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1. შესავალი

1.1. ორგანიზაციის ისტორია

ორგანიზაცია „თანასწორობის მოძრაობა“  2011 წლის 5 აგვისტოს ლგბტ აქტივისტებს 
მიერ დაფუძნდა. ამ პერიოდიდან ორგანიზაცია აქტიურად იყო ჩართული ლგბტ 
აქტივისტურ საქმიანობაში. ორგანიზაციამ საკუთარი არსებობის განმავლობაში 
განახორციელა რამდენიმე მცირე-მასშტაბიანი პროექტი სხვადასხვა ადგილობრივი თუ 
საერთაშორისო დონორის მხარდაჭერით. პროექტები ძირითადად მიმართული იყო 
ლგბტ საკითხების წინ წამოწევასა და საზოგადოებაში მგრძნობელობის გაზრდაზე. 2015 
წლიდან ორგანიზაცია ჩაერთო მალარიის, ტუბერკულოზის და შიდსის გლობალური 
ფონდის პროექტში, რისი მეშვეობითაც ორგანიზაციამ გახსნა რესურს ცენტრი 
თბილისში. გახსნის დღიდან რესურს ცენტრი ემსახურება როგორც პროექტის უშუალო 
ბენეფიციარებს - კაცებს, რომლებსაც სექსი აქვთ კაცებთან - ასევე მთლიანად ლგბტქ 
თემს და თემის მეგობრებს. დაარსების დღიდან ორგანიზაციის სერვისებით 
უსარგებლია 700-მდე ბენეფიციარს. 

2. მისიის განაცხადი

2.1. ორგანიზაციის ხედვა და მისია

ჩვენი გვინდა ვიცხოვროთ ისეთ საზოგადოებაში,  სადაც ადამიანების გენდერული 
იდენტობა თუ სექსუალური ორიენტაცია არ ხდება ძალადობის და აგრესიის სხვა 
ფორმის გამოვლინების მიზეზი, ლგბტქ თემის წევრები და ქალები საზოგადოების 
თანასწორი წევრები არიან. 
ამ ხედვის რეალიზაციისათვის  ჩვენი მისიაა ლგბტ თემისა და ქალთა მხარდაჭერა მათი 
საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაციის უზრუნველყოფისათვის და 
იმავდროულად საზოგადოებაში არსებული ჰომოფობიისა და სექსიზმის აღმოფხვრის 
ხელშეწყობა. 
შესაბამისად, ორგანიზაცია უზრუნველყოფს, როგორც საჭიროებებზე დაფუძნებული 
სოციალურ თუ სამართლებრივი სერვისებისა მიწოდებასა და თემის მობილიზაციას, 
ასევე ახორციელებს პოლიტიკის ადვოკატირებისა და საზოგადოების ცნობიერების 
ცვლილების ჩარევებს.

2016 - 2019 წლის განმავლობაში ორგანიზაცია გეგმავს იმუშაოს შემდეგი ძირითადი 
მიმართულებებით:

• ლგბტქ თემის წარმომადგენელებისა და ქალთა ჯანდაცვის სერვისებზე
         ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
• ლგბტქ თემის წევრთა და ქალების მობილიზაცია და ინტეგრაციის ხელშეწყობა
• ლგბტქ თემისა და ქალთა გაძლიერებისათვის ხელშემწყობი გარემოს ფორმირება
   



სტრატეგიის დასაბუთება
გვერდი 3  22 დან

2.2. სამიზნე ჯგუფი

- ლგბტქ თემის წარმომადგენლები და თემის აქტივისტები
- ქალები
- ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების მიმწოდებლები
- სხვადასხვა მედიის საშუალებები და წარმომადგენლები
- პოლიტიკის შემქმნელები და გადაწყვეტილების მიმღები პირები
- სამოქალაქო საზოგადოება
- განათლების სფეროში დასაქმებული პირები

2.3. ფასეულობები

ჩვენი უმთავრესი ფასეულობებია:

ადამიანის უფლებები - ადამიანის უფლებები სამართლებრივი და დემოკრატიული 
სახელმწიფოსა და საზოგადოების ქვაკუთხედია;
მრავალფეროვნება და ინტეგრაცია - მშვიდობიანი დემოკრატიული და 
თავისუფალი განვითარება შეუძლებელია  მრავალფეროვნების დაცვისა და 
უზრუნველყოფის გარეშე;
თანამშრომლობა და ჩართულობა - ჩვენ სისტემატიურად ვიკვლევთ სამიზნე 
ჯგუფის საჭიროებებს, რათა უზრუნველვყოთ ჩვენი პროგრამების ხარისხი. 
იმავდროულად ვცდილობთ გავზარდოთ მათი სამოქალაქო ჩართულობა და 
გავაძლიეროთ ადამიანები საკუთარი და თემის ინტერესების დაცვისათვის. 
ქსელური მუშაობა - ორგანიზაცია ორიენტირებულია მჭიდროდ ითანამშრომლოს 
სხვა აქტორებთან, რათა კოალიციური მუშაობით და პარტნიორობით მიღწეულ 
იქნას მდგრადი ცვლილებები.
გუნდური მუშაობა  - ჩვენ ვმოქმედებთ გუნდურობის პრინციპით, ერთად ვიღებთ 
პასუხისმგებლობას დასახული მიზნების მისაღწევად. 

-

-

-

-

-

3. პრობლემების ხე

„თანასწორობის მოძრაობა“ ლგბტქ თემთან და თემის მეგობრებთან ერთად გააკეთა 
პრობლემების ხე, სადაც საქართველოში ლგბტქ ადამიანების არსებული პრობლემები 
და გამოწვევები მიზეზ-შედეგობრივად დალაგდა.



4. სტრატეგიული მიმართულებები, ამოცანები და ძირითადი საქმიანობები

მიმართულება 1. ლგბტქ თემის წარმომადგენელებისა და ქალთა ჯანდაცვის სერვისებზე 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა

გეი და ბისექსუალ კაცებში აივ ინფექცია/შიდსის და სხვა სქესობრივი გადამდები 
დაავადებების მაღალი პრევალენტობაა. „საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური 
ცენტრის თანადგომას“ კვლევის „აივ-თან დაკავშირებული სარისკო და უსაფრთხო 
ქცევები მამაკაცებს შორის, რომელთაც სქესობრივი კონტაქტი აქვთ მამაკაცებთან. 
თბილისი და ბათუმი. საქართველო. ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა. 2015-ის“ 
მიხედვით აივ ინფექციის გავრცელება თბილისში ბოლო 5 წელიწადში სამჯერ 
გაიზარდა: 6.4%-დან 2010 წელს, 25.1%-მდე 2015 წელს. ბათუმში აივ ინფექციის 
პრევალენტობა ასევე მაღალი 22.3% ია. ამავე კვლევის მიხედვით ასევე პრობლემურია 
სხვა სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების გავრცელებაც. 
სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებთან დაკავშირებული სტიგმა, ინფორმაციის 
ნაკლებობა და შესაბამისი ჯანდაცვის სერვისების ხელმიუწვდომლობა დაავადებების 
გავრცელებას უწყობს ხელს. მნიშვნელოვანია პრევენციული ღონისძიებების 
გაძლიერება, რომელიც მოიცავს რისკ ჯგუფების ინფორმირებასა და შესაბამისი სერვისი 
მიწოდებას, მეგობრულ სამედიცინო მომსახურებებს და აივ პოზიტიური ადამიანების 
გაძლიერების პროგრამებს. ასევე, ლგბტ თემის წევრებს ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი 
მათ საჭიროებებზე მორგებულ ჯანდაცვის სერვისებზე. ჰომოფობიური გარემოს შედეგად 
საქართველოში ცოტაა მეგობრულად განწყობილი ექიმი პროფესიონალები. 
ტრანსგენდერ პირებს უჭირთ ჰორმონებზე რეცეპტის მიღება. თემის წევრებისათვის 
ასევე ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი ინტეგრაციის ხელშემწყობი სერვისები 
(კონსულტაცია, შესაძლებლობების განვითარება).
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ამოცანები:

