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ორგანიზაციული სიახლეების
შესახებ
დირექტორთა საბჭო
ძვირფასო მხარდამჭერებო და თანამებრძოლებო,
გვსურს გაგიზიარ
 ოთ სიახლეები ჩვენს ორგანიზაციაშ
 ი წინა წელს მიმდინარე
მნიშვნელოვანი პროცესებისა და მისი შედეგების შესახებ, რაც ორგანიზაციის
მომავალი სტრატეგიისა და ამოცანების განახლებასა და ჩვენი სახელის ცვლი
ლებას უკავშირდება.
„სოციალური სამართლიანობის ცენტრი“ „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მო
ნიტორინგის ცენტრის (EMC)“ ახალი დასახელებაა. ორგანიზაციის სახელის ცვლი
ლება გამოხატავს ჩვენი, ჩვენი თანამებრძოლების, მხარდამჭერებისა და გულშე
მატკივრების საერთო სურვილს, ორგანიზაციის სახელი იმთავითვე ცხადს ხდიდეს
იმ პრინციპებს, იდეალებსა და წარმოდგენებს, რაც დაფუძნების დღიდან გვაერთი
ანებს. ჩვენთვ
 ის სამართლიან
 ობის, უპირატესად კი სოციალური სამართლიანობის
იდეა, ყოველთვის იყო ბრძოლისა და ყოველდღიური შრომის მიზანი. სახელის ცვლი
ლება არ უკავშირდება ორგანიზაციის მისიის და ხედვის ცვლილებას, ის ჩვენი იდეო
ლოგიური ჩარჩოს, პრინციპებისა და მიზნების გამოკვეთას ისახავს მიზნად.
ჩვენი ორგანიზაცია უკვე 8 წელია ცდილობს ხელი შეუწყოს სოციალურ სამართლ
 იან
 ო
ბაზე, სოლიდარობასა და ინკლუზიურ დემოკრატიაზე დაფუძნებული პოლიტიკის წარმო
ებას ქვეყანაში. დაფუძნების დღიდან ვხედავთ, რომ პოლიტიკური დღის წესრიგი პრივი
ლეგირებული პოლიტიკური და ეკონომიკური ჯგუფების კერძო ინტერესებით აიგება და
მასში სრულად არის გამოტოვებული ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილის და სხვადას
ხვა ჩაგრული ჯგუფის რეალური სოციალური და პოლიტიკური წუხილები, საჭიროებები
და ინტერესები. ამგვარმა პოლიტიკამ არამხოლოდ გამორიცხა საზოგადოებრივი ინ
ტერესები, არამედ ფართო ჯგუფები გააუცხოვა და გარიყა პოლიტიკის ველიდან. კერძო
ინტერესების დომინირების პირობებში, საზოგადოებრივი ინტერესების ძიება, პოლიტი
კური გამოხატვა და მათ გასატარებლად სოციალური ჯგუფების დემოკრატიულ
 ი ორგა
ნიზების ხელშეწყობა ჩვენი მუშაობის მთავარი სტრატეგია და პრინციპი გახდა. ცხადია,
ეს მიზნები რთულად მისაღწევი იყო მკვეთრად პოლარიზებულ ანტისოციალ
 ურ და ნაკ
ლებად დემოკრატიულ პოლიტიკურ გარემოში, ამიტომ, მუდმივად გვიწევს მუშაობის და
ბრძოლის ახალი სტრატეგიებ
 ის ძიება და განვითარება.
8-წლიანი სამუშაო გამოცდილების შემდეგ ორგანიზაციამ დაიწყო საკუთარი მიზნე
ბის, ამოცანებისა და სტრატეგიებ
 ის გადააზრებისა და განვითარების დემოკრატიუ
ლი სამუშაო პროცესი, რომელშიც ჩვენი თანამშრ
 ომლები, თანამოაზრეები და თანა
მებრძოლები აქტიურად მონაწილეობდნენ. მრავალთვ
 იანი ფიქრისა და დისკუსიის
შემდეგ, ახალმა სტრატეგიამ, ერთი მხრივ, სრულად შეინარჩუნა ყველა ის იდეა და
ამოცანა, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია 8 წლის განმავლობაში ემყარებოდა, მეორე
მხრივ კი, შეეცადა ეპასუხა უფრო ფართო სოციალური უკმაყოფილებებისთვის და
გაეფართოებინა ორგანიზაციის სამუშაო თემები და სტრატეგიები. ქვეყანაში მიმდი
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ნარე ისტორიული, პოლიტიკური და სოციალური პროცესების კრიტიკული ანალიზი
და მათ გარშემო უფრო ფართო საზოგადოებრივი დისკუსიის წარმოება, კიდევ ერთ
მნიშვნელოვან ამოცანად დაისახა.
„სოციალური სამართლ
 იანობის ცენტრი“ ინარჩუნებს ყველა სამუშაო მიმარ
თულებას და თავის საქმიან
 ობას აძლიერ
 ებს ახალი თემებით, რაც მოიც
 ავს:
გარემოსდაცვითი სამართლიანობა და პოლიტიკა; ინკლუზიურ
 ი მართვა და
მონაწილეობითი დემოკრატიის საკითხები; დანაშაულ
 ის და სასჯელების ანტი
სოციალ
 ური პოლიტიკის კრიტიკა; კონფლიქტების მშვიდობიან
 ი ტრანსფ
 ორმა
ციის და უფლებების დაცვის ხელშეწყობა; ქალთა მიმართ სამართლიანი სოცი
ალური და ეკონომიკური პოლიტიკის მხარდაჭერა.
ჩვენ ვაცნობიერებთ არსებული ეკონომიკური და პოლიტიკური წესრიგის რადიკალუ
რი გარდაქმნის საჭიროებას, რათა ყველა სოციალური ჯგუფისთვის შეიქმნას უფრო
სამართლიანი, თანასწორი და დემოკრატიული პოლიტიკური, ეკონომიკური და სო
ციალური გარემო. ამ მიზნით კი, ქვემოდან მოქალაქეებ
 ის დემოკრატიული ორგა
ნიზების ხელშეწყობა, რეალურ სოციალურ ცვლილებებზე მიმართული პოლიტიკის
მშენებლობა და სოლიდარობის ქსელების განვითარება სოციალური სამართლია
ნობის ცენტრის პოლიტიკური და სამუშაო სტრატეგიის წამყვ
 ან პრინციპად გვსურს
რომ იქცეს.
სოციალური სამართლიანობის ცენტრი მადლობას უხდის თავის ყველა თანამოაზ
რეს, თანამშრ
 ომელსა და თანამებრძ
 ოლს, რომელთაც მნიშვნელოვანი წვლილი მი
უძღვით ჩვენს ქვეყანაში უფრო სამართლიანი, თანასწორი და დემოკრატიული გარე
მოს მშენებლობაში.
ჩვენ გვჯერა, რომ სამართლ
 იანი მომავალი მხოლოდ ერთმანეთის მიმართ სოლიდა
რობით წარმოისახება, იწარმოება და მიიღწევა. სწორედ ამიტომ, ვრჩებით ყველა იმ
პროცესის, ადამიანის და ორგანიზებული სოციალური ჯგუფის მხარდამჭერად და მე
გობრად, რომელიც საკუთარ თემში, სოფელში, ქალაქში, თუ სამუშაო ადგილზე იბრ
ძვის სამართლ
 იანობისთვის და ამ გზით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყანაში
რადიკალური გარდაქმნებისთვის.

