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შესავალი
2021 წელს ქვეყანა განგრძობადი პოლიტიკური კრიზისით შეხვდა, რომელიც ვერც
საერთაშორისო პარტნიორების მედიატორობით გაფორმებულმა 19 აპრილის პოლი
ტიკურმა შეთანხმებამ განმუხტა და ვერც 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმ
 ართვე
ლობის არჩევნებმა. პოლიტიკური კრიზისზე დაფუძნებული დღის წესრიგიდან სრუ
ლად აღმოჩნდა გამოტოვებული:
•
•
•

პანდემიის შემაშფოთებელი ადამიანური და სოციალური შედეგები;
ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობა, რომე
ლიც ინფლაციის უპრეცედენტო მასშტ
 აბების ფონზე კიდევ უფრო დამძიმდა;
ადამიანის უფლებებისა და თანასწორობის დაცვაზე მიმართული რეფორმების
საკითხები.  

პოლიტიკური პოლარიზაცია და რადიკალიზაცია განსაკუთრებით საგრძნობი იყო
თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტში. წინასაარჩევნო პერიოდში პარტიე
ბის სამუშაო სტრატეგიები საგანგებო მდგომარეობ
 ის პერსპექტივას უფრო დაეფუძ
ნა, რომელშიც სრულად იყო იგნორირებული რეგიონებისა და ქალაქების რეალ
 ური
გამოწვევები და საჭიროებები. ანტაგონიზმმა და მტრულმა რიტორიკამ დაიკავა პო
ლიტიკური თუ მედია-სივრცე და ვერ მოიძებნა ვერც პოლიტიკური და ვერც საზოგა
დოებრივი რესურსი ამ სიტუაციის განსამუხტად. პირიქით, არჩევნებზე დაფიქსირე
ბულმა ხარვეზებმა და პარალელურ რეჟიმში ქვეყნის მესამე პრეზიდენტის ირგვლივ
განვითარებულმა მოვლენებმა კიდევ უფრო მეტად შეუწყო ხელი ვითარების რადი
კალიზებას. სააკაშვილის ფაქტორმა პოლარიზების სიტუაცია გააღრმავა და ამ ფონ
ზე მცირე პოლიტიკური პარტიების გავლენები და საარჩევნო მაჩვენებლები კიდევ
უფრო შესუსტდა.  
პოლიტიკური პოლარიზების გარემომ და მმართველ პოლიტიკურ გუნდშ
 ი მიმ
დინარე რთულმა და არადემოკრატიულმა შიდა პროცესებმა არსებითად დაა
ზიანა ქვეყნის ევროპეიზაციის პროცესი. პრემიერ-მინისტრად ირაკლი ღარი
ბაშვილის დანიშვნ
 ის შემდეგ მმართვ
 ელი პოლიტიკური პარტიის ლიდერების
მხრიდან ისმოდა შემაშფოთებელი განცხადებები ჩვენი ქვეყნის საერთაშორი
სო პარტნიორების მიმართ. ევროკავშირთან ურთიერთობის პროცესები კი აშ
კარად კრიზისშია შესული, რასაც არა ერთი ევროპარლამენტარის მიერ გაკე
თებული მძიმე და საგანგაშო განცხადებაც ადასტურებს.
მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ხელისუფლების მიერ მი
ღებული გადაწყვეტილებები მკვეთრად პრობლემური იყო, რაც მისთვის სამართლია
ნი სასამართლ
 ოს უფლების შეზღუდვასა და გამოცხადებული შიმშილობისას ადეკვა
ტურ სამედიცინო მოპყრობაზე უარს უკავშირდებოდა. არსებული მართლმ
 საჯულების
სისტემის პოლიტიზებისა და კლანური სტრუქტურის გათვალისწინებით, ცხადია,
ჩნდება ეჭვები, რომ მიხეილ სააკაშვილის მიმართ მართლ
 მსაჯულება დამოუკიდებე
ლი და სამართლიანი ვერ იქნება. ეს მოცემულობა არღვევს არა მხოლოდ ინდივიდუ
ალური პირის უფლებებს, არამედ შეუძლებელს ხდის წარსულის სამართლიან შეფა
სებას და მასზე საზოგადოებრივ შეთანხმებას, რაც პოლიტიკური პოლარიზებისა და
კონფლ
 იქტების კიდევ ერთი მიზეზია.    
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შემაშფოთებელია არჩევნების შემდგომ ცალკეულ თვითმმ
 ართველ ერთეულებში
განვითარებული ტენდენციები, როდესაც მმართველი პოლიტიკური ძალა ძალაუფ
ლების კონსოლიდაციის მიზნით ცდილობს საკრებულოებში ახალარჩეულ ოპოზიცი
ონერ დეპუტატებზე ზეწოლასა და მათ გადმობირებას. ამ კონტექსტში განსაკუთრე
ბულ ყურადღებას იმსახურებს ბათუმის საკრებულოს ახალარჩეული წევრის, ნუგზარ
ფუტკარაძის გარდაცვალების საქმე, სადაც იკვეთება საკრებულოს ოპოზიციონერ
წევრზ
 ე იძულების ნიშნები, ემოქმედა მმართველი პოლიტიკური გუნდის ინტერესების
სასარგებლოდ. მსგავსი ტენდენცია იკვეთება დმანისშიც, სადაც ასევე საკრებულოს
ოპოზიციონერი წევრის, რამიზ რამაზანოვის მიმართ ჩანს ზეწოლის ნიშნები.
2021 წლის სექტემბერში გამოქვეყნებულმა კრებსებმა, რომელიც სავარაუდ
 ოდ
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მასობრივ უკანონო მოსმენებს
აჩვენებს, კიდევ ერთხელ გამოავლინა პოლიტიკურ სისტემაში უსაფრთ
 ხოების
სამსახურების ჭარბი გავლენები და მათი შეღწევა მიკროსოციალური ურთიერ
თობებშიც, რაც სოციალური კონტროლის და უნდობლობის უმძიმეს გამოცდი
ლებას ქმნის.  
სახელმწიფო ვალის გაზრდის ხარჯზე გაჩენილი ანტიკრიზისული დახმარებები და
პირდაპირი ფულადი კომპენსაციები მათთვ
 ის, ვინც პანდემიური შეზღუდვების დროს
სამსახური დაკარგა, გარკვ
 ეულწილად პასუხობდა მწვავე სოციალურ და ეკონომი
კური კრიზისს ქვეყანაში. თუმცა სახელმწ
 იფოსთვის ისევ სირთულეს წარმოადგენს
როგორც არაფორმალურად დასაქმებულთა სოციალური დაცვა, ისე სწრაფი და
ადეკვატური რეაგ
 ირება მასშტ
 აბურ გაფიცვებსა და მშრომელთა სხვადასხვ
 ა სახის
პროტესტზე. მთელი წლის განმავლობაში სხვადასხვ
 ა რეგიონში მასშტ
 აბურ გარე
მოსდაცვით აქციებს ვხედავდით. ლოკალურად მოსახლეობა პროტესტის უკიდურეს
ფორმას, შიმშილს და მრავალდღიან პიკეტირებასაც კი მიმართავდა, რასაც სახელმ
წიფო იგნორირებით ან რეპრესიით პასუხობდა, ზღუდავდა პროტესტის უფლებას და
გადაადგილების თავისუფლებას დაპირისპირების მთავარ კერებში.
2021 წელს კვლავ მწვავედ წამოიჭრა ულტრამემარჯვენე ჯგუფების რადიკალიზებისა
და ძალადობის პრობლემა. წლების განმავლობაში ამ ჯგუფების მიერ ჩადენილი ძა
ლადობის მიმართ სახელმწიფოს შემწყნარებლურმა პოლიტიკამ და დაუსჯელობამ
კიდევ უფრო გაზარდა ამ ჯგუფებისგან მომავალი საფრთხეები. ამ კუთხით განსა
კუთრებით შემაშფოთებელი 2021 წლის 5-6 ივლისს, „პრაიდის“ საწინააღმდეგო აქ
ციაზე გამოვლენილი მასობრივი, წინასწარ ორგანიზებული ძალადობა ალტ-ინფოს
ჯგუფის ლიდერების მხრიდან, რასაც 52 ჟურნალისტის უფლების და პროფესიული
საქმიანობის შეზღუდვა, მათ შორის, რამდენიმე მათგანის მიმართ ძალადობაც მოჰყ
ვა. უნდა აღინიშნოს, რომ მოვლენების გამოძიებ
 ა ამ დრომდე ფრაგმენტულად მიმ
დინარეობს და აშკარად არ იკვეთება ხელისუფლების პოლიტიკური ნება სამართ
ლებრივი პასუხისმგებლობა დააკისროს ძალადობრივი შეკრების ორგანიზატორებს.
ამ ფონზე სწორედ ხელისუფლების პოლიტიკური პასუხისმგ
 ებლობის სფეროში ექ
ცევა ამ ჯგუფების მიერ პარტიებ
 ისა და ტელევიზიების დაფუძნება და ინსტიტუციური
პოლიტიკის ველში მკვეთრად ანტიდემოკრატიული, ანტიკონსტ
 იტუციური ძალების
შემოსვლა.  
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მიმდინარე წელს ისევ ვიხილეთ რელიგიური და ეთნიკური კონოტაციის მქო
ნე სოციალ
 ური კონფლიქტები ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც ხელისუფლებისთვის
თანასწორობისა და ინტეგრაციის პოლიტიკაში პოზიტიური გარდაქმნებისა და
არსებითი რეფორმების მანიშნებელი ისევ არ გახდა. მეტიც, ეთნიკური უმცირე
სობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონ
 ებში წინასაარჩევნო პროცესებმა
და ხელისუფლების მხრიდან მათი პოლიტიკური ინსტ
 რუმენტალიზების გამოც
დილებამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, ამ რეგიონ
 ების სუსტი ინტეგრაციის პოლიტი
კის, დემოკრატიიდან გამორიცხვისა და პერიფერიალიზაციის პოლიტიკური
განზრახვები.
ცხადია, რომ პოლიტიკური პოლარიზების, სუსტი დემოკრატიზაციისა და ინტეგრაცი
ის პოლიტიკის პირობებში არსებითად შეუძლებელი ხდება ისეთ მნიშვნელოვან პო
ლიტიკური საკითხებზე მუშაობა, რომელიც კონფლიქტების მშვიდობიან ტრანსფ
 ორ
მაციას და შერიგების პოლიტიკის ახალ საფეხურზე აყვანას დაუკავშირდება.
ამდენად, ღრმა და გადაუჭრელმა პოლიტიკურმა კრიზისმა და პოლარიზებამ, მმარ
თველი პოლიტიკური გუნდის მხრიდან ძალაუფლების შენარჩუნების არადემოკრა
ტიულმა მცდელობებმა, პანდემიამ, ღრმა ეკონომიკურმა კრიზისმა და ინფლ
 აციამ
არსებითად გააუ
 არესა ჩვენი მოქალაქეების ყოფა და უფლებრივი მდგომარეობა.
აშკარაა, რომ სხვადასხვა ტიპის სოციალურ კონფლიქტსა და უკმაყოფილებას სა
ხელმწიფო ვერ პასუხობს გრძელვადიანი სოციალური და სამართლებრივი რეფორ
მებით, რაც საბოლოოდ არასტაბილურ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ გარემოს ქმნის
და სოციალ
 ურ უიმედობას იწვევს.  
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2021 წელი ციფრებში
2021 წლის ახალი
საქმეები:

2021 წლის წარმატებული
საქმეების რაოდენობა

12

ადამიანის უფლებათა
ევროპულ სასამართლოში
წარმოებული

4

პუბლიკაციები

საქმე

სისხლის სამართლის

24

12

კვლევა

საქმე
საგამოძიებო
ორგანოების წინაშე
სახალხო დამცველი,
როგორც თანასწორობის
მექანიზმი -