1.1 ლგბტ თემში აივ ინფექციის/შიდსის და სტიგმის გავრცელების შემცირება
წარმატების ინდიკატორი

-   2019 წლისთვის მსმ პოპულაციის მინიმუმ 30-40% მოცულია ძირითადი სერვისებით      
    (საინფორმაციო/საგანმანათლებლო ღონისძიებები და თავდაცვის საშუალებები) 

-   2019 წლისთვის მსმ პოპულაციიდან მინიმუმ 2065 ადამიანს გავლილი აქვს აივ-ზე 
    ტესტირება და იცის საკუთარი სტატუსი

-   2019 წლისათვის ბოლო ანალური კონტაქტის დროს მინიმუმ 2065 ბენეფიციარიდან 
    80%-მა გამოიყენა კონდომი

-   2019 წლისთვის ყოველწლიურად მინიმუმ 100 ადამიანი ერთვება PrEP-ში. 

-   აივ შიდსის და სგგ-ების შესახებ საკონსულტაციო მომსახურებასა და ტესტირებას 
    იტარებს თვეში მინიმუმ 100 ბენეფიციარი

ძირითადი ღონისძიებები

1.1.1 თემის წევრთა ინფორმირება აივ შიდსსა და სგგი-ს შესახებ საველე სამუშაოების 
დროს ინფორმაციის გადაცემით, სპეციალური სემინარების ორგანიზებით და 
სოციალურ მედიაში საინფორმაციო კამპანიის განხორციელებით;     

1.1.2 ლგბტ თემის წარმომადგენლებისათვის სექსუალური ჰიგიენის საშუალებების 
მიწოდება (მათ შორის ყოველკვირეულად 3 ძირითად კომერციული სექს სამუშაოს 
ტერიტორიაზე);

1.1.3 აივ შიდსის და სგგ-ების შესახებ საკონსულტაციო მომსახურებისა და ტესტირების 
შეთავაზება;

1.1.4 თანასწორ განმანათლებელთა ქსელის მომზადება და მათი მხარდაჭერა (აქცენტი 
გაკეთდება ინფიცირებულ პირებზე).

1.1.5 საინფორმაციო შეხვედრების ციკლის ორგანიზება აივ/შიდსის და მასთან 
დაკავშირებული სტიგმის თემებზე (საშუალოდ თვეში ორჯერ)
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1.2 ტრანსგენდერი ადამიანებისათვის ტრანზიციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების 
ადვოკატირება

წარმატების ინდიკატორი:

•    ფორმირებულია დაახლოებით 10 ტრანსგენდერი ადამიანისგან შემდგარი 
      ლიდერთა საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ორგანიზაციის ხელშეწყობით იკრიბება 
      და ჩართულია ტრანსგენდერი ადამიანების ჯანდაცვითი უფლებების 
      უზრუნველყოფის პოლიტიკის შემუშავებისა და ადვოკატირების პროცესში. 
•    თანამონაწილეობით შემუშავებული ტრანს სამედიცინო მომსახურების გაიდლაინი 
      ოფიციალურად განიხილება შესაბამის გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან  

ძირითადი ღონისძიებები

1.2.1 ფონდების მოძიება ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის ტრანზიციის 
ხელმისაწვდომობის ლობირება-ადვოკატირების ღონისძიებებისთვის

1.2.2 ტრანსგენდერი ადამიანების თემის მობილიზაცია და ლიდერთა ჯგუფის 
ფორმირება;

1.2.3 ტრანსგენდერი ადამიანების შესახებ სამედიცინო გაიდლაინის სამუშაო ვერსიის 
მომზადების უზრუნველყოფა, დანერგვის პოლიტიკის რეკომენდაციების შემუშავება და  
მისი მიღების ლობირება-ადვოკატირება ჯანდაცვის სამინისტროსთან ტრანსგენდერი 
ადამიანების ლიდერთა ჯგუფის მონაწილეობით; 

1.3 ლგბტ თემის მიმართ მეგობრულად განწყობილი სამედიცნო სერვისების 
მიმწოდებელი დაწესებულებების/პროფესიონალების ქსელის გაფართოება

წარმატების ინდიკატორი

• ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებებში (ტრენინგებში) მონაწილე ექიმთა 
         რაოდენობა (მინ. 50)
• კვალიფიკაციის გაზრდილი აქვს სულ მცირე 10 სამედიცინო მუშაკი
• მეგობრულად განწყობილი სამედიცინო დაწესებულებებისა და პერსონალის 
         რაოდენობის ზრდა საწყის მონაცემთან შედარებით 

ძირითადი ღონისძიებები

1.3.1 ლგბტ თემის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის კვლევა, მეგობრულად 
განწყობილი მიმწოდებლების დარუქება (mapping) და საჭიროებების იდენტიფიცირება; 
1.3.2 ტრეინინგები სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან;
1.3.3  მზაობის მქონე მიმწოდებლებთან საინფორმაციო საქმიანობა და 
თანამშრომლობა; 
1.3.4 ლგბტ თემის მიმართ მეგობრულად განწყობილი სამედიცინო სერვისების 
მიმწოდებელთა შესახებ შესაბამისი სოციალური სამსახურებისა და თანასწორობის 
მოძრაობაში კონსულტაციაზე მოსულ ბენეფიციართა  ინფორმირება.
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1.4. ლგბტ ადამიანებისა და ქალებისთვის ფსიქო-თერაპიული და სხვა სამედიცინო 
სერვისების უზრუნველყოფა თანასწორობის მოძრაობის ბაზაზე 

წარმატების ინდიკატორი

•       ყოველწლიურად სულ მცირე  60 ბენეფიციარი იღებს ფსიქოლოგის კომპლექსურ 
         მომსახურებას
• ყოველწლიურად ტარდება სულ მცირე  სექსოლოგის 150 კონსულტაცია
• ბენეფიციარების სულ მცირე 80% კმაყოფილია მიღებული სერვისით
• კლინიკის სერვისებით მოსარგებლეთა რაოდენობა 800 წლიურად
         ძირითადი ღონისძიებები

1.4.1. ორგანიზაციის ბაზაზე თემის საჭიროებებზე მორგებული მცირე სამედიცინო 
კლინიკის ამოქმედება

1.4.2 ფსიქო-თერაპიული,  და სექსოლოგიური ინდივიდუალური კონსულტაციების 
მიწოდება  შერჩეული ბენეფიციარებისათვის

1.4.3 ფსიქო-თერაპიული ჯგუფური კონსულტაციის მიწოდება შერჩეული 
ბენეფიციარებისათვის  

1.4.4 სხვა სამედიცინო სერვისების მიწოდება ბენეფიციარებისთვის (ან მათი 
გადამისამართება მეგობრულ სერვისის მიმწოდებლებთან)
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მიმართულება 2 ლგბტ თემის მობილიზაცია და ინტეგრაციის ხელშეწყობა

საზოგადოებაში მკვეთრად გამოხატული ჰომოფობიური დამოკიდებულებების გამო 
ლგბტ ადამიანებს უჭირთ ან საერთოდ ვერ ახერხებენ თვითგამოხატვას. 

