეტროვსკა „აღმ. ევროპის თანამშრომლობისა და განვითარების ქსელში“ 
პროექტების ასისტენტია. ახალგაზრდა მწვანე ენთუზიასტი სწავლობს გარემოს დაცვის 
მეცნიერებათა ფაკულტეტზე და მუშაობს აღმ. ევროპის მწვანე მოძრაობის გაძლიერების 
შესაძლო გზებზე. თავისუფალ დროს უყვარს კითხვა, ხელოვნების სხვადასხვა საშუალე-
ბების შესწავლა და ძალების აღდგენა ბუნებაში.

მაშა პაშკოვა-ძნელაძე „აღმ. ევროპის თანამშრომლობისა და განვითარების ქსელში“ 
პროექტების კოორდინატორია. აქტივიზმი „საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეებში“ 
დაიწყო 2012 წელს. იყო ა.ე.თ.გ.ქ-ის აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი და პასუხისმგე-
ბელი პირი „ალტერნატიული ურბანიზაციის სამუშაო ჯგუფზე“. მაშა ასევე დაინტერესე-
ბულია ციფრული უფლებებით, გენდერით, კლიმატური ცვლილებებით, განათლებითა 
და ანტიკაპიტალიზმით. უყვარს მხატვრული ლიტერატურის კითხვა და ხატვა.
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