1

2

ანგარიში

საჯარო ღონისძიებები

საქმე

48
მულტიმედია

საქმე

ადმინისტრაციულ
ორგანოებში წარმოებული

9

36

2

თარგმანების
კრებული

საკონსტიტუციო
სასამართლოში წარმოებული

1

1

პრაქტიკული
ანალიტიკური
სახელმძღვანელო დოკუმენტი

17

7

11

ბლოგი

ფოტორეპორტაჟი

თარგმანი

47

93

6

საქმე

საერთო სასამართლოებში
მიმდინარე

36

სტატია

ვიდეო

ინფოგრაფიკა

საქმე
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სოციალური პოლიტიკის
პროგრამა
მიმდინარე წლის განმავლობაში, პროგრამამ ყველაზე დიდი რესურსი გარე
მოსდაცვით საკითხს, კერძოდ კი, ნამახვანი ჰესის პროექტის გარშემო არსე
ბულ წინააღმდეგობასა და კანონდარღვ
 ევებზე მუშაობას დაუთმო. დიდი ორ
განიზაციული რესურსი დაეთმო საჯარო აზრის ფორმირებას, რომ ბუნებრივი
რესურსების ათვისებით განხორციელებული განვითარების პროექტების შემ
თხვევებში, როგორც საინვესტიციო კომპანიებისგან, ისე სახელმწ
 იფოსგან სა
ჭიროა მეტი ინფორმაციის მიღება და მსჯელობები ამ პროექტების დასაბუთე
ბულობის, გამჭვირვალობისა და სარგებლიან
 ობის შესახებ.
წელს პროგრამამ ასევე დიდი შრომა გასწია შრომის ინსპ
 ექციის განახლე
ბულ მანდატზე დაკვირვების კუთხით. შრომის ინსპ
 ექციის მექანიზმის ამუშავე
ბის შემდეგ პირველად გაკეთდა შეფასებები მისი ინსტიტუციურ
 ი სისუსტეების
და ფუნქციების აღსრულებაში არსებული გამოწვევების შესახებ. დამატებით,
წლევანდელი წელი 2020 წლის შრომის რეფორმის შემდგომი პერიოდი იყო,
რომელმაც შესაძლებლობა მოგვცა, ფორმალური შრომის შემთხვევებში არსე
ბული დაცვის გარანტიების მიღმა, ახლა უკვე არაფორმალური და არასტან
დარტული შრომის პრობლემური ასპექტები გამოგვეკვეთა. ორგანიზაციამ
დიდი დრო დაუთმო საქართველოში ფორმალიზების შესაძლებლობებზე მსჯე
ლობასაც და გამოჰყო შესაბამისი ინიციატივები, რაც სახელწმ
 იფოს მხრიდან
ფორმალიზების წახალისების თუ ფორმალიზების პოლიტიკის გატარებას შე
უწყობდა ხელს.
სათანადო საცხოვრისის უფლების მიმართულებით მიმდინარე წელს ორგანი
ზაციამ გააა
 ნალიზა გამოსახლების რეგულირების თავისებურებები COVID-19-ის
პანდემიის კონტექსტში და არაერთი რეკომენდაციით მიმართა საკანონმდებ
ლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებას ამ სფეროში არსებული პრობლემების
აღმოფხვრ
 ის შესახებ. ორგანიზაციის შეფასებით, 2021 წელს განხორციელებუ
ლი საკანონმდ
 ებლო ცვლილებების შედეგად მოსალოდნელია, რომ სახელმ
წიფო უფრო რეპრესიული გახდება უსახლკარო პირების მიმართ.
2021 წლის განმავლობაში სოციალური სამართლიანობის ცენტრი აქტიურ
 ად
ცდილობდა შშმ პირთა უფლებების დაცვის მიმართულებით არსებული სისტე
მური გამოწვევების იდენტიფიცირებას და მათი გადაწყვეტის გზების ძიებას
როგორც ინდივიდუალურად, ასევე შშმ თემთან და ორგანიზაციებთან ერთად.
მიმდინარე წელს ორგანიზაცია მუშაობდა, ერთი მხრივ, ფსიქიკური ჯანმრთე
ლობის სფეროში არსებულ პრობლემებზე, ხოლო, მეორე მხრივ, იმ სისტემურ
ხარვეზებზე, რაც შშმ პირთა მხარდამჭერი პოლიტიკის განუხორციელებლობის
გამო არსებობს და ბარიერს ქმნის ზრუნვის პოლიტიკის აღსრ
 ულებისთვის.

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

მწვანე პოლიტიკა
ბუნებრივი რესურსების სამართლიან
 ი, სოციალურად და ეკოლოგიუ
რად მდგრადი მართვის მხარდაჭერისთვის სოციალური პოლიტიკის
პროგრამამ 2021 წელი ჰიდროენერგეტიკული და სამთო-მოპოვებითი
ინდუსტრიების შესწავლასა და მათი რეგულირების ანალიზს დაუთმო.

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნ
და ნამახვანი ჰესების კასკადის პროექტის
შესწავლა. სოციალ
 ური სამართლიან
 ობის
ცენტრ
 ი მთელი წლის განმავლობაში ადევ
ნებდა თვალს და ეხმაურებოდა რიონის ხე
ობაში მიმდინარე პროცესებს და აფასებდა
მათ როგორც სამართლებრივად, ისე პოლი
ტიკურად. გამოვლენილი დარღვევებისა და
გადაწყვეტილების მიღების არადემოკრა
ტიული, გაუმჭვირვალე და დაუსაბუთებელი
პროცესი შეჯამებულია სიღრმისეულ კვლევა
ში ხარვეზები, დარღვევები და დაუსაბუთებე
ლი შეღავათები – ნამახვანი ჰესის პროექტის
ისტორია. შეფასებებსა და მიგნებებს სოცი
ალური პოლიტიკის პროგრამის გუნდი გან
ცხადებების, სტატიებისა და ვიდეო-მასალის
სახით ასაჯაროებდა. პროექტის სხვადასხვა
ეტაპთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს,
როგორიცაა გარემოზე ზემოქმედების შე
ფასება და სამშენებლო ნებართვის გაცემა,
სოციალური სამართლიან
 ობის ცენტრი სასა
მართლ
 ოში ასაჩივრებს როგორც დამოუკი

ვიდეო

დებლად, ისე პარტნიორ ორგანიზაციებთან
ერთად.
ამასთან, სხვა საზოგადოებრივ ორგანიზაცი
ებთან ერთად, სოციალური სამართლიანო
ბის ცენტრი მონაწილეობდა უპრეცედენტო
მედიაციის პროცესში ნამახვანი ჰესის პრო
ექტის შესახებ, რომელიც, ევროპის ენერგე
ტიკული გაერთიანების ჩართულობით, ექვსი
თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სოცი
ალური სამართლიანობის ცენტრი აღწერდა
და აფასებდა მედიაციის მიმდინარეობას და
ფართო საზოგადოებ
 ასა და დაინტერესებულ
ორგანიზაციებს აცნობდა როგორც პროცეს
თან დაკავშირებულ ხარვეზებსა და პრობ
ლემებს, ისე მის მიღწევებს. სამწუხაროდ,
მედიაციის პროცესში საკმარისი ყურადღე
ბა არ დაეთმო მთელ რიგ შინაარსობრივ
საკითხებს, როგორიცაა პროექტის დოკუ
მენტაციის გამართულობა, მისი მშენებლო
ბის დროებით შეჩერების მოთხოვნა და ა.შ.
მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ

ვიდეო
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მოხერხდ
 ა შეთანხმების მიღწევა პროექტის
განახლების შემთხვევაში პროექტის გარე
მოსდაცვითი ნაწილის ხელახალი შეფასების
შესახებ. მედიაც
 იის დასრულების შემდეგ, მის
შესაჯამებლად ჩატარდა საჯარო დისკუსია,
რომელსაც ესწრ
 ებოდა როგორც მედიატო
რი, ისე ფორმატის მონაწილე სხვა არაერთი
ორგანიზაცია. სოციალ
 ური სამართლიანო
ბის ცენტრ
 მა მოამზადა მედიაციის ალტერნა
ტიული ანგარიშიც.
რაც შეეხება სამთო-მოპოვებით ინდუსტრიას,
ამ მხრივ მწვავე კერად რჩება ჭიათ
 ურა. 2021
წელს ჭიათ
 ურის სოფელ შუქრუთის მოსახლე
ობამ, რომელიც ქონებისთვის მიყენებული
ზიანის ანაზღაურებას ითხოვდა, პროტესტის
უკიდურეს ფორმას, შიმშილობას მიმართა.
სოციალური პოლიტიკის პროგრამამ შეის
წავლა სოფელ შუქრუთში არსებული მდგო
მარეობა და მიგნებებს თავი მოუყარა ანა
ლიტიკურ დოკუმენტში ჭიათურის კრიზისი. ეს
დოკუმენტი აგრძელებს სამთო-მოპოვებითი
ინდუსტრიის შესწავლის რამდენიმეწლიან
კვლევით ძალისხმევას. წიაღისეულის მოპო
ვების ტრადიციული კერებზე (როგორიცაა
ჭიათურა, ტყიბული და ბოლნისი) დაკვირვე
ბის გარდა, 2021 წელს სოციალ
 ური პოლიტი
კის პროგრამამ დაიწყო წიაღისეულის მო
პოვების მნიშვნელოვანი ახალი შემთხვევის
შესწავლა რაჭის სოფელ შქმერშიც, სადაც
მოპოვების ახალი ლიცენზიები ადგილობრი
ვი მოსახლეობის წინააღმდეგ წამოწყებული
სისხლის სამართლ
 ებრივი დავის პარალე
ლურად გაიცა.

ვიდეო

თბილისში ქაოტ
 ური განაშენიანებით დაზა
რალებულ მოსახლეობასთან ერთად სოცია
ლური სამართლიანობის ცენტრი აწარმოებს
სამართლებრივ დავას ყიფშიძის ქუჩაზე მიმ
დინარე მშენებლობის შეჩერების მოთხოვ
ნით. ამასთან, სოციალური სამართლიან
 ობის
ცენტრი სტრატეგიული სამართალწარმოების
გზით მხარს უჭერს ქალაქის კულტურული მემ
კვიდრეობისა და მწვანე სივრც
 ეების შენარ
ჩუნებასა და მათ საჯარო ინტერესის მიხედ
ვით მართვას. სოციალური სამართლიან
 ობის
ცენტრი 2021 წლის მანძილზე მუშაობდა ბა
თუმის ბულვარში მიმდინარე მშენებლობის
საკითხზეც. კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლის ტერიტორიაზე მიმდინარე მშენებ
ლობა მას შეუქცევადად აზიანებს, თუმცა, მი
უხედავად ამისა, სასამართლომ სოციალ
 ური
სამართლიანობის ცენტრის მოთხოვნა მშე
ნებლობის დაუყ
 ოვნებლივ შეჩერების შესა
ხებ არ დააკმაყოფილა, ხოლო მშენებლობის
პროცესში დეველოპერმა კომპანიამ პროექ
ტით გათვალისწინებულ სიმაღლესაც გადაა
ჭარბა.

2021 წელს ამ მიმართულებით მომზადდა:
42 განცხადება

18 ვიდეო

1 კვლევა

5 ფოტორეპორტაჟი

1 ანგარიში

1 ბლოგი

7 ანალიტიკური დოკუმენტი

1 ინფოგრაფიკა
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შრომის პოლიტიკა
დასაქმებულთა უფლებრივი მდგომარეობის სტანდარტის გაუმჯობესე
ბისა და ღირსეული შრომის უფლების უზრუნველყოფის მიზნით, სოცი
ალური პოლიტიკის პროგრამამ 2021 – შრომის რეფორმის განხორციე
ლების მომდევნო წელი დაუთმო იმის შესწავლასა და ანალიზს, თუ რა
საკითხები მოიცვა რეფორმამ და როგორ ხორციელდება პრაქტიკაში
შრომის რეფორმის მიღწევები.
ამასთანავე, სოციალ
 ური პოლიტიკის პროგ
რამის ფოკუსს წარმოადგენდა შრომისა და
სოციალური დაცვის საკითხების გადაკვეთის
შესწავლა. შესაბამისად, პროგრამის საქმი
ანობის ფარგლებში გაან
 ალიზდა სახელმ
წიფოს მიერ პანდემიის დროს გაცემული ან
ტიკრიზისული დახმარებები და ყურადღება
დაეთმო არაფორმალური დასაქმების პრობ
ლემატიკის კვლევას, რაც ასევე მოიცავდა
არაფორმალების სოციალური დაცვის სპეცი
ფიკასაც.
როგორც აღინიშნა, სოციალური სამართლ
 ი
ანობის ცენტრმა შეისწავლა 2020 წლის შრო
მის რეფორმის გამოწვევები და მიღწევები.
რეფორმის მთავარ მიღწევად შრომის ინს
პექციის სამსახურის მანდატის გაფართოებ
ა
და მისთვ
 ის შრომის უფლებების ზედამხედ

ველობის უფლებამოსილების მინიჭება მიიჩ
ნევა. შრომის ინსპექციის სამსახურის მიერ
დაკისრებული უფლებამოსილების ეფექტი
ანობის განსაზღვრის მიზნით, სოციალური
პოლიტიკის პროგრამის გუნდმ
 ა მოამზადა
კვლევა შრომის ინსპექციის საქმიანობის შე
ფასება 2021. კვლევაში პირველად იქნა შე
ფასებული შრომის ინსპექციის სამსახურის
საქმიანობა, არსებული გამოწვევებისა და
სისტემის გაუმჯობესებისათვის საჭირო ნაბი
ჯების იდენტიფიცირების მიზნით. დამატებით,
გაანალიზდა დეკრეტული შვებულების საკა
ნონმდებლო მოწესრიგება რეფორმამდე და
რეფორმის შემდეგ. ის გამოწვევები, რაც რე
ფორმის მიუხედავად კვლავ მწვავედ დგას,
მათ შორისაა მშობლების მიზერული ანაზღა
ურება და მამობის შვებულების არარსებობა,
ვიდეო პროდუქტში აისახა.

ვიდეო: შრომის რეფორმა - ინტერვიუ კოტე ერისთავთან
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ვიდეო: დეკრეტული შვებულება და მიზერუ
ლი ანაზღაურება მშობლებს
ამასთანავე, 2021 წელს სოციალ
 ური პოლი
ტიკის პროგრამამ დიდი ყურადღება დაუთმო
არაფორმალური დასაქმების საკითხს. ორგა
ნიზაციის მიერ მომზადებული კვლევა შეის
წავლის საქართველოში არასტანდარტული
და არაფორმალური შრომის სახეებს. კვლე
ვაში თავმოყრილია ადგილობრივი ცოდნა
არაფორმალურად და არასტანდარტულად
დასაქმებულთა შრომითი, სოციალური და
უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ და გა
მოვლენილი გამოწვევების სამართლებრი
ვი ანალიზის მეშვეობით, წარმოდგენილია
პრობლემის მოგვარების შესაძლო გზები
და სარეფორმო ხედვები. არასტანდარტუ
ლი შრომის განმარტებას მიეძღვნა ვიდეო
პროდუქტი არასტანდარტული დასაქმება,
რომელიც აღწერს თუ რა შრომითი გარანტი
ების გარეშე რჩება დასაქმებული, როცა სამ
სახურს აპლიკაციის მეშვეობით პოულობს.
არაფორმალურად დასაქმებულთა შრომითი
მდგომარეობის აღწერისთვ
 ის კი გამოქვეყნ
და ბლოგი და 2 საკონკურსო ვიდეოც: პრო
ფესია- დამლაგებლის და რისი თქმა სურთ
გარემოვაჭრე ქალებს?
არაფორმალური
შრომის საკითხს მიეძღვნა აგრეთვე სტატია
ჩრდილოვანი ეკონომიკის ფორმალიზებას
თან დაკავშირებული გამოწვევები, სადაც სა
კითხი გაან
 ალიზებულია საერთაშორისო გა
მოცდილებებზე დაყრდნ
 ობით.