„მონაცემების მიხედვით, რომელიც 2012-2014 წლებში, ლგბტ პირების უფლებრივ 
მდგომარეობას აფასებს და შეფასებები ეფუძნება არასამთავრობო ორგანიზაციების – 

‘’იდენტობასა’’ და ‘’ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ორგანიზაციის“ (WISG) 
კვლევებსა და აღნიშნული ორგანიზაციების იურისტებთან „ადამიანის უფლებების 
სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის“ (EMC) თანამშრომლების მიერ ჩაწერილ 
ინტერვიუებს; ასევე, სახალხო დამცველის 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიშს, 
გამოკითხულთა უმეტესობა (42%) მალავს ან შერჩევით მალავს საკუთარ ორიენტაციას. 
აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა 32%–ს ერთხელ მაინც განუცდია ფიზიკური 
ძალადობა, ხოლო ფსიქოლოგიური ძალადობა ყველა მათგანს აქვს განცდილი. 
ორგანიზაცია „იდენტობას“ მიერ, სხვადასხვა დროს ჩატარებული სოციოლოგიური 
გამოკითხვების თანახმად, ორი წლის განმავლობაში, ყოველი მესამე ლგბტ ადამიანი 
ერთხელ მაინც ყოფილა ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. ლგბტ პირების  მიმართ 
ფიზიკური ძალადობის ყველაზე გავრცელებული ფორმებია ცემა, სექსუალური იძულება 
და სექსუალური ძალადობა. თავდასხმის სუბიექტები უფრო ხშირად უცხო პირები არიან. 
ამასთან, როგორც წესი, თავდასხმები ხდება სპონტანურად და ჯგუფურად. 
საქართველოში ლგბტ ადამიანების 89% ერთხელ მაინც ყოფილა ფსიქოლოგიური 
ძალადობის მსხვერპლი განვლილი ორი წლის განმავლობაში.“  
 
თვითგამოხატვის სირთულეები ზეგავლენას ახდენს  სოციალიცაზიის და სხვა თემის 
წევრების გაცნობის სირთულეებზე. სამწუხაროდ საქართველოს რეალობაში ლგბტქ 
თემზე ორიენტირებული უსაფრთხო გარემოს სიმცირეა - არ არსებობს ე.წ. გეი ბარები 
და/ან კლუბები. შესაბამისად, თემის წარმომადგენელთა დიდი ნაწილი არის 
ერთმანეთისგან სეგრეგირებულ და  შერეული საზოგადოებაში. ლგბტქ თემის წევრებს 
უჭირთ ერთმანეთის გაცნობა, თემის და თემთან მიკუთვნებულობის შეგრძნების 
ჩამოყალიბება. აქედან გამომდინარე თემის დიდი ნაწილი ინერტულია, არ არის 
ჩართული სათემო აქტივობებში და არ ერთვება აქტიურად უფლება დაცვით 
საქმიანობაში. ორგანიზაციებს და აქტივისტებს უჭირთ თემის მობილიზაცია და 
სოლიდარობის განვითარება; ამის შედეგად ლგბტქ თემის წევრების დიდი ნაწილი 
ჰომოფობიას არ იაზრებს როგორც საკუთარ პრობლემას და/ან არ აქვთ საკუთარი 
იდენტობის ადექვატური გააზრება; ხდება ჰომოფობიის პრობლემის (კონკრეტული 
შემთხვევის) ინდივიდუალიზება, სისტემაში ვერ დანახვა: მაგ. თუ ადამიანი მისი 
სექსუალური ორიენტაციის გამო გახდა ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, ლგბტქ 
თემის წევრებს უჭირთ ამ შემთხვევის როგორც ჰომოფობიური გარემოს და სისტემის 
შედეგის დანახვა და მას კერძო, ერთეულ შემთხვევად აღიქვამენ. ჰომოფობიის 
პრობლემაც ხდება „ჩემი“ და არა „ჩვენი“. შედეგად, რთული ხდება ლგბტქ თემის 
წევრების მობილიზება და აქტივიზმის გაძლიერება. საზოგადოებაში მკვეთრად 
გამოხატული ჰომოფობიური დამოკიდებულებების გამო ლგბტ ადამიანებს უჭირთ ან 
საერთოდ ვერ ახერხებენ თვითგამოხატვას. 

შრომის უფლება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა. შრომის ბაზარზე ტრანსგენდერი 
ადამიანების და ფემინური გეების დასაქმების დისკრიმინაციული პრაქტიკები 
საზოგადოებაში მათ ინტეგრაციას აფერხებს. „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი 
ჯგუფის“ კვლევის “ტრანსგენდერი  ადამიანების მდგომარეობა საქართველოში - 2015“ 
მიხედვით გამოკითხული ტრანსგენდერი ქალების უმეტესობა უმუშევარი ან 
თვითდასაქმებული იყო. თვითდასაქმების პრაქტიკები კი ხშირად სექს სამუშაოში 
ჩართვას გულისხმობს, რაც ქვეყანაში კრიმინალიზებულია. სექსს სამუშაოში 
დასაქმებული ქალები ხშირად ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი (თანადგომა, სექს 
მუშაკების ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა 2014).     

მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის კანონმდებლობა შრომის სფეროში და 
ანტიდისკრიმინაციული კანონი კრძალავს დისკრიმინაციას სამუშაო ადგილებზე, 
სამუშაოს მაძიებელი ტრანსგენდერი ქალები, ფემინური გეი და ბისექსუალი მამაკაცები 
სამუშაოზე აყვანისას, დამსაქმებლისთვის პირადობის მოწმობის  წარდგენისას 
(პირადობაში სქესის შეცვლის შესაძლებლობას საქართველოში მცხოვრები 
ტრანსგენდერი ადამიანები მოკლებულნი არიან) ხშირად ხდებიან დისკრიმინაციული 
მოპყრობის მსხვერპლი. დისკრიმინაციის ფაქტის დადასტურება კი ასეთ შემთხვევებში 
რთულია. 

არსებული ჰომო/ტრანსფობიური დამოკიდებულებების გამო, ბევრი ტრანსგენდერი, გეი 
და ბისექსუალი მამაკაცი მოკლებულია პროფესიულ განათლებას და შრომით ბაზარზე 
მოთხოვნად უნარ-ჩვევებს. არ არსებობს შესაბამისი პროფესიული და ზოგადი 
უნარ-ჩვევების ტრენინგები, სოციალური სამსახური და სოციალური საწარმოები, სადაც 
გბტ ადამიანები მიიღებდნენ შესაბამის გამოცდილებას/უნარ-ჩვევებს ან 
დასაქმდებოდნენ. 
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მიმართულება 2 ლგბტ თემის მობილიზაცია და ინტეგრაციის ხელშეწყობა

საზოგადოებაში მკვეთრად გამოხატული ჰომოფობიური დამოკიდებულებების გამო 
ლგბტ ადამიანებს უჭირთ ან საერთოდ ვერ ახერხებენ თვითგამოხატვას. 

„მონაცემების მიხედვით, რომელიც 2012-2014 წლებში, ლგბტ პირების უფლებრივ 
მდგომარეობას აფასებს და შეფასებები ეფუძნება არასამთავრობო ორგანიზაციების – 

‘’იდენტობასა’’ და ‘’ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ორგანიზაციის“ (WISG) 
კვლევებსა და აღნიშნული ორგანიზაციების იურისტებთან „ადამიანის უფლებების 
სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის“ (EMC) თანამშრომლების მიერ ჩაწერილ 
ინტერვიუებს; ასევე, სახალხო დამცველის 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიშს, 
გამოკითხულთა უმეტესობა (42%) მალავს ან შერჩევით მალავს საკუთარ ორიენტაციას. 
აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა 32%–ს ერთხელ მაინც განუცდია ფიზიკური 
ძალადობა, ხოლო ფსიქოლოგიური ძალადობა ყველა მათგანს აქვს განცდილი. 
ორგანიზაცია „იდენტობას“ მიერ, სხვადასხვა დროს ჩატარებული სოციოლოგიური 
გამოკითხვების თანახმად, ორი წლის განმავლობაში, ყოველი მესამე ლგბტ ადამიანი 
ერთხელ მაინც ყოფილა ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. ლგბტ პირების  მიმართ 
ფიზიკური ძალადობის ყველაზე გავრცელებული ფორმებია ცემა, სექსუალური იძულება 
და სექსუალური ძალადობა. თავდასხმის სუბიექტები უფრო ხშირად უცხო პირები არიან. 
ამასთან, როგორც წესი, თავდასხმები ხდება სპონტანურად და ჯგუფურად. 
საქართველოში ლგბტ ადამიანების 89% ერთხელ მაინც ყოფილა ფსიქოლოგიური 
ძალადობის მსხვერპლი განვლილი ორი წლის განმავლობაში.“  
 
თვითგამოხატვის სირთულეები ზეგავლენას ახდენს  სოციალიცაზიის და სხვა თემის 
წევრების გაცნობის სირთულეებზე. სამწუხაროდ საქართველოს რეალობაში ლგბტქ 
თემზე ორიენტირებული უსაფრთხო გარემოს სიმცირეა - არ არსებობს ე.წ. გეი ბარები 
და/ან კლუბები. შესაბამისად, თემის წარმომადგენელთა დიდი ნაწილი არის 
ერთმანეთისგან სეგრეგირებულ და  შერეული საზოგადოებაში. ლგბტქ თემის წევრებს 
უჭირთ ერთმანეთის გაცნობა, თემის და თემთან მიკუთვნებულობის შეგრძნების 
ჩამოყალიბება. აქედან გამომდინარე თემის დიდი ნაწილი ინერტულია, არ არის 
ჩართული სათემო აქტივობებში და არ ერთვება აქტიურად უფლება დაცვით 
საქმიანობაში. ორგანიზაციებს და აქტივისტებს უჭირთ თემის მობილიზაცია და 
სოლიდარობის განვითარება; ამის შედეგად ლგბტქ თემის წევრების დიდი ნაწილი 
ჰომოფობიას არ იაზრებს როგორც საკუთარ პრობლემას და/ან არ აქვთ საკუთარი 
იდენტობის ადექვატური გააზრება; ხდება ჰომოფობიის პრობლემის (კონკრეტული 
შემთხვევის) ინდივიდუალიზება, სისტემაში ვერ დანახვა: მაგ. თუ ადამიანი მისი 
სექსუალური ორიენტაციის გამო გახდა ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, ლგბტქ 
თემის წევრებს უჭირთ ამ შემთხვევის როგორც ჰომოფობიური გარემოს და სისტემის 
შედეგის დანახვა და მას კერძო, ერთეულ შემთხვევად აღიქვამენ. ჰომოფობიის 
პრობლემაც ხდება „ჩემი“ და არა „ჩვენი“. შედეგად, რთული ხდება ლგბტქ თემის 
წევრების მობილიზება და აქტივიზმის გაძლიერება. საზოგადოებაში მკვეთრად 
გამოხატული ჰომოფობიური დამოკიდებულებების გამო ლგბტ ადამიანებს უჭირთ ან 
საერთოდ ვერ ახერხებენ თვითგამოხატვას. 

შრომის უფლება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა. შრომის ბაზარზე ტრანსგენდერი 
ადამიანების და ფემინური გეების დასაქმების დისკრიმინაციული პრაქტიკები 
საზოგადოებაში მათ ინტეგრაციას აფერხებს. „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი 
ჯგუფის“ კვლევის “ტრანსგენდერი  ადამიანების მდგომარეობა საქართველოში - 2015“ 
მიხედვით გამოკითხული ტრანსგენდერი ქალების უმეტესობა უმუშევარი ან 
თვითდასაქმებული იყო. თვითდასაქმების პრაქტიკები კი ხშირად სექს სამუშაოში 
ჩართვას გულისხმობს, რაც ქვეყანაში კრიმინალიზებულია. სექსს სამუშაოში 
დასაქმებული ქალები ხშირად ხდებიან ძალადობის მსხვერპლი (თანადგომა, სექს 
მუშაკების ქცევაზე ზედამხედველობის კვლევა 2014).     

მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის კანონმდებლობა შრომის სფეროში და 
ანტიდისკრიმინაციული კანონი კრძალავს დისკრიმინაციას სამუშაო ადგილებზე, 
სამუშაოს მაძიებელი ტრანსგენდერი ქალები, ფემინური გეი და ბისექსუალი მამაკაცები 
სამუშაოზე აყვანისას, დამსაქმებლისთვის პირადობის მოწმობის  წარდგენისას 
(პირადობაში სქესის შეცვლის შესაძლებლობას საქართველოში მცხოვრები 
ტრანსგენდერი ადამიანები მოკლებულნი არიან) ხშირად ხდებიან დისკრიმინაციული 
მოპყრობის მსხვერპლი. დისკრიმინაციის ფაქტის დადასტურება კი ასეთ შემთხვევებში 
რთულია. 

არსებული ჰომო/ტრანსფობიური დამოკიდებულებების გამო, ბევრი ტრანსგენდერი, გეი 
და ბისექსუალი მამაკაცი მოკლებულია პროფესიულ განათლებას და შრომით ბაზარზე 
მოთხოვნად უნარ-ჩვევებს. არ არსებობს შესაბამისი პროფესიული და ზოგადი 
უნარ-ჩვევების ტრენინგები, სოციალური სამსახური და სოციალური საწარმოები, სადაც 
გბტ ადამიანები მიიღებდნენ შესაბამის გამოცდილებას/უნარ-ჩვევებს ან 
დასაქმდებოდნენ. 