პოდკასტი: რისი თქმა სურთ
გარემოვაჭრე ქალებს?

ვიდეო

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა ინარჩუ
ნებდა ინდუსტრიული ქალაქებისადმი კვლე
ვით ინტერესს, ექსტრაქტივისტული ეკონო
მიკების შესახებ თეორ
 იული ცოდნისა და
ახალი მტკიცებულებების მოპოვების მიზ
ნით და 2021 წელი აღნიშნულ კვლევებს და
ეთმო. კერძოდ, ტყიბულელ ქალთა შრომისა
და მიგრაციის თავისებურებებს აანალიზებს
კვლევა, რომელშიც შესწავლილია ტყიბულში
არსებული ქალთა შრომითი ბაზარი, მისი დე
მოგრაფიული, სექტორული განაწილება და
განვითარების პერსპექტივები, ხოლო კიდევ
ერთი კვლევა ეხებოდა ექსტრაქტივიზმსა და
ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერ
 ებას ტყიბულ
ში. პროგრამის საქმიან
 ობის ფარგლებში
მომზადებული ვიდეო სამი ამბის კვალდაკ
ვალ, რომელიც აღწერს, თუ როგორ იცვლე
ბოდა ტყიბულში ქალების ყოველდღიურობა,
შრომითი პირობები და საცხოვრებელი გარე
მო ქალაქის სამი ისტორიული ამბის – შახტის
მუშაობის, მისი გაჩერებისა და შემდეგ უკვე,
შახტების პრივატიზების კვალდაკვალ.
სოციალური პროგრამა აგრეთვე მხარს უჭერ
და ღირსეული შრომის პირობების მოთხოვ
ნით 2021 წელს გაფიცულ მშრომელებს. სო
ციალური პოლიტიკის პროგრამის გუნდი
შრომითი კანონმდებლობის მინიმალური
სტანდარტების დაცვის თაობაზე მშრომელ
თა სამართლიან მოთხოვნებს განცხადებე
ბისა და ვიდეო-მასალის სახით ეხმიანებოდა.
პროგრამამ განცხადების მეშვეობით სოლი
დარობა გამოუცხადა თბილსერვისში და
საქმებულთა პროტესტს, ხოლო სოციალური
მომსახურების სააგენტოს თანამშრ
 ომლების
მძიმე სამუშაო პირობები და ლეგიტიმური
მოთხოვნები ვიდეოშ
 ია აღწერილი.
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ინტერესი, პანდემიით გამოწვეული კრიზისის
შედეგად წინა ხაზის მშრომელების მიმართ
ორგანიზაციაშ
 ი 2020 წლიდან გაჩნდა. 2021
წელს წინა ხაზის მშრომელების, კერძოდ,
ტყიბულელი მეშახტეების, გარემოვაჭრე ქა
ლებისა და ზრუნვის სააგენტოს სოციალური
მუშაკების მძიმე შრომით პირობებსა და საფ
რთხისშემცველ სამუშაო გარემოს სამი სტა
ტია მიეძღვნა.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი 2021
წელს კვლავ აქტიურად განაგრძობდა სა
სამართლოებში სტრატეგიულ სამართალ
წარმოებას უფლებადარღვ
 ეული დასაქმე
ბულების დაცვის მიზნით. ორგანიზაციის
გამარჯვებით დასრულდა შემდეგი დავები:
ჰესების მშენებლობის პროტესტის მონაწი
ლეთა სამსახურიდან დისკრიმინაციულ
 ი
განთავისუფლება მესტიის მუნიციპალიტე
ტის წინააღმდეგ; სამივე ინსტანციაში დავა
ბიბლუსის წინააღმდეგ. სოციალური სამარ
თლიანობის ცენტრი 8 სოციალურ მუშაკის
სამსახურიდან უკანონო გათავისუფლების
თაობაზე სასამართლ
 ო დავას აწარმოებს.
რაიონული სასამართლ
 ოების მიერ მიღე
ბული გადაწყვეტილებით 7 სოციალური
მუშაკის სამსახურიდან გათავისუფლება
უკანონოდ იქნა ცნობილი. ამასთან, 4 მუ
შაკი პირველი ინსტ
 ანციის სასამართლოს
გადაწყვეტილებით დაუყოვნებლივ იქნა

აღდგენილი სამუშაო ადგილზე, ხოლო და
ნარჩენის მიმართ სამსახურში აღდგენისა და
განაცდურის ანაზღაურების მოთხოვნა საა
პელაციო სასამართლ
 ოს გადაწყვეტილებით
დაკმაყოფილდა. სოციალური სამართლი
ანობის ცენტრ
 ი 2 სოციალური მუშაკის უკა
ნონო განთავისუფლების თაობაზე სამარ
თლებრივ დავას უზენაეს სასამართლოში
აგრძელებს. ამასთანავე, მიმდინარე წელს
სოციალური სამართლიანობის ცენტრ
 მა და
საიამ სასამართლოს მიმართეს კულტურის,
სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრად
თეა წულუკიანის დანიშვნის შემდეგ ეროვ
ნულ მუზეუმში მასშტაბური საშტატო ცვლი
ლებების შედეგად თანამდებობიდან უკანო
ნოდ გათავისუფლებული პირების შრომითი
უფლებების დაცვის მიზნით.

ვიდეო : მუზეუმის გადასარჩენად ინტერვიუ ცირა ელისაშვილთან

2021 წელს ამ მიმართულებით მომზადდა:
14 განცხადება

12 ვიდეო

4 კვლევა

9 სტატია

3 ანალიტიკური დოკუმენტი

1 ბლოგი
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სათანადო საცხოვრებლის უფლება
2021 წლის განმავლობაში მთავრობა არათუ არ იაზრებდა უსახლკარო
ჯგუფების საჭიროებებს, არამედ მათ მიმართ რეპრესიულ და სადამსჯე
ლო ღონისძიებებს ატარებდა.
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი სხვა
დასხვ
 ა მეთოდის მეშვეობით ცდილობდა ამ
სფეროში არსებული გამოწვევების იდენტი
ფიცირებას, მათი აღმოფხვრის გზების ძიე
ბასა და საზოგადოების ინფორმირებას, მათ
შორის, წინასაარჩევნო პროცესის დროსაც.
ორგანიზაცია ორიენტირებული იყო როგორც
ზოგადად საცხოვრისით უზრუნველყოფის,
ასევე გამოსახლების საკითხებზე. საცხოვ
რისის პოლიტიკის დოკუმენტების შექმნ
 ის
რეკომენდაციით ორგანიზაციამ მთავრობას
ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP)
სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში
მიმართა, რომელიც სახელმწიფო უწყებებ
მა გაიზიარეს, თუმცა აღნიშნული გეგმა ამ
დრომდე არ დამტკიცებულა და მისი საბო
ლოო შინაარსი უცნობია.

ორგანიზაცია ასევე მუშაობდა სხვადასხვა
უსახლკ
 არო ჯგუფებთან და აღწერდა მათ
საჭიროებ
 ებს. სოციალური სამართლიანო
ბის ცენტრის წარმომადგენლებმა არაერთი
ვიზიტი განახორციელეს ორხევის სოციალუ
რი საცხოვრისის მაცხოვრებლებთან, ასე
ვე, შეხვდნენ აჭარაში, ე.წ. ოცნების ქალაქ
სა და ქუთაისის სოციალურ საცხოვრისში
მცხოვრებლებს. ვიზიტების შედეგად გამო
იკვეთა გამოწვევები, რომელიც ორგანიზა
ციისთვ
 ის შემდგომი წლების კვლევისა და
ადვოკატირების საგანი იქნება. ვიზიტებთან
ერთად, სოციალური სამართლიანობის ცენ
ტრი სტრატეგიულ სამართალწარმოებასაც
ახორციელებდა. ამ მხრივ, უმნიშვნელოვანეს
პრეცედენტს წარმოადგენდა ორგანიზაციის
მიერ მოგებული საქმე, რომელშიც უზენაეს
მა სასამართლომ დაადგინა, რომ საცხოვ

ვიდეო
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სტატია: გამოსახლების საფრთხეები COVID-19-ის პანდემიის დროს და მის შემდეგ

რისით უზრუნველყოფის დროს ერთ ადამი
ანზე 6.4. კვ.მ ფართის გამოყოფა სათანადო
საცხოვრებლის უფლებას არღვევს.
მიმდინარე წელს ორგანიზაციამ გააა
 ნალიზა
გამოსახლების რეგულირების თავისებურე
ბები და არაერთი რეკომენდაციით მიმართა
საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელი
სუფლებას ამ სფეროში არსებული პრობლე
მების აღმოფხვრის შესახებ. კერძოდ, ანა
ლიტიკურმა დოკუმენტმა – “გამოსახლების
საფრთ
 ხეებ
 ი COVID-19-ის პანდემიის დროს
და მის შემდეგ” – აღწერა ის ძირითადი პრობ
ლემები, რომელიც ამ სფეროში არსებობს,
COVID-19-ის პანდემიის კონტექსტში გააა

ნალიზა არსებული გამოწვევები და მათი
დაძლევის მექანიზმები. ორგანიზაცია სა
მართლებრივად ეხმარებოდა “ოქროს უბ
ნის” ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას,
რომლებიც გამოსახლებისა და სისხლისსა
მართლებრივი დევნის წინაშეა. სოციალური
სამართლიანობის ცენტრი ასევე მონაწილე
ობდა სამშენებლო კანონმდებლობაში ცვლი
ლებებისა და აღსრულების კოდექსის პრო
ექტის საპარლამენტო განხილვებში, ასევე,
შეაფასა და საჯაროდ გამოეხმაურა აღნიშ
ნულ საკანონმდ
 ებლო ცვლილებებს და სა
ხელმწიფოს შესაბამისი რეკომენდაციებით
მიმართა.

2021 წელს ამ მიმართულებით მომზადდა:
5 განცხადება

1 ფოტორეპორტაჟი

1 ვიდეო

1 სტატია
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შშმ პირთა უფლებები
2021 წლის განმავლობაში სოციალ
 ური სამართლიანობის ცენტრი აქტი
ურად ცდილობდა შშმ პირთა უფლებების დაცვის მიმართულებით არ
სებული სისტემური გამოწვევების იდენტიფიცირებას და მათი გადაწყ
ვეტის გზების ძიებას როგორც ინდივიდუალურად, ასევე შშმ თემთან და
ორგანიზაციებთან ერთად.

მიმდინარე წელს ორგანიზაცია მუშაობდა,
ერთი მხრივ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის
სფეროში არსებულ პრობლემებზე, ხოლო, მე
ორე მხრივ, იმ სისტემურ ხარვეზებზე, რაც შშმ
პირთა მხარდამჭერ პოლიტიკაში არსებობს.
მიმდინარე წელს, ორგანიზაცია არაერთ შშმ
აქტივისტთან და თემაზე მომუშავე ორგანიზა
ციასთან ერთად გამოეხმაურა ისეთ მნიშვნე
ლოვან საკითხებს, როგორიცაა, “შშმ პირთა
უფლებების შესახებ” კანონით ნაკისრი ვალდე
ბულებების შეუსრულებლობა ან დაგვიანებით
შესრულება, შშმ პირთა კონვენციის განხორცი
ელების მექანიზმის ეფექტიანი ფუნქციონირე
ბის გარანტიების ნაკლებობა, შშმ პირთა სოცი
ალური პაკეტის ზრდის აუცილებლობა.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემის კომპ
ლექსურობიდან გამომდინარე, მიმდინარე
წელს ორგანიზაციამ რამდენიმე მსხვილ მი
მართულებაზე გაამახვილა ყურადღება. მა
გალითისთვის, სოციალური სამართლიანო
ბის ცენტრმა ადამიანის უფლებების ჭრილში
შეაფასა სფეროში არსებული პრობლემური
საკითხები, ასევე, პარტნიორ ორგანიზაცი
ებთან ერთად გააანალიზა ფსიქიკური ჯან
მრთ
 ელობის 2021-2030 წლების სტრატეგიის
სამუშაო ვერსია, გამოყო ის საკითხები, რო
მელიც სათანადოდ უნდა მოიცვას მომდევნო
წლების ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლი
ტიკამ და მთავრობას არაერთი რეკომენდა
ციით მიმართა.