1წყარო http://emc.org.ge/2014/05/18/lgbt_pirebze_dzalado-
bis_analizi/

ბმულზე გადასვლა
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ამოცანები:

2.1 ლგბტ თემის სოციალიზაციის ალტერნატიული სივრცეების შექმნა და განვითარება 
წარმატების ინდიკატორები
-     ფუნქციონირებს სულ მცირე ერთი ახალი სოციალური თავშეყრის ადგილი 
-     რესურს ცენტრში (3-ვე ოფისში) ყოველთვიურად ხორციელდება თემის       
      წარმომადგენელთა საშუალოდ 150 ვიზიტი
-     თანასწორობის მოძრაობის ხელშეწყობით ორგანიზებულ თითო კულტურულ 
      ღონისძიებაში მონაწილეობს მინიმუმ 25 თემის წარმომადგენელი
      ძირითადი ღონისძიებები

2.1.1 თანასწორობის მოძრაობის ოფისებში არსებული რესურს ცენტრების განვითარება
  
2.1.2 თემის წევრების კულტურული და სოციალური ინტეგრაციის მიზნით თვეში სულ 
მცირე 2 ღონისძიების გამართვა, როგორც ორგანიზაციის ბაზაზე ასევე მის გარეთ 

2.2.  ლგბტ თემის წარმომადგენელთა ცნობიერების ამაღლება და აქტივისტთა ქსელის 
განვითარება
 
წარმატების ინდიკატორი: 

-      ყოველწლიურად იმართება სულ მცირე თემის წევრებზე გათვლილი 12 
       საინფორმაციო ღონისძიება, რომელიც მოიცავს დაახლოებით 200-ზე მეტ პირს
-      ფუნქციონირებს მუდმივად განახლებადი ვებ-პორტალი, რომლის ვიზიტორთა 
       რაოდენობა მზარდია 
-      ქვეყნის მასშტაბით ფორმირებულია სულ მცირე 2 აქტივისტთა კლუბი, რომელიც 
       აერთიანებს 30-მდე ლგბტ აქტივისტს, კლუბები ფუნქციონირებენ საკუთარი 
       პროგრამის შესაბამისად
-      აქტივისტთა რიგებში ახალი სახეების მზარდი რაოდენობა
  
ძირითადი ღონისძიებები

2.2.1 საინფორმაციო/საგანმანათლებლო შეხვედრების ორგანიზება 
2.2.2 საინფორმაციო/საგანმანთლებლო მასალების მომზადება/თარგმნა/გამოცემა
2.2.3 კომპლექსური ლგბტ ვებ პორტალის შექმნა და მუდმივი განვითარება   
2.2.4 აქტივისტთა კლუბების ფორმირება და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა

სტრატეგიის დასაბუთება
გვერდი 10  22 დან



2.3 ლგბტ თემის წარმომადგენელებისა  და ქალების სოციო-ეკონომიკური ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა 

წარმატების ინდიკატორი

-       თანასწორობის მოძრაობის ბაზაზე ფუნქციონირებს სოციალური საწარმო,   
        დასაქმებულია საშუალოდ 7 თემის წევრი
-       ყოველწლიურად 50-მდე პირი იღებს სოციალური მუშაკის კონსულტაციას პროფ. 
        ორიენტაციის კუთხით
-       სულ მცირე ბენეფიციართა 80% კმაყოფილია სოციალური მუშაკის კონსულტაციით 
-       განხორციელებულია სულ მცირე ერთი პროექტი/პროექტული აქტივობა 
        ტრანსგენდერი და ფემინური გეი კაცების დასაქმება/თვითდასაქმების საკითხზე

ძირითადი ღონისძიებები

2.3.1  სოციალური საწარმოს ჩამოყალიბება და ამოქმედება  

2.3.2 ბენეფიციართა საჭიროებების იდენტიფიცირება დასაქმების/თვითდასაქმების 
კუთხით
 
2.3.3 ბენეფიციართა საჭიროებებიდან გამომდინარე შესაბამისი პროფილის პროფ. 
განათლების დაწესებულებების იდენტიფიცირება და თანამშრომლობა

2.3.4 სოციალური მუშაკის მიერ ბენეფიციართა კონსულტირება (მათ შორის 
რეკომენდაციის გაწევა პროფ. განათლების დაფინანსების და/ან პროფ. განათლების 
დაწესებულებაში გადამისამართების და/ან თანასწორობის მოძრაობის სოციალურ 
საწარმოში დასაქმების თაობაზე) 

2.3.5 შერჩეული ბენეფიციარებისთვის (უპირატესად ტრანსგენდერი ადამიანებისა და 
ფემინური გეი თემის წარმომადგენელებისათვის) პროფ. გადამზადების/განათლების 
დაფინანსება

2.4 ლგბტ ადამიანებისა და ქალების უფლებების დაცვა  სამართლებრივი სერვისების 
მიწოდებითა და საკანონმდებლო ცვლილებების ადვოკატირებით 
 
წარმატების ინდიკატორი

-       ყოველწლიურად გაიცემა 50-მდე სამართლებრივი კონსულტაცია 
-       სულ მცირე ბენეფიციართა 80% კმაყოფილია კონსულტაციით 
-       ყოველწლიურად ხდება 15 საქმის სამართლებრივი წარმოება
-       ყოველწლიურად შერჩეულია 1 საქმე სტრატეგიული სამართალწარმოებისათვის
-       ყოველწლიურად ტარდება სულ მცირე 2 კონკრეტულ საკითხზე ადვოკატირების
        პროცესი სამართალდამცავ ორგანოებთან და/ან სხვა გადაწყვეტილების მიმღებ 
        ინსტიტუტებთან 

ძირითადი ღონისძიებები

2.4.1  ინდივიდუალური სამართლებრივი კონსულტაციების მიწოდება

2.4.2 სამართლებრივი წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა სასამართლოსა და 
ადმინისტრაციულ დაწესებულებებში

2.4.3  სტრატეგიული სამართალწარმოებისათვის ქეისების შერჩევა და გაძღოლა 
(ადგილობრივი და საერთაშორისო ინსტრუმენტების გამოყენებით)

2.4.4 სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის შემთხვევებზე სამართალდამცავი 
ორგანოების მხრიდან  ადექვატური რეაგირების  პრაქტიკის ხელშეწყობა

2.4.5  ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის პრაქტიკაში დანერგვის მექანიზმების 
სრულყოფის ხელშეწყობა შესაბამისი ცვლილებების იდენტიფიცირებითა და 
ადვოკატირებით

2.4.6 იდენტიფიცირებულ დარღვევებზე დაყრდნობით ჩრდილოვანი ანგარიშების 
მომზადებაში მონაწილეობის მიღება

 

სტრატეგიის დასაბუთება
გვერდი 11  22 დან



2.3 ლგბტ თემის წარმომადგენელებისა  და ქალების სოციო-ეკონომიკური ინტეგრაციის 
ხელშეწყობა 

წარმატების ინდიკატორი

-       თანასწორობის მოძრაობის ბაზაზე ფუნქციონირებს სოციალური საწარმო,   
        დასაქმებულია საშუალოდ 7 თემის წევრი
-       ყოველწლიურად 50-მდე პირი იღებს სოციალური მუშაკის კონსულტაციას პროფ. 
        ორიენტაციის კუთხით
-       სულ მცირე ბენეფიციართა 80% კმაყოფილია სოციალური მუშაკის კონსულტაციით 
-       განხორციელებულია სულ მცირე ერთი პროექტი/პროექტული აქტივობა 
        ტრანსგენდერი და ფემინური გეი კაცების დასაქმება/თვითდასაქმების საკითხზე

ძირითადი ღონისძიებები

2.3.1  სოციალური საწარმოს ჩამოყალიბება და ამოქმედება  

2.3.2 ბენეფიციართა საჭიროებების იდენტიფიცირება დასაქმების/თვითდასაქმების 
კუთხით
 
2.3.3 ბენეფიციართა საჭიროებებიდან გამომდინარე შესაბამისი პროფილის პროფ. 
განათლების დაწესებულებების იდენტიფიცირება და თანამშრომლობა

2.3.4 სოციალური მუშაკის მიერ ბენეფიციართა კონსულტირება (მათ შორის 
რეკომენდაციის გაწევა პროფ. განათლების დაფინანსების და/ან პროფ. განათლების 
დაწესებულებაში გადამისამართების და/ან თანასწორობის მოძრაობის სოციალურ 
საწარმოში დასაქმების თაობაზე) 

2.3.5 შერჩეული ბენეფიციარებისთვის (უპირატესად ტრანსგენდერი ადამიანებისა და 
ფემინური გეი თემის წარმომადგენელებისათვის) პროფ. გადამზადების/განათლების 
დაფინანსება

2.4 ლგბტ ადამიანებისა და ქალების უფლებების დაცვა  სამართლებრივი სერვისების 
მიწოდებითა და საკანონმდებლო ცვლილებების ადვოკატირებით 
 
წარმატების ინდიკატორი

-       ყოველწლიურად გაიცემა 50-მდე სამართლებრივი კონსულტაცია 
-       სულ მცირე ბენეფიციართა 80% კმაყოფილია კონსულტაციით 
-       ყოველწლიურად ხდება 15 საქმის სამართლებრივი წარმოება
-       ყოველწლიურად შერჩეულია 1 საქმე სტრატეგიული სამართალწარმოებისათვის
-       ყოველწლიურად ტარდება სულ მცირე 2 კონკრეტულ საკითხზე ადვოკატირების
        პროცესი სამართალდამცავ ორგანოებთან და/ან სხვა გადაწყვეტილების მიმღებ 
        ინსტიტუტებთან 

ძირითადი ღონისძიებები

2.4.1  ინდივიდუალური სამართლებრივი კონსულტაციების მიწოდება

2.4.2 სამართლებრივი წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა სასამართლოსა და 
ადმინისტრაციულ დაწესებულებებში

2.4.3  სტრატეგიული სამართალწარმოებისათვის ქეისების შერჩევა და გაძღოლა 
(ადგილობრივი და საერთაშორისო ინსტრუმენტების გამოყენებით)

2.4.4 სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის შემთხვევებზე სამართალდამცავი 
ორგანოების მხრიდან  ადექვატური რეაგირების  პრაქტიკის ხელშეწყობა

2.4.5  ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის პრაქტიკაში დანერგვის მექანიზმების 
სრულყოფის ხელშეწყობა შესაბამისი ცვლილებების იდენტიფიცირებითა და 
ადვოკატირებით

2.4.6 იდენტიფიცირებულ დარღვევებზე დაყრდნობით ჩრდილოვანი ანგარიშების 
მომზადებაში მონაწილეობის მიღება

 

სტრატეგიის დასაბუთება
გვერდი 12  22 დან



მიმართულება 3.  ლგბტქ თემისა და ქალთა გაძლიერებისათვის ხელშემწყობი გარემოს 
ფორმირება

საზოგადოებაში არსებობს ძლიერი სტიგმა და ჰომოფობიური დამოკიდებულებები 
ლგბტ ადამიანების მიმართ. ნორვეგიის საერთაშორისო საქმეთა ინსტიტუტის (NUPI ) 
დაფინანსებითა და საქართველოში კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის (CRRC) 
მონაწილეობით, „ჰომოფობიის კვლევა საქართველოში“ განხორციელდა. შედეგებმა 
გამოავლინა, რომ ჰომოსექსუალები, რიგით მეორე არასასურველი  სამეზობლო ჯგუფია 
კრიმინალების შემდეგ. იგი თითქმის ისეთივე უნდობლობას და შიშის იწვევს, როგორც 
კრიმინალები და წამალდამოკიდებული ინდივიდები.  სიძულვილის ენის გამოხატვის 
მონიტორინგის პერიოდში გამოვლენილია ჰომოფობიური გამოხატვის 331 და 
გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის 74 ფაქტი. საყურადღებოა, რომ წყაროებიდან 
მედია ლიდერობს, მედიას პოლიტიკური პარტიები, თანამდებობის პირები და 
სასულიერო პირები მოსდევენ.  შესაბამისად, მედია სივრცეში ვერ ხდება თემის 
სათანადო რეპრეზენტაცია. ბოლო პერიოდში ასევე იმატა ფუნდამენტალისტურად 
განწყობილი ჯგუფების და ეკლესიის ჰომოფობიურმა ქმედებებმა და აგრესიულმა 
განცხადებებმა/მოწოდებებმა; 
 
სამწუხაროდ ჰომოფობია პოლიტიკურ იარაღად გამოყენება.  ხდება ევროკავშირთან 
ინტეგრაციის პროცესის დემონიზება ევროპის ჰომოსექსუალობასა და 
„გარყვნილებასთან“ ასოცირების მეშვეობით. რუსული იდოლოგიური ძალა ამ 
არგუმენტს აქტიურად იყენებს. 

დამატებით, სახელმიწოფო არის აბსოლუტურად უსუსური ჰომოფობიასთან ბრძოლაში. 
მას არ გააჩნია არანაირი პოლიტიკური ნება ამისთვის. სიძულვილით მოტივირებული 
დანაშაულის კვალიფიკაცია სათანადოდ არ ხდება, როგორც კვალიფიკაციის ასევე 
ნების არ არსებობს გამო. 2014 წელს მიღებული ანტიდსიკმინაციული კანონმდებლობა 
არ მოიცავს საკმარის ქმედით და ეფექტურ მექანიზმებს დისკრიმინაციისგან თავის 
დასაცავად ან სამართლიანობის საძიებლად; სახალხო დამცველის აპარატი ვერ არის 
აღჭურვილი საკმარისი რესურსებით და ძალაუფლებით რაც აფერხებს კანონის 
სათანადო განხორციელებას.

2წყარო  http://17maisi.org/2014/11/11/homopobia/ 
3წყარო http://www.osgf.ge/files/2013/publikaciebi%202013/Hate_Speech.pdf 
4წყარო http://liberali.ge/news/view/20028/EMC-da-WISG-tsinasaarchev-
nod-khelisuflebis-mkhridan-homofobiuri-ritorika-izrdeba 

სტრატეგიის დასაბუთება
გვერდი 13  22 დან



ამოცანები

3.1 მედია სივრცეში სიძულვილის ენის ფაქტების შემცირების ხელშეწყობა 
წარმატების ინდიკატორი

-     წელიწადში ერთხელ ტარდება ჟურნალისტებისათვის (მინ. 10 ჟურნალისტი) სულ           
      მცირე 1 საინფორმაციო ღონისძიება, ტრენინგი 

-     სიძულვილის ენის შემცირება მედია საშუალებებში
      ძირითადი ღონისძიებები

3.1.1 ჟურნალისტებისათვის საგანმანათლებლო/საინფორმაციო ღონისძიებების 
ორგანიზება 

3.1.2 სამართლებრივი რეაგირება გამოვლენილ დარღვევებზე პარტნიორ 
ორგანიზაციებთან ერთად

3.1.3 კამპანია რუსულ იდეოლოგიასთან ბმაზე

3.2. საზოგადოების ფართო ფენებისათვის ლგბტ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება 
წარმატების ინდიკატორი

-      ყოველწლიურად იმართება სულ მცირე საზოგადოების ინფორმირებაზე გათვლილი 
       5 ღონისძიება

-      სოციალური მედიის არხებით რეგულარულად მიმდინარეობს ინფორმაციის 
       გავრცელება