ვიდეო: რატომ ცხოვრობენ ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე ადამიანები
კვლავ დიდ დაწესებულებებში?
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ორგანიზაციის მუშაობის ერთ-ერთ ფოკუსს
წარმოადგენდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის
სახელმწ
 იფო პროგრამის შინაარსი, სტაცი
ონარული სერვისების განკერძოებისა და სა
ხელმწ
 იფოს მხრიდან მისი სათანადო ადმი
ნისტრირებისა და მონიტორინგის საკითხები.
ზემოაღნიშნულ საკითხებთან ერთად, სხვა
დასხვ
 ა მეთოდის გამოყენებით ორგანიზაცია
ფოკუსირდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფე
როში არსებულ ისეთ გამოწვევებზეც, როგო
რიცაა, ფსიქიკური ჯანმრ
 თელობა COVID-19ის პანდემიის პირობებში, ქმედუნარიანობის
ჩავარდნ
 ილი რეფორმა და ამ რეფორმის
განხორციელ
 ების სხვადასხვა ასპექტები –
მათ შორის, სოციალ
 ური მუშაობის როლი
ამ მიმართულებით, მისი კავშირი შშმ პირ
თათვის სტატუსის მინიჭების პროცედურებ
თან, ქრონიკული ფსიქიკური აშლილობის
მქონე ადამიანებზე ზრუნვის პოლიტიკა, შშმ
პირთა ინსტიტუციონალიზაციის პრაქტიკა,
დეინსტიტუციონალიზაცია და საცხოვრისის
სერვისების მნიშვნ
 ელობა მოცემულ პროცეს
ში. დამატებით, ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა
თარგმანების კრებული და სტატიების სერია
– “ფსიქიატრიის გადააზრება – 5 პერსპექტი

ვა”, რომელშიც მიმოხილულია ფსიქიკური
ჯანმრ
 თელობისა და ადამიანის უფლებების
თანაკვეთისა და ფსიქოსოციალ
 ური საჭირო
ების მქონე ადამიანების ჩაგვრის სხვადასხ
ვა ასპექტი.

ბლოგი

2021 წელს ამ მიმართულებით მომზადდა:
4 განცხადება

6 ვიდეო

6 ანალიტიკური დოკუმენტი

6 სტატია

1 თარგმანების კრებული

3 ბლოგი
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სოციალ
 ური სამართლიანობის ცენტრი წლების განმავლობაში აქტიურად მუ
შაობდა მართლმსაჯულების და სამართალდამცავი სისტემის ინსტ
 იტუციურ რე
ფორმებზე. ცხადია, სახელმწ
 იფო ინსტიტუტების პოლიტიზებისა და მათზე არა
მართლზომიერ
 ი გავლენების გაძლიერების პირობებში, ეს საკითხები კვლავაც
აქტუალურია ორგანიზაციისთვის. თუმცა, ინსტიტუციური გამოწვევების პარა
ლელურად, მოქალაქეთა უფლებრივ მდგომარეობ
 აზე დიდ გავლენას ახდენს
სასამართლოს თუ სამართალდამცავი უწყებების სოციალური მგრძნობელობა,
სისხლის სამართლ
 ის პოლიტიკა და ზოგადად, მართლმ
ს
 აჯულების ხელმისაწ
ვდომობა.
2021 წელს ფაქტობრივად არც ერთი საკანონმდებლო თუ ინსტ
 იტუციური რე
ფორმა არ გატარებულა მართლმ
ს
 აჯულების და სამართალდამცავი ორგანო
ების გაძლიერებისთვის, მათი პოლიტიკური თუ ოპერაციული დამოუკ
 იდებ
ლობის გაზრდისთვის. გასულ წელს კიდევ ერთხელ იჩინა თავი სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის ჭარბმა ძალაუფლებამ და გარე ზედამხედველო
ბის მექანიზმების სისუსტემ. მწვავე ინსტიტუციური გამოწვევების პარალელუ
რად, დღის წესრიგში დადგა ზოგადად არსებული მართლმ
ს
 აჯულების სისტემის
ხელმისაწვდომობა და სისხლის სამართლ
 ის პოლიტიკა. კერძოდ, რამდენად
საკმარისია ქართული სასამართლ
 ოს და სამართალდამცავი სისტემის სოცია
ლური მგრძნობელობა და რამდენადაა ეს უწყებები ადამიანის საჭიროებებზე
ორიენტირებული.
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სასამართლო სისტემა
მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის შეფასების მიზნით, ორგანი
ზაციამ 2021 წელს შეიმ
 უშავა უნივერსალური მეთოდოლოგიური ჩარჩო
ყველა იმ ფაქტორის შესასწავლად, რომლებიც ხელს უშლის ინდივი
დებს მართლმ
 საჯულების ინსტიტუტებზე წვდომაში.
ამ მეთოდოლოგიის საფუძველზე, სოციალუ
რი სამართლ
 იან
 ობის ცენტრმა გასულ წელს
ჩატარებული კვლევით გამოავლინა, რომ
გარდა საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ
 ი
ბარიერებისა, ქვეყანაში არსებობს სოციალუ
რი, კულტურული და ეკონომიკური ფაქტორე
ბი, რომლებიც მნიშვნელოვნად ამცირებს სა
სამართლოზე ხელმისაწვდ
 ომობის ხარისხს
რიგითი მოქალაქეებისთვის და ცალკეული
ჯგუფებისთვის. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი
ტიპის ერთიანი დოკუმენტი, რომელიც ფა
რავს ქვეყანაში მართლ
 მსაჯულებაზე ხელ
მისაწვდომობის მიმართულებით არსებულ
ზოგად სურათს, მანამდე არ შექმნილა საქარ
თველოში.

ვიდეო: რატომ ჭიანურდება საკონსტიტუციო
სასამართლოში საქმეების განხილვა?

ორგანიზაცია, ასევე, აგრძელებს სოციალურად
მგრძნობიარე სასამართლოს საკითხებზე მუშა
ობას და 2021 წლის ბოლოს შექმნა ექსპერტთა
ჯგუფი, რომელიც ქართულ კონტექსტთან შესა
ბამისობაში გააა
 ნალიზებს ამ მიმართულებით
არსებულ საინტერესო აკადემიურ მასალას.
საზოგადოების მგრძნობელობის ამაღლება

სასამართლო საკითხებთან მიმართებით და
აქტივისტური ჯგუფების ჩამოყალიბება პროგ
რამის საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
მიზანია. შესაბამისად, ეს შრომა საფუძვლად
დაედება აკადემიური სილაბუსის შემუშავებას,
რომელიც შემდგომში შეთავაზებული იქნება
უმაღლესი სასწავლებლებისთვის.
რაც შეეხ
 ება მართლმსაჯულების ინსტ
 იტუცი
ურ რეფორმებს, უკანასკნელი ერთი წელი სა
სამართლ
 ო სისტემის რეფორმირების მიმარ
თულებით განსაკუთრებული
გამოწვევებით
ხასიათდებოდა. 2021 წელს უფრო ცხადად
გამოჩნდა როგორც ადგილობრივი, ასევე სა
ერთაშორისო აქტორებისთვის ქართული სასა
მართლ
 ო სისტემის საქმიანობაში შიდა და გარე
გავლენების არსებობა. ამავდროულად, კიდევ
ერთხელ დადასტურდა, რომ ხელისუფლებას
არ აქვს დამოუკიდებელი და პოლიტიკური გავ
ლენებისგან თავისუფალი სასამართლ
 ოს შექმ
ნის ნება. არსებული პრობლემების მოგვარებას
ვერც 19 აპრილის შეთანხმებამ შეუწყო ხელი,
სადაც ხაზგასმით იყო მითითებული მართლ
 მ
საჯულების სისტემური რეფორმის საჭიროება
ზე. სამწუხაროდ, ადგილობრივი სამოქალაქო
ორგანიზაციებ
 ის, პროფესიული ჯგუფების და
საერთაშორისო აქტორების მოთხოვნის მიუხე
დავად, ხელისუფლებამ 19 აპრილის შეთანხმე
ბით გაჩენილი შესაძლებლობაც არ გამოიყე
ნა და კიდევ ერთხელ ჩავარდა სასამართლოს
ფუნდამენტური რეფორმის პერსპექტივა. გა
სულმა წელმა ასევე აჩვენა, რომ სასამართლო
რეფორმის მანამდე არჩეული სტრატეგია და
მიდგომა, უბრალოდ არაეფექტურია, რაც იუს
ტიციის უმაღლესი საბჭოს არსებული მოდელის
კრიტიკითაც დასტურდება.

18

მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამა

ის მიერ მომზადდა რეფორმის კონცეფცია,
რომელიც ითვალისწინებდა სასამართლო
სისტემის მართვის ლოგიკის რადიკალუ
რი ცვლილებას, ამ პროცესში პოლიტიკური
კონსენსუსის საჭიროების გაძლიერებას და
ამავდროულად, რეალური საზოგადოებრივი
ნდობის მოსაპოვებლად სასამართლო კორ
პუსის გადახალისებას.

ვიდეო: რატომ არაა სასამართლო
დამოუკიდებელი?

2021 წლის გაზაფხულზე სოციალური სა
მართლ
 იანობის ცენტრი პირველად იქნა
არჩეული „კოალიცია დამოუკიდებელი და
გამჭვირვალე მართლ
 მსაჯულებისთვის“-ის1
(შემდგომში – კოალიცია) თავმჯდომარედ,
ხოლო ნოემბერში კიდევ ერთი წლის ვადით
გახანგრძლივდა ორგანიზაციის თავმჯდო
მარეობის ვადა. გასულ წელს, კოალ
 იციური
საქმიანობის დიდი ნაწილი დაეთმო მართ
ლმს
 აჯულების სისტემის რეფორმის ახალი
ხედვების შემუშავებას, რომელიც ქვეყანაში
არსებული გამოწვევების ადეკვატური იქნე
ბოდა. გასული წლის ზაფხულში კოალიცი

სისტემის ინსტიტუციურ
 ი რეფორმის აუცი
ლებლობაზე მსჯელობისას, მნიშვნელოვანია
ყოფილი მოსამართლის, მაია ბაქრაძის საქ
მე, რომელიც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
მიერ განსხვ
 ავებული აზრის დევნისა და მო
სამართლეთა დანიშვნის კუთხით მიღებული
თვითნებური გადაწყვეტილებების ერთ-ერთი
თვალსაჩინო მაგალითია. ამ საქმეზე ადამი
ანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
წინაშე მაია ბაქრაძის ინტერესებს სოციალუ
რი სამართლიანობის ცენტრი წარმოადგენს.
შესაბამისად, 6 ოქტომბერს ევროპული სასა
მართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება
მაია ბაქრაძის საქმის არსებითი განხილვის
დაწყების შესახებ, ორგანიზაციის საქმიანო
ბის ერთ-ერთი გამორჩეული მიმართულება
იქნება მომდევნო წელსაც.

2021 წელს ამ მიმართულებით მომზადდა:
21 განცხადება

1 პრაქტიკული სახელმძღვანელო

1 კვლევა

5 ვიდეო

3 ანალიტიკური დოკუმენტი

1 ბლოგი

1 კოალ
 იცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის 2011 წლის 29 აპრილს შეიქმნა
და 40 არასამთავრობო ორგანიზაციას აერთიანებს. კოალიციის მიზანია ადამიანის უფლებების სფეროში
მოღვაწე ორგანიზაციების, პროფესიული და ბიზნეს ასოციაციებისა და მედიის წარმომადგენლების ძალის
ხმევის გაერთიანება დამოუკიდებელი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მართლმ
 საჯულების სისტემის
შესაქმნელად. კოალიციის საქმიანობაზე უფრო მეტი: https://cutt.ly/OArYIUQ
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სამართალდამცავი სისტემა
არაანგარიშვალდებული და პოლიტიზებული სამართალდამცავი
ორგანოები კვლავაც მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს
ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიისთვის. დაბალი სოციალური
მგრძნობელობის მქონე და დასჯაზე ორიენტირებული სისხლის
სამართლის პოლიტიკა განსაკუთრებით პრობლემურია პანდემიის
პერიოდში, რასაც ბუნებრივად ახლავს სოციო-ეკონომიკური და
უფლებრივი მდგომარეობის გაუარესება ქვეყანაში.
სამართალდამცავი სისტემის ინსტ
 იტუციური
რეფორმების ადვოკატირებისთვის სოცია
ლური სამართლიანობის ცენტრმა 2021 წელს
რამდენიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მო
ამზადა. გასული წლის ზაფხულში, IDFI-სთან
(ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების
ინსტიტუტი) პარტნიორ
 ობით მომზადდა მო
ცულობითი კვლევა, რომელშიც გაანალიზებუ
ლია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის
საქმიანობა, მისი ინსტ
 იტუციური მოწყობა და
კომპეტენციები. კვლევაში იდენტიფიცირებუ
ლია ის გამოწვევები და პრობლემები, რომ
ლებიც ინსპ
 ექტორის სამსახურს წარმოეშო
ბა გამოძიების პროცესში. აღსანიშნავია, რომ
სწორედ ინსპექტორის სამსახური იძიებს სა
მართალდამცავთა მიერ ჩადენილ ისეთ დანა
შაულებს, როგორიცაა უფლებამოსილების გა
დამეტება, არასათანადო მოპყრობა და ა.შ. ამ
კუთხით, კრიტიკული მნიშვნელობა აქვს უწყე
ბის ინსტიტუციურ და ფუნქციურ დამოუკიდებ
ლობას და ამ მიზნით, წარმოდგენილ კვლევა
ში არაერთი რეკომენდაციაა შემუშავებული.

კვლევის პრეზენტაცია: “დამოუკიდებელი საგა
მოძიებ
 ო მექანიზმი საქართველოში – მიღწევე
ბი და არსებული გამოწვევები”

ვიდეო: როგორი უნდა იყოს საგამოძიებო სის
ტემის რეფორმა

სოციალური სამართლიანობის ცენტრისთვის
აგრეთვე მნიშვნელოვან საკითხს წარმოად
გენს საგამოძიებო სისტემის რეფორმა. დღე
ის მდგომარეობით, გამოძიების პროცესში
აღრეულია პროკურორის და გამომძიებლის
ფუნქციები, გამომძიებელი აღქმულია არა
როგორც დამოუკიდებელი აქტორი, არამედ
ქცეულია პროკურატორის ინსტ
 რუმენტად.
ასეთი ვითარება კი საფრთ
 ხეს უქმნის ობი
ექტურ და სრულყოფილ გამოძიებას. საგა
მოძიებო სისტემის რეფორმის არგუმენტები
და მისი მიმართულებები მოკლედ არის შე
ჯამებული ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ
ბროშურაში.
როგორც აღინიშნა, სამართალდამცავი ორ
განოებ
 ის პოლიტიზება კვლავაც მწვავე გა
მოწვევად რჩება. არსებული პრობლემის
თუნდაც ნაწილობრივ მოსაგვარებლად, მნიშ
ვნელოვანი შესაძლებლობა იყო 19 აპრილის
შეთანხმება, სადაც საუბარი იყო პროკურატუ
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ვიდეო: რა მოტივები აქვს ქურდობა/ძარცვ
 ისა და ნარკოდანაშაულებს საქართველოში?