-      ორგანიზაციის ხელშეწყობით ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზე დამატებითი 
       აკადემიური ლიტერატურა (ყოველწლიურად 5-6 სამეცნიერო სტატია)

ძირითადი ღონისძიებები

3.2.1  საჯარო ღონისძიებებისა და აქციების ორგანიზება (როგორც საგანმანათლებლო, 
ასევე საპროტესტო ხასიათის)

3.2.2. მედია-კამპანიების წარმოება ჰომოფობიის, სექსუალობის და გენდერის 
თემატიკაზე

3.2.3 ქვიარ და ფემინისტური ლიტერატურის თარგმნა გავრცელება თანასწორობის 
მოძრაობის ინტერნეტ რესურსების მეშვეობით

სტრატეგიის დასაბუთება
გვერდი 14  22 დან



ამოცანები

3.1 მედია სივრცეში სიძულვილის ენის ფაქტების შემცირების ხელშეწყობა 
წარმატების ინდიკატორი

-     წელიწადში ერთხელ ტარდება ჟურნალისტებისათვის (მინ. 10 ჟურნალისტი) სულ           
      მცირე 1 საინფორმაციო ღონისძიება, ტრენინგი 

-     სიძულვილის ენის შემცირება მედია საშუალებებში
      ძირითადი ღონისძიებები

3.1.1 ჟურნალისტებისათვის საგანმანათლებლო/საინფორმაციო ღონისძიებების 
ორგანიზება 

3.1.2 სამართლებრივი რეაგირება გამოვლენილ დარღვევებზე პარტნიორ 
ორგანიზაციებთან ერთად

3.1.3 კამპანია რუსულ იდეოლოგიასთან ბმაზე

3.2. საზოგადოების ფართო ფენებისათვის ლგბტ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება 
წარმატების ინდიკატორი

-      ყოველწლიურად იმართება სულ მცირე საზოგადოების ინფორმირებაზე გათვლილი 
       5 ღონისძიება

-      სოციალური მედიის არხებით რეგულარულად მიმდინარეობს ინფორმაციის 
       გავრცელება

-      ორგანიზაციის ხელშეწყობით ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზე დამატებითი 
       აკადემიური ლიტერატურა (ყოველწლიურად 5-6 სამეცნიერო სტატია)

ძირითადი ღონისძიებები

3.2.1  საჯარო ღონისძიებებისა და აქციების ორგანიზება (როგორც საგანმანათლებლო, 
ასევე საპროტესტო ხასიათის)

3.2.2. მედია-კამპანიების წარმოება ჰომოფობიის, სექსუალობის და გენდერის 
თემატიკაზე

3.2.3 ქვიარ და ფემინისტური ლიტერატურის თარგმნა გავრცელება თანასწორობის 
მოძრაობის ინტერნეტ რესურსების მეშვეობით

3.3. სახელმწიფოსთან თანამშრომლობა სახელმწიფო სტრუქტურებში ჰომოფობიის 
აღმოსაფხვრელად 

წარმატების ინდიკატორი

-      ჩატარებულია ადვოკატირებისა და ლობირების კამპანია  პოლიციაში 
       სიძულვილით   მოტივირებული დანაშაულის ფაქტებზე მომუშავე ცალკე 
       განყოფილების  შექმნისათვის, შემუშავებული და გადაცემულია საკითხის 
       დასაბუთების პოლიტიკის  დოკუმენტი

-      თანასწორობის მოძრაობის რეკომენდაციები სკოლებში ჰომოფობიის 
       შემცირებასთან დაკავშირებით გათვალისწინებულია სკოლებთან მომუშავე 
       ორგანიზაციების მიერ

ძირითადი ღონისძიებები

3.3.1 ადვოკატირება რათა შეიქმნას პოლიციაში განყოფილება, რომელიც 
სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულის ფაქტებზე იმუშავებს

3.3.2 ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის 
შესამცირებლად მჭიდრო თანამშრომლობითი ურთიერთობების ჩამოყალიბება 
სახალხო დამცველთან, იუსტიციის სამინისტროსთან, პარლამენტის დარგობრივ 
კომიტეტებთან
 
3.3.3 სკოლებში ჰომოფობიის, ტრანსფობიის და სიძულვილის ენის შესამცირებლად 
თანამშრომლობა და რეკომენდაციების შემუშავება იმ ორგანიზაციებისთვის (მათ შორის 
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის), ვინც უკვე მუშაობს საშუალო 
სკოლების დონეზე

სტრატეგიის დასაბუთება
გვერდი 15  22 დან



3.4 სტუდენტების სენსიტუიურობის გაზრდა და ლგბტ საკითხებზე ცოდნის წარმოების 
ხელშეწყობა

წარმატების ინდიკატორი

-       ყოველწლიურად მინიმუმ 100 სტუდენტი ესწრება ცნობიერების ამაღლების 
        ღონისძიებებს
-       რეგიონების სამ უნივერსიტეტებში დარიგებულია ბროშურები და საინფორმაციო 
        მასალები 
-       საჯარო ლექციებით მოცულია 10 უმაღლესი სასწავლებელი, ან ყოველწლიურად 
        უნივერსიტეტში ტარდება 5 საჯარო ლექცია/დისკუსია, დასწრების მაჩვენებელი 
        საშუალოდ 15 სტუდენტს შეადგენს 
-       ჩატარებულია 10 სტუდენტური კვლევა 
-       თანასწორობის მოძრაობაში პრაქტიკას გადის მინ. 2 სტუდენტი

ძირითადი ღონისძიებები

3.4.1 სამედიცინო, იურიდიული და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტების 
სტუდენტების ტრენინგი სექსუალობის, დისკრიმინაციის, ფემინიზმის, ლგბტქ ადამიანის 
უფლებების და აქტივიზმის საკითხებზე.

3.4.2 გენდერულ თანასწორობასა და ლგბტ უფლებებზე დისკუსიების/საჯარო ლექციების 
სერიის მოწყობა თბილისისა და რეგიონების უმაღლეს სასწავლებლებში

3.4.3 ლგბტქი საკთხებზე სტუდენტური კვლევების დაფინანსება

3.4.4 არსებული კურიკულუმების გადახედვა ლგბტქ თემის საჭიროებებიდან 
გამომდინარე და რეკომენდაციების წარდგენა უნივერსიტეტებისთვის

3.4.5 თანასწორობის მოძრაობაში სტუდენტური პრაქტიკის დანერგვა და განვითარება

სტრატეგიის დასაბუთება
გვერდი 16  22 დან



3.5 ნეთვორქინგი და პარტნიორული ურთიერთობების აგება

წარმატების ინდიკატორები

-     წელიწადში მინიმუმ 10 საერთო განცხადება ვრცელდება სხვა პარტნიორ  
      ორგანიზაციებთან ერთად

-     წელიწადში მინიმუმ 1 მასშტაბური აქტივობა ტარდება პარტნიორებთან ერთად

-     წელიწადში განხორციელებულია საშუალოდ 2 ერთობლივი პროექტი 2 
      უფლებადამცველ ორგანიზაციასთან ერთად 

-     თანასწორობის მოძრაობის ადვოკატირების კამპანიებს (მაგ. სამოქალაქო 
      პარტნიორობას) განცხადებით მხარს უჭერს ძირითადი 10 ორგანიზაცია და  მინიმუმ 
      1 ორგანიზაცია ერთვება ადვოკატირების კამპანიაში 