რის რეფორმასა და გენერალური პროკურო
რის პოლიტიკური კონსენსუსის საფუძველზე
დანიშვნის აუცილებლობაზე. ამ საკითხზე გა
სული წლის ზაფხულში მმართველმა გუნდმა
სპეციალური კანონპრ
 ოექტიც მოამზადა, რო
მელიც მხოლოდ ნაწილობრივ ითვალისწი
ნებდა პოლიტიზების რისკების შემცირებას.
სამწუხაროდ, აღნიშნული კანონპროექტის
განხილვაც, 19 აპრილის შეთანხმების ანუ
ლირების შემდეგ, განუსაზღვრ
 ელი ვადით შე
ჩერდა.
ინსტიტუციური გამოწვევების პარალელუ
რად, დემოკრატიული და თანასწორი გარე
მოსთვის არანაკლებ მწვავე საფრთხეებს
შეიცავს რეპრესიული სისხლის სამართლ
 ის

პოლიტიკა. გასულ წელს, სოციალური სამარ
თლიანობის ცენტრმა ორი მნიშვნელოვანი
კვლევა მოამზადა დასჯაზე ორიენტირებული
და დაბალი სოციალური მგრძნობელობის
სისხლ
 ის სამართლ
 ის პოლიტიკის და არსე
ბული პრაქტიკის გასაანალიზებლად. კვლე
ვებში კრიტიკულად არის შეფასებული თა
ნამედროვე ქართული სისხლის სამართლის
პოლიტიკა და დასჯის სისტემა, რომელიც
ძირითადად ორიენტირებულია რეპრესიუ
ლი მექანიზმებით ინდივიდების იზოლირება
ზე. არსებული პოლიტიკა დღის წესრიგიდან
გამოტოვებს იმ სოციო-ეკონომიკურ, კულ
ტურულ თუ სხვა ფაქტორებს, რომლებიც, შე
საძლოა, არსებითად განაპირობებდეს დანა
შაულის ჩადენას.

2021 წელს ამ მიმართულებით მომზადდა:
24 განცხადება

1 თარგმანი

3 კვლევა

1 სტატია

2 ანალიტიკური დოკუმენტი

1 ინფოგრაკიფა

5 ვიდეო
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ნარკოპოლიტიკა
რეპრესიული მართლ
 მსაჯულების კონტექსტში, კვლავაც გამოსარჩევია
ქართული ნარკოპოლიტიკა. სამწუხაროდ, გასულ წელსაც ნარკოპოლი
ტიკის სისტემური რეფორმა პოლიტიკური დღის წესრიგის მიღმა იყო
დარჩენილი და მხოლოდ ფრაგმენტული, არასაკმარისი ცვლილებები
შევიდა ნარკოტიკული საშუალებების ოდენობების განმსაზღვრელ კა
ნონმდებლობაში.
ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ წლიურ შე
ჯამებაში კიდევ ერთხელ არის გამოკვეთილი,
რომ ქართული ნარკოპოლიტიკა ამ დრომდე
ინარჩუნებს სადამსჯელო ბუნებას, რომლის მი
ზანიც არა ადამიანების მხარდაჭერა, არამედ
მათი კონტროლი და იზოლაციაა. გამოწვევად
რჩება არასაკმარისი სამკურნალო-სარეაბი

ვიდეო: თემო ხატიაშვილი – ჩანაცვლ
 ებითი
მკურნალობის პრობლემები ციხეებში

ლიტაციო პროგრამები. ამ კუთხით გამოსარ
ჩევია პენიტენციურ დაწესებულებებში მეტა
დონით ჩანაცვლებითი თერაპიის კუთხით
არსებული გამოწვევები, რის გამოც მსჯავრდ
 ე
ბულებისთვის დღემდე არ არის ხანგრძლივი
ჩანაცვლებითი მკურნალობა ხელმისაწვდომი.

ბოლო წლებში, ქართული ნარკოპოლიტიკის
ფორმირება მხოლოდ საკონსტიტუციო სასა
მართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილე
ბებით ხდება. შესაბამისად, 2021 წელს ორ
განიზაციამ ასევე მოამზადა ანალიტიკური
დოკუმენტი, სადაც შეფასებულია, რამდენად
ეფექტიანად და სრულყოფილად ხდება სა
კონსტ
 იტუციო სასამართლოს მიერ ნარკო
პოლიტიკისთვის რელევანტურ საკითხებზე
მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრ
 ულება
და პარლამენტის მიერ სათანადო საკანონ
მდებლო აქტების შემუშავება. გარდა ამისა,
საკონსტ
 იტუციო სასამართლოს მიერ მიღე
ბული გადაწყვეტილებები მოსახლეობაში
ხშირად აღიქმება გადაჭარბებულად, რაც
თავის მხრივ ზრდის დანაშაულ
 ის გაუცნობი
ერებლად ჩადენის რისკებს. ამ გამოწვევაზე
საპასუხოდ, გასულ წელს ორგანიზაციამ მო
ამზადა საინფორმაციო ბროშურა, რომელ
შიც შეჯამებულია ბოლო წლებში გატარებუ
ლი საკანონმდ
 ებლო ცვლილებები და ის, თუ
რა ქმედებებზეა შენარჩუნებული ადმინისტ
რაციული თუ სისხლ
 ის სამართლის პასუხის
მგებლობა. დოკუმენტი ქართულ, სომხურ,
აზერბაიჯანულ და ინგლისურ ენებზეა ხელ
მისაწვდომი.

2021 წელს ამ მიმართულებით მომზადდა:
3 განცხადება

1 ვიდეო

1 ანგარიში

1 ბლოგი

2 ანალიტიკური დოკუმენტი

3 ინფოგრაკიფა
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პოლიცია და ძალის გადამეტება
პოლიტიკური პროცესების მართვისას და წესრიგის დამყარებისას
საპოლიციო, რეპრესიულ მექანიზმებზე აქცენტის გაკეთება ბუნებრივად
იწვევს ჭარბ საპოლიციო ძალადობას. ამ მხრივ გამონაკლისი არც
გასული წელი ყოფილა და არაერთი შემთხვევა ვიხილეთ, როდესაც
სოციალურ თუ პოლიტიკურ კონფლიქტების მოგვარებას ხელისუფლება
მხოლოდ პოლიციის და სპეცრაზმის ძალით ცდილობდა.
ნამოხვანის პროტესტი ამის მკაფიო დადას
ტურებაა, როდესაც თვეების განმავლობაში
შეზღუდული იყო ჰესის მიმდებარე სოფლებში
თავისუფალი გადაადგილება და მშვიდობია
ნი შეკრების უფლებით სარგებლობა. აღნიშ
ნულ საკითხებზე ორგანიზაციამ სპეციალური
ანგარიშიც მოამზადა, სადაც შეჯამებულია
ადგილზე გამოყენებული საპოლიციო ძალის
დასაბუთებულობა და პროპორციულობა.

ვიდეო

მეორე მხრივ, სახელმწიფო და სამართალ
დამცავი სისტემა იყო უკიდურესად არაეფ
 ექ
ტური ცალკეული ჩაგრული ჯგუფების დაცვის
კუთხით. ამის მკაფიო და სამწუხარო დადასტუ
რება იყო 5-6 ივლისის მოვლენები, როდესაც
სამართალდამცავმა ორგანოებმა ვერ უზრუნ
ველყვეს მოძრაობა „პრაიდის“ მიერ მშვიდობი
ანი შეკრების უფლებით სარგებლობა და ამის
სანაცვლოდ, დემონსტრაციულად გაუხსნეს გზა
ძალადობრივ ჯგუფებს. ამ მოვლენების დროს
სახელმწიფოს ეფექტიანობაზე მომზადებულ
პირველად ანალიზში მკაფიოდ ჩანს, რომ ხე

ლისუფლებამ ცალსახად არასაკმარისი ზომები
მიიღო ძალადობის პრევენციისთვ
 ის. აგრეთვე
პრობლემური და არაეფექტიანია ამ ფაქტებზე
წარმოებული გამოძიება, რომელიც მხოლოდ
ცალკეულ ძალადობრივ ინციდენტებზეა ორი
ენტირებული და ყურადღების მიღმა ტოვებს
ორგანიზატორების პასუხისმგ
 ებლობას.
სახელმწიფოს მხრიდან მოქალაქეების უფ
ლებების მასობრივი დარღვევის ნიშნებს ატა
რებდა გასული წლის სექტემბერში მედიების
მიერ გასაჯაროებული უკანონო მოსმენის და
მიყურადების ფაქტები. სამწუხაროდ, აღნიშ
ნულმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რამდენად სუს
ტია სახელმწიფო უსაფრთ
 ხოების სამსახურზე
გარე ანგარიშვალდებულების და მეთვალყუ
რეობის რისკები და მეორე მხრივ, რამხელა
რისკებს აჩენს ამ უწყებაში თავმოყრილი ჭარ
ბი ძალაუფლება ადამიანის უფლებების დარ
ღვევისთვის. მოსმენა-მიყურადებაზე და კონ
ტრდაზვერვითი მიზნებით ამ ინსტრუმენტების
გამოყენებაზე სოციალური სამართლ
 იანობის
ცენტრმა ასევე მოამზადა კვლევა, სადაც სიღ
რმისეულად არის ნაჩვენები ის საკანონმდებ
ლო და ინსტიტუციური პრობლემები, რომლე
ბიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს
აძლევს შესაძლებლობას, თვითნებურად და
არამართლზომიერად ჩაერიოს ადამიანის
პირად ცხოვრებაში. უკანონო მოსმენების სა
კითხზე ორგანიზაცია ასევე აწარმოებს სტრა
ტეგიულ სამართალწარმოებას ეროვნულ და
საერთაშორისო დონეზე.

2021 წელს ამ მიმართულებით მომზადდა:
2 განცხადება

1 ანალიტიკური დოკუმენტი
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თანასწორობის
პოლიტიკის პროგრამა
2021 წელს კვლავ ვიხილეთ რელიგიური და ეთნიკური კონოტაციის მქონე სოცი
ალური კონფლიქტები ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა, ისინი ხელისუფლებისთვის თა
ნასწორობისა და ინტეგრაციის პოლიტიკაში პოზიტიური გარდაქმნებისა და არ
სებითი რეფორმების სიგნალი ისევ არ გახდა. მეტიც, ეთნიკური უმცირესობებით
კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში წინასაარჩევნო პროცესებმა და ხელი
სუფლების მხრიდან მათი პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზების გამოცდილებამ
კიდევ ერთხელ აჩვენა, ამ რეგიონ
 ების სუსტი ინტეგრაციის პოლიტიკის, დემოკ
რატიიდან გამორიცხვისა და პერიფერიზაციის პოლიტიკური განზრახვები.
მიმდინარე წელს თვალშისაცემი იყო არადომინანტური რელიგიურ
 ი და ეთ
ნიკური ჯგუფების აქტივისტების თვითორგანიზების უნიკალური პროცესი. აქ
ტივისტური ჯგუფები აქტიურად აყენებდნენ მათი თემის წუხილებსა და საჭი
როებებს, თუმცა, ფორმალური პოლიტიკა ამ კრიტიკული ხმების მიმართ მაინც
დახურულია.
2021 წელს კვლავ მწვავედ წამოიჭრა ულტამემარჯვენე ჯგუფების რადიკალიზე
ბისა და ძალადობის პრობლემა. წლების განმავლობაში ამ ჯგუფების მიერ ჩა
დენილი ძალადობის მიმართ სახელმწ
 იფოს შემწყნარებლურმა პოლიტიკამ და
დაუსჯელობამ კიდევ უფრო გაზარდა ამ ჯგუფებისგან მომავალი საფრთხეები.
ამ კუთხით განსაკუთრებით შემაშფოთებელი 2021 წლის 5-6 ივლისს, „პრაიდის“
საწინააღმდეგო აქციაზ
 ე გამოვლენილი მასობრივი, წინასწარ ორგანიზებული
ძალადობა ალტ-ინფოს ჯგუფის ლიდერების მხრიდან, რასაც 52 ჟურნალის
ტის უფლების და პროფესიული საქმიან
 ობის შეზღუდვა, მათ შორის, რამდენი
მე მათგანის მიმართ ძალადობა მოჰყვ
 ა. უნდა აღინიშნოს, რომ მოვლენების
გამოძიება ამ დრომდე ფრაგმენტულად მიმდინარეობს და აშკარად არ იკვე
თება ხელისუფლების პოლიტიკური ნება, სამართლებრივი პასუხისმგებლობა
დააკ
 ისროს ძალადობრივი შეკრების ორგანიზატორებს. ამ ფონზე სწორედ ხე
ლისუფლების პოლიტიკური პასუხისმგებლობის სფეროში ექცევა ამ ჯგუფების
მიერ პარტიებისა და ტელევიზიებ
 ის დაფუძნება და ინსტ
 იტუციური პოლიტიკის
ველში მკვეთრად ანტიდემოკრატიული ძალების შემოსვლა.
პოლიტიკური პოლარიზების, სუსტი დემოკრატიზაციისა და ინტეგრაციის პოლი
ტიკის პირობებში არსებითად შეუძლებელი ხდება ისეთ მნიშვნელოვან პოლიტი
კური საკითხებზე მუშაობ
 ა, რომელიც კონფლიქტების მშვიდობიან ტრანსფორმა
ციას და შერიგების პოლიტიკის ახალ საფეხურზე აყვანას დაუკავშირდება.