-     თანასწორობის მოძრაობა 2 ახალი კოალიციის წევრი ხდება

ძირითადი ღონისძიებები 

3.5.1 პარტნიორული ურთიერთობების აგება სხვადასხვა სერვისის მიმწოდებლებსა და 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან 

3.5.2 თანასწორობის მოძრაობა პარტნიორებთან ერთად ამზადებს საერთო 
განცხადებებს და სტრატეგიულ საქმეებს სასამართლოებში წარსადგენად, 
მონაწილეობს ჩრდილოვანი ანგარიშების მომზადებაში

3.5.3 თანასწორობის მოძრაობა ერთიანდება ადგილობრივ ძლიერ ქსელებსა და 
კოალიციებში (კოალიცია მართლმსაჯულებისთვის, კოალიცია თანასწორობისთვის და 
ა.შ.)
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3.6 საერთაშორისო ხილვადობა საქართველოს პოლიტიკაზე ზეგავლენის მოხდენის 
მიზნით

წარმატების ინდიკატორები

-     საერთაშორისო პარტნიორების მზარდი ციფრი, 
-     საერთაშორისო ორგანიზაციების დასწრების ზრდა თანასწორობის მოძრაობის 
      ღონისძიებებზე 
-     მინიმუმ 3 მხარდამჭერი განცხადება საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან 
-     წელიწადში მინიმუმ 3 სიახლე ექცევა საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში 

ძირითადი საქმიანობები

3.6.1 საერთაშორისო და მთავრობათშორის ორგანიზაციებთან (ევროკომისია, გაეროს 
სააგენტოები) განვითარების სააგენტოებთან (მაგ. USAID) და საერთაშორისო ქალთა 
და ლგბტ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონტაქტების დამყარება (რეგულარული 
კომუნიკაცია, საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა,)

3.6.2 საერთაშორისო მედიაზე ორიენტირებული საინფორმაციო მასალების მომზადება 
და გავრცელება (ინგლისურენოვანი ანალიტიკური სტატიები, ვიდეოები და ა.შ.)

3.6.3 საერთაშორისო პარტნიორებთან (მათ შორის ILGA-Europe) მჭიდრო 
თანამშრომლობა საქართველოში ლგბტქ ადამიანების პრობლემების თაობაზე 
საერთაშორისო მედიის ყურადღების მისაპყრობად
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4. სტრატეგიების ჩარჩო

პიდაპირი 
დახმარება თემის 

წარმომადგენელთა
თვის სერვისების 

მიწოდება

ამოცანა

სამიზნე ჯგუფების 
შესაძლებლობების 

გაძლიერება/
მხარდაჭერა

ადვოკატირება
პოლიტიკაზე გავლენის 
მოხდენა/რეგულაციების 

ცვლილება

მიმართულება 1.  ლგბტ თემის წარმომადგენელთა ჯანდაცვის 
სერვისებზე ხელმისაწავდომობის უზრუნველყოფა

1.1 ლგბტ თემში აივ 
ინფექციის/შიდსის 

გავრცელების შემცირება 
x x

x

x

x

x

x

x

x

1.2 ტრანსგენდერი 
ადამიანებისათვის ტრანზიციის  

ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესების ადვოკატირება

1.3. ლგბტ თემის მიმართ 
მეგობრულად განწყობილი 

სამედიცნო სერვისების 
მიმწოდებელი დაწესებულებების/ 

პროფესიონალთა ქსელის 
გაფართოება

1.4. ლგბტ ადამიანებისა და 
ქალებისთვის ფსიქო-თერაპიული 
და სხვა სამედიცინო სერვისების 
უზრუნველყოფა თანასწორობის 

მოძრაობის ბაზაზე

მიმართულება 2 ლგბტ თემის მობილიზაცია და ინტეგრაციის ხელშეწყობა

2.1 ლგბტ თემის სოციალიზაციის 
ალტერნატიული სივრცეების 

შექმნა და განვითარება

2.2.  ლგბტ თემის 
წარმომადგენელთა ცნობირების 
ამაღლება და შესაძლებლობების 
გაძლიერება და აქტივსთა ქსელის 

განვითარება 

2.3 ლგბტ თემის 
წარმომადგენელებისა  და 

ქალების სოციო-ეკონომიკური 
ინტეგრაციის ხელშეწყობა
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2.4 ლგბტ ადამიანებისა და 
ქალების უფლებების დაცვა  

სამართლებრივი სერვისების 
მიწოდებითა და საკანონმდებლო 
ცვლილებების ადვოკატირებით

x x

x

x

x

x

x

x

x

xx

მიმართულება 3.  ლგბტ თემის განვითარებისათვის ხელშემწყობი გარემოს ფორმირება

3.1 მედია სივრცეში 
სიძულვილის ენის ფაქტების 

შემცირების ხელშეწყობა 

3.2 საზოგადოების ფართო 
ფენებისათვის ლგბტ საკითხებზე 

ცნობიერების ამაღლება

3.3 სახელმწიფოსთან 
თანამშრომლობა სახელმწიფო 

სტრუქტურებში ჰომოფობიის 
აღმოსაფხვრელად

3.4 სტუდენტების სენსიტუიურობის 
გაზრდა და ლგბტ საკითხებზე 

ცოდნის წარმოების ხელშეწყობა

3.5 ნეთვორქინგი და 
პარტნიორული ურთიერთობების 

აგება

3.6 საერთაშორისო ხილვადობა 
საქართველოს პოლიტიკაზე 

ზეგავლენის მოხდენის მიზნით
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შესაძლებლობა საფრთზე

ძლიერი მხარე  სუსტი მხარე

-  გამოცდილი და მოტივირებული 
   ადამიანების გუნდი

-  ძლიერი უფლებდაცვითი 
   პარტნიორი ორგანიზაციების ქსელი

-  გლობალ ფონდთან 
   თანამშრომლობის პრეცედენტეი და 
   მსხვილი პროექტში ჩართულობა

-  ლგბტ და ფემინისტურ ჯგუფებში 
   ორგანიზაციის მაღალი ცნობადობა 
   და ნდობა

-  არასაკმარისი ფინანსური 
   რესურსები

-  დამოუკიდებელი / 
   თავისუფალი ფინანსური 
   სახსრების არარსებობა

-  ორგანიზაციული/ტექნიკური 
   რესურსების ნაკლებობა

5. ორგანიზაციის SWOT ანალიზი

5.1. გარემოში არსებული საფრთხე და შესაძლებლობა

-  საერთაშორისო ორგანიზაციების 
   მხრიდან თემის აქტუალიზაცია

-  ანტიდსირიმინაციოული
   კანონმდებლობა და ასოცირების
   ხელშესკრულებით აღბული 
   ვალდებულებები

-  ლგბტ საკითხებზე მომუშვე 
   ორგანიზაციების სიმცირე და ნაკლები
   კონკუტერნცია

-  სამოქალაქო მოძრაობების მზარდი
   ტენდეცია და კარგი მაგალითები
 
-  გენდერიულ თემაზე/ქალთა
   უფლებებზე მომუშვე ჯგუფების
   ორგანიზაციების მზრადი მობილიზაცია

-  კონსერვატიული ჯგუფებისგან
   მარგინალიზაცია და
   თავდასხმები

-  პოპულისტური პოლიტიკა

-  ლგბტ თემში არსებული
   კონფლიქტები

5.2.  ორგანიზაციის ძლიერი და სუსტი მხარე