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

არადომინანტური ეთნიკური
ჯგუფების მდგომარეობა
2021 წელს სოციალ
 ური სამართლიანობის ცენტრი აქტიურ
 ად მუშაობდა
არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფების პოლიტიკის საკითხებზე. ორგანი
ზაცია, ერთი მხრივ, პასუხობდა იმ კონფლ
 იქტურ გამოცდილებებს, რომე
ლიც ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებ
ში გვხდებოდა, მეორე მხრივ კი, ინტეგრაციის პოლიტიკის გრძელვადიან
პოზიტიურ ცვლილებებზე მუშაობდა. 2021 წელს სოციალური სამართ
ლიანობის ცენტრმა მოახერხა ეთნიკური უმცირესობების საჭიროებ
 ების
პოლიტიკურ დღის წესრიგში დაყენება.
მიმდინარე წელს ორგანიზაცია აქტიურად
აყენებდა დღის წესრიგში ეთნიკური უმცი
რესობების წინაშე მდგარ სისტემურ გამოწ
ვევებს, რომელიც დაბალ პოლიტიკურ რეპ
რეზენტაციას და მონაწილეობას, უმაღლესი
ორგანოების წინაშე ეთნიკური უმცირესო
ბებისთვის საკონსულტაციო მექანიზმების
არარსებობას, საჯარო სამსახურებში ეთნიკუ
რი უმცირესობების მკვეთრად დაბალ დასაქ
მებას, ეთნიკური უმცირესობების სკოლებსა
და სექტორებში განათლებაზე ხელმისაწვ
დომის ძირეულ გამოწვევებს უკავშირდება.
ამ მცდელობების მიუხედავად, პოლიტიკური
პოლარიზებისა და კრიზისის გარემო არ იძ
ლეოდა სოციალ
 ურ და უფლებრივ საკითხებ
ზე პარტიებისა და სახელმწიფო უწყებების
მობილიზებისა და რეფორმების გატარების
შესაძლებლობას.

ვიდეო: რატომ ვერ საქმდებიან ეთნიკური
უმცირესობები საჯარო სამსახურებში?

2021 წლის 16-17 მაისს დმანისის მუნიციპა
ლიტეტში დაპირისპირება, რომელიც საყო
ფაცხოვრებო ნიადაგზე დაიწყო, შემდგომში
ეთნიკურ ჯგუფებს შორის მძიმე დაპირისპი
რებაში გადაიზარდა. კონფლიქტი სოცია
ლური სამართლიანობის ცენტრმა იკვლ
 ია
და სანდო საზოგადო მოღვაწეების მონა
წილეობ
 ით ადგილობრივ თემებთან სადის
კუსიო შეხვედრები გამართა. კვლევასა და
ადგილობრივ თემებთან დიალოგზე და
ფუძნებული სარეკომენდაციო ხედვები, რო
მელიც კონფლიქტის გრძელვადიანი გარ
დაქმნის ხედვებს მოიცავდა, ორგანიზაციამ
სახელმწიფო უწყებებს გაუზ
 იარა.
მიმდინარე წლის იანვარში მარნეულის მუნ
ციპალიტეტის სოფელი მეორ
 ე ქესალოს მო
სახლეობასა და მარნეულისა და ჰუჯაბის
ეპარქიის წარმომადგენლებს შორის დაძა
ბულობა წარმოიქმნა. ადგილობრივი გლეხე
ბი სოფლის გარშემო მდებარე სახელმწიფო
ბალანსზე არსებულ სასოფლო-სამეურნეო
მიწების სარგებლობის უფლების მოპოვებას
ითხოვენ, რის უფლებაც მათ ადგილობრივი
ეპარქია არ აძლევს. სოციალური სამართ
ლიანობის ცენტრი ცდილობდა ადგილობ
რივი გლეხების დახმარებას, იჯარით გადა
ცემით თხოვნით ორგანიზაციამ მოამზადა
კოლექტიური მიმართვ
 ა უწყებების მიმართ
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და მოლაპარაკებების პროცესშიც ჩაერთო,
რომელსაც ქვემო ქართლის რეგიონში სა
ხელმწ
 იფო რწმუნებული და ადგილობრივი
ხელისუფლება აორგანიზებდა. სამწუხაროდ,
ამ პროცესმა შედეგი არ გამოიღო. ჩვენ ად
გილობრივ გლეხებზე უკანონო ზეწოლის ნიშ
ნებიც შევამჩნიეთ.
მიმდინარე წელს ჩანდა, რომ ხელისუფლე
ბა საკმარისად გახსნილი არ იყო ეთნიკური
უმცირესობების თემებში გაჩენილი ინიცია
ტივების მიმართ. ხელისუფლება არ გაიზია
რა ადგილობრივი აქტივისტების ინიციატი
ვა ნოვრუზ ბაირამის უქმედ გამოცხადების
თაობაზე. საქართველოს პარლამენტმა კი
ტექნიკური მიზეზით არ დაარეგისტრირა
პლატფორმა სალამის მიერ ორგანიზებული
საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლითაც
ისინი ავთენტური გვარების დაბრუნებას
ითხოვდნენ. ეს გადაწყვეტილება დღეს გასა
ჩივრებულია სასამართლოში, სადაც პეტიცი
ის ავტორების უფლებებს სოციალური სამარ
თლიანობის ცენტრი იცავს.
2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართვ
 ე
ლობის არჩევნები და წინასაარჩევნო პერი
ოდი არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფებით
დასახლებულ რეგიონებში მნიშვნ
 ელოვანი
გამოწვევებით ხასიათდებოდა. კვლავ ჩან
და ხელისუფლების მხრიდან ამ რეგიონ
 ებში
მცხოვრები თემების პოლიტიკური ინსტ
 რუ
მენტალიზების ნიშნები. სოციალ
 ური სამარ
თლიანობის ცენტრმა ქვემო ქართლისა და
ჯავახეთის რეგიონში მიმდინარე საარჩვენო
პროცესები შეაფასა. მანამდე ორგანიზაცია
ცდილობდა პარტიებისა და მერის კანდიდა

ვიდეო: პოლიტიკური მონაწილეობა და
ეთნიკური უმცირესობების როლი

ვიდეო: როგორია წინასაარჩევნო პერიოდი
ეთნიკური უმცირესობებისთვის?

ტების წინაშე ადგილობრივი თემების საჭი
როებები აქტიურად დაეყენებინა და მათთან
საზოგადოებრივი შეხვედრების ციკლი გა
მართა.
მიმდინარე წელს სოციალური სამართლი
ანობის ცენტრი აქტიურად აყენებდა დღის
წესრიგში ჯავახეთში ათასობით ეთნიკურად
სომეხი მოქალაქის, ასევე მუსლიმი მესხების
მოქალაქეობ
 ის საკითხები, თუმცა ამ პრო
ცესს რაიმე შედეგი არ მოჰყოლია.
მიმდინარე წელს ორგანიზაციამ აქტიური სა
მუშაოები გაწია ჯავახეთის რეგიონშიც. ჩა
ტარდა საველე გასვლები 25-მდე სოფელში
ნინოწმინდასა და ახალქალაქში. მთელი ეს
პერიოდ
 ი ორგანიზაცია აქტიურად წერდა
ანალიტიკურ ტექსტ
 ებსა და ბლოგებს ჯავა
ხეთში მცხოვრები ეთნიკურად სომეხი თემის
გამოწვევების შესახებ.
მიმდინარე წელს ორგანიზაცია აქტიურად
ცდილობდა სამართლ
 ებრივი დავის მექანიზ
მებით ეთნიკური უმცირესობების უფლებე
ბის დაცვას და ჩვენს წარმოებ
 აში იყო ისეთი
საქმეები, როგორიცაა მარნეულ
 ის მუნიციპა
ლიტეტის მიერ მოქალაქეებისთვ
 ის საჯარო
ინფორმაციის გაცემის დროს უმცირესობე
ბის ენის არგამოყენების მანკიერი პრაქტიკა,
სოფელ სავანეთში ფერმისგან მომდინარე
გარემოსდაცვითი პრობლემები, კომპანია
„აკელიქსის“ მიერ მშრომელთა უფლებების
დარღვევის ფაქტები და ა.შ.
2021 წელს ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლო აგრძ
 ელებდა თემირლან მაჩა
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თლიანობის ცენტრმა სტრატეგიის დოკუმენ
ტის შემუშავების პროცესში მონაწილეობა
მიიღო და შეფასების და რეკომენდაციების
დოკუმენტები წარადგინა.

კონფერენცია: “თემთაშორისი ურთიერთობები,
მიკრო კონფლიქტები და ინტეგრაციის პოლიტიკა”

ლიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმის
განხილვას, სადაც სამწუხაროდ, საქართვე
ლოს მთავრობა კვლავ დაუსაბუთებელი და
დეზინფორმაციული პოზიციების დაკავებას
ცდილობდა. საგანგაშო იყო ადგილობრივი
უხუცესის, ჯაბრაილ ხანგოშვილისთვის მო
ქალაქეობ
 აზე და შემდეგ უკვე ბინადრობის
ნებართვ
 აზე უარის საქმე, სადაც აშკარად
გამოჩნდ
 ა პოლიტიკურ დაინტერესების და
თვითნებობის ნიშნები.
მნიშვნელოვანია, რომ მიმდინარე წელს სა
ქართველოს მთავრობამ სამოქალაქო თა
ნასწორობისა და ინტეგრაციის ათწლ
 იანი
(2021-2030) სახელმწიფო სტრატეგია დაამ
ტკიცა. უნდა ითქვას, სტრატეგიის ენა და პა
თოსი კრიტიკული და თვითრეფლექსიურ
 ია
და მნიშვნელოვან პრინციპებს აღიარებს.
თუმცა, ამ ფონზე მიღებული, მაგალითად,
ისეთი გადაწყვეტილება, როგორიცაა 2021
წელს პარლამენტში დიასპორის კომიტეტის
ქვეშ ეროვნული უმცირესობების საბჭოს შექ
მნა, სტრატეგიით გაცხადებული პრინციპებ
თან მკვეთ წინააღმდეგობაში მოდის. აქვე
უნდა ითქვ
 ას ისიც, რომ სტრატეგიის დოკუ
მენტს არსებითად ახალი და მნიშვნ
 ელოვანი
ხედვები და გეგმები არ წარმოუდგენია, რაც
ამ სფეროში მნიშვნელოვანი გარდაქმნების
მოლოდინებს არ ქმნის. სოციალ
 ური სამარ

ამავდროულად, ორგანიზაცია ცდილობდა
არადომინანტური ეთნიკური თემების აქტი
ვისტების გაძლიერ
 ებას და მათი ინიციატივე
ბის დემოკრატიულ მხარდაჭერას. სოციალ
 უ
რი სამართლიანობის ცენტრის მხარდაჭერით
მოქმედი სოლიდარობის პლატფორმა, რო
მელიც აერთიანებს აქტივისტებს სხვადასხვა
რეგიონიდან და ეთნიკური და რელიგიური
ჯგუფიდან, აგრძელებდა აქტიურობას და შეხ
ვედრებს პარტიებთან, სახელმწ
 იფო უწყებებ
თან. პლატფორმა აქტივისტების სოლიდა
რობის და კრიტიკული ფიქრის უნიკალური
სივრცეა.
ამავდროულად, სოციალური სამართლიან
 ო
ბის ცენტრი აორგანიზებდა ქვემო ქართლის
რეგიონში მასწავლებელთა ქსელს, რომლებ
საც ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში
მუშაობის გამოცდილება აქვთ და ცდილობ
და სათემო ცხოვრებაში და აქტივიზმშ
 ი მას
წავლებლების როლის წარმოჩინებასა და
გაძლიერებას.

“მასწავლებელთა ქსელის” მონაწილეებისა
და ქვემო ქართლის სათემო ცენტრების
წარმომადგენლების შეხვედრა

2021 წელს ამ მიმართულებით მომზადდა:
16 განცხადება

3 სტატია

8 ანალიტიკური დოკუმენტი

3 ბლოგი

16 ვიდეო

1 ინფოგრაფიკა
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რელიგიის თავისუფლების
მდგომარეობა
რელიგიის თავისუფლების მდგომარეობის კუთხით 2021 წელს იმედის
მომცემი ცვლილებები ან გადაწყვეტილებები ხელისუფლებას არ მიუღია.
2021 წლის დასაწყისში ქართველი მუსლიმი
თემის რელიგიური შევიწროების კიდევ ერთი
შემთხვევა გამოვლინდა სოფელ ბუკნარში
(ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი), რომელმაც
თემთაშორისი კონფლიქტის ფორმა მიიღო.
პოლიციამ მუქარისა და ძალადობის სხვა
დასხვ
 ა ეპიზოდში 2 ადამიან
 ი დააკავა. კონფ
ლიქტის ესკალაციამდე ადგილობრივი ხელი
სუფლება რამდენიმე კვირის განმავლობაში
ცდილობდა სიტუაციის ნორმალიზებას, თუმ
ცა, მას საკმარისი ნდობა და რესურსი ვერ
აღმოაჩნდ
 ა კონფლიქტის პრევენციისთვის,
ცენტრ
 ალური ხელისუფლების ინტერვენცია
კი დაგვიანებული აღმოჩნდა. სოფელ ბუკ
ნარში გამოვლენილი კონფლიქტი იმეორ
 ებს
წარსულში მომხდარი მსგავსი კონფლიქტე
ბის შინაარსს. სოციალ
 ური სამართლიანობის
ცენტრ
 მა აღნიშნული კონფლიქტი შეისწავლა
და საზოგადო მოღვაწეებთან ერთად ადგი
ლობრივ თემებთან სადისკუსიო შეხვედრები
გამართა. კონფლიქტის გრძელვადიან ტრან
სფორმაციასთან დაკავშირებული რეკომენ
დაციები ჩვენ სახელმწიფო უწყებებს გავუზი
არეთ.
მნიშვნელოვანია, რომ მიმდინარე წელს
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამარ
თლომ მიიღო უმნიშვნ
 ელოვანესი გადაწყ
ვეტილება, რომლითაც აღიარ
 ა 2014 წლის
ოქტომბერში სოფელ მოხეში პოლიციის
მხრიდან ქართველი მუსლიმების უფლების
შეზღუდვის ფაქტები. აღნიშნულ საქმეს ევ
როპულ სასამართლოში სოციალური სამარ
თლიანობის ცენტრი აწარმოებდა.
მიმდინარე წელს კვლავ დღის წესრიგში იდ
გა ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის
საკითხი. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს

ვიდეო: რელიგია, როგორც თავისუფლების
სფერო

მსგავსად, სააპელაციო სასამართლოს მხრი
დან ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე
ბათუმის მერიის უარის უკანონო და დისკრი
მინაციულ
 ი შინაარსის აღიარების მიუხ
 ედა
ვად, ბათუმის მერიამ ეს გადაწყვეტილება მა
ინც გაასაჩივრა უზენაეს სასამართლოში და
კვლავ პროცესის გაჭიანურების სტრატეგიას
მიმართა. მუსლიმი თემის ინტერესებს სასა
მართლოში სოციალური სამართლიან
 ობის
ცენტრი და ტოლერანტობისა და მრავალფე
როვნების ინსტ
 იტუტი (TDI) იცავენ.
მიმდინარე წელი კრიზისული იყო მართლ
მადიდებელი ეკლესიისთვისაც. 2021 წლის
აპრილში დაძაბულობის ადგილად იქცა ნი
ნოწმინდის რელიგიური პანსიონ
 ატი. პროკუ
რატურამ პანსიონ
 ატში გამოვლენილი ძალა
დობის ფაქტებზე დაიწყო გამოძიებ
 ა, თუმცა,
ამ დრომდე მისი შედეგები საზოგადოებისთ
ვის ცნობილი არ არის. სოციალური სამართ
ლიანობის ცენტრი იცავს ერთ-ერთი დაზარა
ლებულის ინტერესებს გამოძიების წინაშე.
2021 წლის 13 სექტემბერს სახელმწიფო
უსაფრთ
 ხოებ
 ის სამსახურის სავარაუდოდ
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უკანონო მოსმენების ამსახველი ინფორმა
ცია. გავრცელებული კრებსების შინაარსმა
დაადასტურა ერთი მხრივ, ხელისუფლების
მხრიდან სასულიერო პირების მასობრივი და
ტოტალური კონტროლის და მეორე მხრივ,
საპატრიარქოს არსებული ხელისუფლების
ღია მხარდაჭერის ნიშნები. სოციალური სა
მართლ
 იანობის ცენტრი გამოძიების წინაშე
იცავს 4 სასულიერო პირის ინტერესებს. და
გეგმილია დავის გაგრძელება ადამიანის უფ
ლებათა ევროპულ სასამართლოში.
2021 წელს კვლავ დაძაბული მდგომარეობ
ა
იყო ჭყონდიდის ეპარქიაშ
 ი. ეპარქიის დრო
ებით მმართველად დანიშნული ეპისკოპო
სის სტეფანე კალაიჯაშვილისა და მასთან

დაკავშირებული სხვა ჯგუფების მხრიდან
კრიტიკულად განწყობილი სასულიერო პი
რების დევნამ მძიმე შინაარსი შეიძინა და მა
თი განკვეთის, მონასტრებიდან გაძევების და
იძულების სხვა ფორმა მიიღო. ამ პროცესში
სასულიერ
 ო პირებისა და მათი მხარდამჭე
რების ინტერესებს გამოძიების წინაშე სოცი
ალური სამართლიანობის ცენტრი იცავს.
მნიშვნელოვანია, რომ მიმდინარე წელს
სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა
დაიწყო აჭარაში კრიტიკული პოლიტიკის
სკოლის ამუშავება, რომელიც 25-მდე საინტე
რესო ახალგაზრდა აქტივისტს აერთიანებს
და მათ კრიტიკული ფიქრის, სოლიდარობისა
და თვითორგანიზების რესურსებს უზიარებს.

აჭარის კრიტიკული პოლიტიკის სკოლის შეხვედრა ხულოში

2021 წელს ამ მიმართულებით მომზადდა:
16 განცხადება

6 სტატია

2 ანალიტიკური დოკუმენტი

7 ბლოგი

6 ვიდეო
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ადამიანის უფლებები კონფლიქტის
რეგიონებში
ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა კონფლ
 იქტის რეგიონებში არ გა
უმჯობესებულა 2021 წელს. მნიშვნელოვანია, რომ შერიგებისა და სამო
ქალაქო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა
2021 წელს დაიწყო ჩართულობის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის
განახლებაზე მუშაობ
 ა, რომელიც 2010 წლის შემდეგ არ განახლებულა.

სამწუხაროდ, ეს პროცესი საკმარისად ღია
არ არის და სოციალური სამართლ
 იანობის
ცენტრს მასში მონაწილეობის მაღალი ინტე
რესის მიუხედავად ამის შესაძლებლობა არ
მიეცა. ამის მიუხედავად, ორგანიზაცია მიმ
დინარე წელს აქტიურად ცდილობდა პოლი
ტიკის კვლევას და საჯარო დისკუსიების წახა
ლისებას სამშვ
 იდობო პოლიტიკაზე.
გალში და ახალგორში გრძელდება ეთნიკურად
ქართველების მიმართ დისკრიმინაციულ
 ი პრაქ
ტიკები, მათ შორის 2021 წელს გალის სკოლებში
სრულად აიკრძალა ქართულ ენაზე სწავლება.

ამ გადაწყვეტილებით პრაქტიკულად დასრულ
და რუსიფიკაციის პროცესი გალის სკოლებში,
რომლებიც წლების წინ დაიწყო. იგივე მდგომა
რეობაა ახალგორის საგანმანათლებლო სექ
ტორშიც. კვლავ ვერ ხერხდება კონფლიქტის
რეგიონ
 ებთან მიმოსვლის რეჟიმის გაუმჯობე
სება, რასაც 2021 წელს არაერთი ტრაგიკული
შედეგი მოჰყვა. მიმოსვლის თავისუფლების
შეზღუდვის შედეგად ასევე გრძელდებოდა უკა
ნონო დაკავებების პრაქტიკაც. აღნიშნულ სა
კითხებზე სოციალური სამართლიანობის ცენტ
რი ცდილობდა საჯარო გამოხმაურებებისა და
დისკუსიის ორგანიზებას.

ონლაინ დისკუსია: გალი – ორმაგი გამოტოვების ადგილი
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გამყოფი ხაზების მიმდებარედ ადამიან
 ები
ომისგან დანგრეულ სახლებში ღირსების
შემლახავ და არაადამიანურ პირობებში
ცხოვრობენ. მათ დიდ ნაწილს კი შეზღუდუ
ლი აქვს წვდომა სასიცოცხლო რესურსებსა
და საბაზისო სოციალურ ინფრასტრუქტუ
რაზე, მაგალითად როგორიცაა, სასმელი
წყალი, სარწყავი წყალი, საძოვრები, ამბუ
ლატორიები, საბავშვო ბაღები. მიმდინარე
წელს სოციალური სამართლიანობის ცენტ
რი ეწვია გორის რაიო
 ნის სოფლებს და მათ
იურიდიული და სამედიცინო სერვისები შეს
თავაზა.

სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მიმ
დინარე წელს აქტიურად ცდილობდა იმ კა
ნონმდებლობისა და პოლიტიკის ანალიზს,
რომელიც, ჩვენი აზრით, ხელს უშლის ნდო
ბის აღდგენის პოლიტიკას. ორგანიზაციამ
კრიტიკულად შეაფასა ოკუპირებული ტერი
ტორიების შესახებ კანონი და ნეიტრალური
პირადობის მოწმობის მუშაობის პრაქტიკა.
ორგანიზაცია აქტიურად ეწეოდ
 ა ნახევრად
აკადემიურ საქმიანობას და თარგმნიდა და
მიმოხილვებს ამზადებდა კონფლ
 იქტის მშვი
დობიანი ტრანსფორმაციის თეორიებსა და
მიდგომებზე.

პოდკასტი

2021 წელს ამ მიმართულებით მომზადდა:
11 განცხადება

1 ფოტორეპორტაჟი

1 თარგმანი

1 პოდკასტი

3 ვიდეო

8 სტატია
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ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა
მიმდინარე წელს სოციალ
 ური სამართლიანობის ცენტრმა საქართვე
ლოში მუსლიმი ქალების უფლებრივი და სოციალ
 ური მდგომარეობის
კვლევაზე იმუშავა და მოიცვა, როგორც მაღალმთიან აჭარაში, ისევ
ქვემო ქართლის რეგიონში მცხოვრები ქალების ყოფა. კვლევა ინტერ
სექციული კვლევის მეთოდებით აღწერს ქალების ცხოვრებას და ექს
კლუზიას პოლიტიკურ, სოციალურ დად კულტურულ განზომილებებში.

ვიდეო: მუსლიმი ქალების ყოფა – სირთულეები
და დაბრკოლებები

მიმდინარე წელს ორგანიზაცია ასევე აქტიუ
რად ცდილობდა ეთნიკური და რელიგიური უმ
ცირესობების თემებიდან ქალების საჭიროებე
ბის საჯაროდ დაყენებას და მათი უფლებების
დაცვას ადვოკატირებისა და იურიდიული დახ
მარების მექანიზმებით. მათ შორის, ორგანიზა
ციამ წარადგინა საბიუჯეტო წინადადებები ად
გილობრივ ქალ ლიდერებთან ერთად და მათ
საჭიროებებზე მიმართული პოლიტიკის გატა
რება მოითხოვა აჭარაში.
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი ად
გილობრივი აქტივისტებისა და მათი გაერთი
ანებების მხარდაჭერით ცდილობდა ქალთა
ცოდნის გაძლიერ
 ებას რეპროდუქციული ჯანმ
რთელობის საკითხებზე. სამართლებრივ მხარ
დაჭერასთან ერთად, ორგანიზაცია ქალებს სა
მედიცინო მხარდაჭერასაც სთავაზობდა.

ვიდეო: ახალგაზრდა გოგოები ჯავახეთის
რეგიონიდან

ორგანიზაციამ ასევე მოამზადა კრიტიკული
ტექსტ
 ების თარგმანები ქალთა შრომისა და სო
ციალური კვლავწარმოების საკითხებზე. თარ
გმანების ახალი კრებული მათ შორის მოიცავს
სიუზან ფერგიუსონის, ნენსი ფრეიზერის, მა
იკლ ჰარდტის, სილვია ფედერიჩის ტექსტებს.
უფრო მეტიც, ორგანიზაციამ ხელი შეუწყო
კვლევაზე დაფუძნებულ სამუშაოებს გენდერის
პოლიტიკის სფეროში, რომელიც მათ შორის
მოიცავდა ისეთ კვლევით პროექტებს, როგო
რიცაა, 1. კლიმატის ცვლილება და სოფლად
მცხოვრები ქალების შრომა; 2. პირადი პრობ
ლემები – საყოველთაო პასუხისმგებლობა; 3.
ემანსიპაციისა და ექსპლუატაციის მიღმა: ქა
ლები საბჭოთა საქართვ
 ელოს კოლექტიურ მე
ურნეობებში 4. ემიგრანტი ქალების შრომა და
ზრუნვის გლობალური ჯაჭვი.

2021 წელს ამ მიმართულებით მომზადდა:
5 განცხადება

7 ვიდეო

1 კვლევა

1 პოდკასტი

1 თარგმანების კრებული

4 სტატია
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ლგბტი ადამიანების უფლებრივი
მდგომარეობა
ლგბტი ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა და ჰომოფობიასთან
ბრძოლა გამოწვევად რჩება ჩვენი სახელმწიფოსთვის.

ვიდეო: წინააღმდეგობა, როგორც ბრძოლა

ამის ნათელი მაგალითია 2021 წლის 5 ივ
ლისს ულტრაკონსერვატიული ჯგუფების მი
ერ ,,თბილისი პრაიდის“ მიერ ორგანიზებული
,,ღირსების მარშის“ ჩაშლა და ქუჩაში თემის
წევრებზე, ჟურნალისტებზე ღიად ძალადობა.
ლგბტი ადამიანებზე წინა წლებში სხვადასხ
ვა რელიგიური და პოლიტიკური ჯგუფის მი
ერ ძალადობის შემთხვევების მსგავსად სა
ხელმწიფომ ამ შემთხვევაშიც გამოავლინა
სრული უმოქმედობა. შსს-მ ვერ უზრუნველყო
საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა და ძალა
დობის ორგანიზატორების მიმართ სამარ
თლებრივი რეაგირება. ანტიკონსტიტუციუ
რი და ანტიდემოკრატიული იყო იმ დღეებში
პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი ღარიბაშვილის
მიერ გაკეთებული პოპულისტური განცხადე
ბა, რომლითაც მან რეალურად 5-6 ივლისის
ძალადობის დაშვება და ნორმალიზება მოახ
დინა.

ამ ფონზე ძალადობრივი აქციის ორგანიზა
ტორების მხრიდან პოლიტიკური პარტიის
დაფუძნება და რეგისტრაცია ხელისუფლების
პოლიტიკური პასუხისმგებლობის სფეროში
ექცევა. მთლიანობაში, ულტრამემარჯვენე
პოლიტიკური ჯგუფების მიმართ ხელისუფ
ლების მიერ გამოვლენილი პოლიტიკური და
სამართლებრივი ლოიალობა, მათი პოლი
ტიკური ინსტრუმენტალიზების ნიშნებს აჩენს
და შემაშფოთებელია. სამწუხაროა, რომ სა
ხელმწიფოს არ ამ დრომდე არ აქვს ექსტრე
მისტული ჯგუფების საქმიანობის პრევენციის
პოლიტიკა.
აღნიშნულ ფაქტებზე სოციალური სამართ
ლიანობის ცენტრმა წარადგინა ჩრდილო
ვანი ანგარიში ევროპის საბჭოს მინისტრთა
კომიტეტის წინაშე – „იდენტობა და სხვები სა
ქართველოს წინააღმდეგ“ საქმის აღსრულე
ბის პროცესში.
ულტრაკონსერვატიული პოლიტიკის აღზევე
ბის საკითხებს დაეთმო სოციალური სამარ
თლიანობის ცენტრის მიერ ორგანიზებული
მესამე ქვიარ ფორუმი, სადაც მოხსენებები
ადგილობრივ მკვლევრებთან ერთად, ბოჟან
ბილიჩმა და ანდრ
 ეა პეტომ წაიკითხეს. ორ
განიზაციამ მოამზადა კრიტიკული ტექსტე
ბის თარგმანებიც.
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ბოჟან ბილიჩის მოხსენება: ქვიარ ცხოვრებაზე წერის ტკივილი და სიამოვნება

მიმდინარე წელს სოციალური სამართლ
 ი
ანობის ცენტრ
 მა გამოაქვეყნა კვლევა, რო
მელიც ლგბტი ადამიანების სოციალური
ექსკლუზიის მრავალმხრივ ანალიზს წარმო
ადგენს და მოიცავს, როგორც რაოდენობ
რივი, ისე თვისებრივი კვლევის შედეგებს.

კვლევა ლგბტი ადამიანების უფლებრივი და
სოციალური მდგომარეობ
 ის ინტერსექცი
ული ჩვენების მცდელობაა და მათ ყოფაში
სხვადასხვა ძალაუფლების ღერძების გადაკ
ვეთასა და შედეგებს აჩვენებს.

2021 წელს ამ მიმართულებით მომზადდა:
7 განცხადება

12 ვიდეო

1 კვლევა

3 სტატია

3 თარგმანი
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ინტერვიუების ციკლი – „სხვა კუთხე“
2021 წელს, სოციალური სამართლიან
 ობის ცენტრმა, პროექტ
64-ის ტექნიკური მხარდაჭერით, დაიწყო ინტერვიუების ციკ
ლი - „სხვა კუთხე“.
ინტერვიუე
 ბის ციკლის მიზანია:

1.
2.

მიმდინარე საზოგადოებრივი პროცესების სისტემური კრიტიკული ანალიზი;

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ დისკუსიებში შინაარსზე ორიენტირებული
განხილვების დაბრუნების ხელშეწყობა;

3.

გაბატონებულ დღის წესრიგში საზოგადოებრივი ინტერესის და მზერის შემო
ტანა და მხარდაჭერა;

სოციალ
 ური სამართლიანობის ცენტრმ
 ა 2021 წლის განმავლობაში ჩაწერა ინტერ
ვიუ მკვლევრებთან, თემის წევრებთან, აქტივისტებთან, რომლებსაც მიმდინარე
პოლიტიკურ და სოციალურ პროცესებთან კავშირში საინტერესო დაკვირვებები,
მიგნებები და გამოცდილებები აქვთ.
ამ გზით ვცდილობთ შევქმნათ დისკუსიის კუთხე და „სხვა კუთხეში“ შემოგთავაზოთ
სხვადასხვა ალტერნატიული მოსაზრება, პერსპ
 ექტივა და ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა
სახის გამოწვევების წინაშე ვართ დღეს დემოკრატიის, სოციალური სამართლია
ნობის, თანასწორობის, მარათლმ
 საჯულებისა და სხვადასხვ
 ა გარიყული ჯგუფების
უფლებების და სოციალური ინტერესების დაცვის კუთხით?
 
რო
რ
ოგორია პოლიტიკის სტრუქტურა ჩვენს რეალობაში და როგორია მისი განვი
თარების ისტორიული კონტექსტები?
 რ
 ატომ რჩება ჩვენი ქვეყანა კიდევ უფრო ღარიბად და რატომ ღრმავდება სო
ციალური უთანასწორობა ჩვენთან?
 რ
 ატომ და რა მექანიზმებით ხდება საზოგადოებრივი ინტერესების და საჭიროე
ბების განდევნა პოლიტიკური დღის წესრიგიდან?
ამ და სხვა საკითხებზე ფიქრით და მსჯელობით გვსურს, მაყურებელს მივცეთ სივ
რცე და საშუალ
 ება, ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე სიღრმ
 ისეული და ფართო
დაკვირვებები შეიქმნას.

35

ინტერვიუების ციკლი – „სხვა კუთხე“

2021 წელს მომზადებული ინტერვიუები:

 5-6 ივლისის მოვლენები

 ნამახვანჰესის წინააღმდეგობის მოძრაობა

 პოლიტიკური კრიზისი და არჩევნები

 ეკლესია კრიზისის რეალობაში

 საგარეო ვალი და საქართველო

 რა არის დღევანდელი პოლიტიკური კრიზისის
რეალური შინაარსი?
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ცენტრის გამოცემები 2021
სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

ხარვეზები,
დარღვევები და
დაუსაბუთებელი
შეღავათები
– ნამახვანი
ჰესის პროექტის
ისტორია

ექსტრაქტივიზმი
და ქალთა
ეკომონიკური
მონაწილეობა
ტყიბულში

არაფორმალური
და
არასტანდარტული
შრომა
საქართველოში

შრომის
ინსპექციის
საქმიანობის
შეფასება – 2021

ფსიქიკური
ჯანმრთელობა და
სისტემური ჩაგვრა
– თარგმანების
კრებული

საცხოვრისის სერვისების მნიშვნელობა შშმ პირთა
დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში

ტყიბულელ ქალთა
ცხოვრების,
შრომისა და
მიგრაციის
თავისებურებები

ფსიქიკური
ჯანმრთელობისა
და კეთილდღეობის
სტრატეგიის
სამუშაო ვერსია
– პირველადი
პოზიცია

დეკრეტული
შვებულება 2020
წლის შრომის
რეფორმამდე და
მის შემდეგ

საქართველოში
მოქმედი მიტანის
სერვისის
კომპანიების
ხელშეკრულებების
სამართლებრივი
შეფასება

ნამახვანი ჰესის
მედიაციის
პროცესი –
ანგარიში

ჭიათურის
კრიზისი

ფსიქიკური
ჯანმრთელობა
და ადამიანის
უფლებები –
პრობლემური
საკითხები და
ცვლილებების
პოტენციალი

საცხოვრისის სერ
ვისების მნიშვნე
ლობა შშმ პირთა
დაწესებულებების
დეინსტიტუციონა
ლიზაციის პრო
ცესში
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მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამა

დანაშაულისა
და სასჯელის
სოციალური
ასპექტების
შესწავლა

დანაშაულის
და სასჯელის
პოლიტიკა
საქართველოში

დამოუკიდებელი
საგამოძიებო
მექანიზმი
საქართველოში
– მიღწევები
და არსებული
გამოწვევები

მართლმ
 საჯულება
ზე ხელმისაწვდო
მობა საქართვე
ლოში

ნარკოპოლიტიკა
საქართველოში
– 2020 წლის
ტენდენციები

მართლმსაჯულე
ბაზე ხელმისაწვ
დომობის კვლევის
მეთოდოლოგია

ოპიოიდებზე დამო
კიდებული პირების
თვის ჩანაცვლ
 ები
თი მკურნალობის
პროგრამები პენი
ტენციურ სისტემაში
– კანონმდებლობის
ანალიზი

საპარლამენტო
კონტროლის
ძირითადი
მექანიზმები
საქართველოში

5-6 ივლისის
მოვლენების
სამართლებრივი
შეფასება –
პირველადი
ანალიზი

საკონსტიტუციო
სასამართლოს
პრაქტიკა ნარ
კოპოლიტიკაზე
– მიღებული გა
დაწყვეტილებების
კანონმდებლობაში
ასახვის პროცესის
შეფასება

ფარული მიყურა
დება კონტრ
 დაზ
ვერვითი საქმია
ნობის ფარგლებში
– ინსტიტუციურ
 ი
და საკანონმდებ
ლო ჩარჩოს ანა
ლიზი

სასამართლო
ხელისუფლების
ინსტიტუციური
მოწყობის ევრო
პული მოდელი “:
ხსნა თუ დაბრკო
ლება წარმატებუ
ლი სასამართლო
რეფორმის გზაზე

19 აპრილის შე
თანხმება – მარ
თლმსაჯულების
რეფორმის მორი
გი გამოუყენებელი
შესაძლებლობა
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თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

საქართველოს
მუსლიმი
ქალების ყოფა
და მათი ჩაგვრის
მრავალშრიანი
აღწერა

დმანისის
კონფლიქტი –
ყოფით ნიადაგზე
დაწყებული
დაპირისპირების
ეთნიკური
შტრიხები

ბუკნარი – კიდევ
ერთი რელიგიური
კონტექსტის მქონე
კონფლიქტის
ადგილი

უმცირესობების
პოლიტიკური
მონაწილეობა –
თეორიული ჩარჩო,
საერთაშორისო
სტანდარტები და
პერსპექტივები
საქართველოში

ეთნიკური
უმცირესობების
დასაქმების
პოლიტიკა

უმცირესობების
მონაწილეობის
უფლება და
ევროპის საბჭოს
ჩარჩო კონვენციის
სტანდარტები

ხედვა პოლიტიკუ
რი პარტიებისთ
ვის მუნიციპალი
ტეტების ძირითადი
საჭიროებების
და პოლიტიკური
ინტერვენციების
შესახებ

არჩევნები
ეთნიკური
უმცირესობების
რეგიონებში
– ძირითადი
ტენდენციების
და პრაქტიკების
ანალიზი

სამოქალაქო
თანასწორობისა
და ინტეგრაციის
სახელმწიფო
სტრატეგიის
კრიტიკული
შეფასება

ადამიანის
უფლებები
მშვიდობის
მშენებლობისთვის

მეზობელ
ქვეყნებში
ექსტრადიციის
მანკიერი და
არაადამიანური
პრაქტიკა
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პროექტი: ეთნიკური უმცირესობის
ინტეგრაციის ხელშეწყობა და უფლებრივი
გაძლიერება კვლევის, განათლების,
ადვოკატირების და ნდობის აღდგენისკენ
მიმართული ღონისძიებების მეშვეობით

პროექტი: ზრუნვის საჭიროებების, სერვისებისა
და პოლიტიკის ადვოკატირების პროექტი

•

პროექტი: ნამახვანის ჰესების კასკადის
პროექტის გარშემო გარიგების, კორუფციისა
და ინტერესთა კონფლიქტის საქმეები

•

•
•
•

პროექტი: სამართლიანი და ჰუმანური
სისხლის სამართლის პოლიტიკის
ჩამოყალიბება
პროექტი: ქვემო ქართლში
მასწავლებლების, როგორც სოციალური
ცვლილებების აგენტების და
სათემო ცხოვრების გაძლიერება და
მხარდაჭერა
პროექტი: “ფორმალურ და არაფორმალურ
სექტორში დასაქმებულთა უფლებრივი
მდგომარეობის გაუმჯობესება”
პროექტი: ჰუმანური ნარკოპოლიტიკის და
სამართალდამცავი სისტემის მხარდაჭერა
საქართველოში
პროექტი: წინასაარჩევნო და არჩევნების
შემდგომ პერიოდში ეთნიკური
უმცირესობების ხმების გაძლიერება

პროექტი: ლგბტი პირთა უფლებების
გაძლიერება, სექსუალური და
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხების
ადვოკატირება და ქვიარ აქტივისტთა
მხარდაჭერა

•
•

•
•

პროექტი: მართლმსაჯულების
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება
პროექტი: “მარგინალიზებული
ჯგუფებისთვის ადამიანის უფლებების
პირობების გაუმჯობესება სტრატეგიული
სამართალწარმოების გზით”
პროექტი: საგამოძიებო სისტემის რეფორმის
ადვოკატირება
პროექტი: ქართული სასამართლო სისტემის
სიღრმისეული რეფორმის მხარდაჭერა

პროექტი: პროტესტის გამოხატვის უფლების
მხარდაჭერა საქართველოში
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•
•

პროექტი: წყლის და მინერალური
რესურსების მდგრადი და დემოკრატიული
მართვა საქართველოში
პროექტი: კვლევისა და ადვოკატირების
გზით სამშვიდობო პოლიტიკის პოზიტიური
ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა

პროექტი: ბარიერების მოხსნა, რომელიც
ხელს უშლის ქალთა თანაბარ მონაწილეობას
შრომის ბაზარზე

პროექტი: ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის
დანერგვის ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტი: დამოუკიდებელი და სამართლიანი
სასამართლო სისტემის მხარდაჭერა

ერთობლივი პროექტები

პროექტი: სახელმწიფო ინსპექტორის
სამსახურის საქმიანობის მხარდაჭერა

პროექტი: იურიდიული დახმარების ქსელი
აქტივისტებისათვის
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