„ორგანიზაციული სიახლეების შესახებ”
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COVID 19 და ეკონომიკური და
სოციალური უფლებები
2020 წელი პანდემიისა და მასთან დაკავშირებული მძიმე ეკონომიკური
გამოწვევების ფონზე, ფორმალური და არაფორმალური მშრომელები
სა და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის ეკონომიკური და სოციალუ
რი მდგომარეობის დამძიმების თვალსაზრისით, განსაკუთრებით რთუ
ლი აღმოჩნდა.
ეპიდემიოლოგიური და ეკონომიკური მდგო
მარეობის გაუარესებასთან ერთად მკვეთ
რად გაუარესდა მშრომელთა ფართო ჯგუ
ფების შრომითი პირობები და უფლებრივი
მდგომარეობა. ათობით ათას დასაქმებულს
ვადაზე ადრე შეუწყდა შრომითი ხელშეკრუ
ლება, დაკარგა ან შეუმცირდა ხელფასი, იძუ
ლებული გახდა აუნაზღაურებელ შვებულება
ში გასულიყო.

და, შრომა გაზრდილი რისკების ფონზე, არ
სებითად შეცვლ
 ილ სამუშაო გარემოში, ხში
რად ფიზიკურად მძიმე, საფრთხის შემცველ
პირობებში განაგრძო. მათ შორის არიან
ტექსტილის ფაბრიკების მკერავები, ექთნე
ბი და ექიმები, საცალო ვაჭრობის ქსელებ
ში დასაქმებულები, მეტროს მემანქანეები,
მეშახტეები და სხვები. სოციალური სამარ
თლიანობის ცენტრ
 ი (ყოფილი EMC) ეხმაუ
რებოდა და აფასებდა როგორც მშრომელ
ამავე დროს, დასაქმებულთა ნაწილმა, ვინც თა უფლებების ხელყოფის კონკრ
 ეტულ
აუცილებელ, საკვანძო სამუშაოს ასრულებ შემთხვევებს, ისე მასშტაბურ დარღვევებსა

COVID 19 და ქალთა უფლებები

არაფორმალური შრომა და COVID 19
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და შრომის და სოციალური პოლიტიკის სის
ტემურ ჩავარდნებს.

ჩერებული სტუდენტების მანიფესტებმა და
სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის მიერ წამოჭ
რილმა არაერთმა მწვავე სოციალურმა და
ეკონომიკურმა საკითხმა.

ფორმალურ სექტორში დასაქმებულთა მძიმე
უფლებრივი მდგომარეობის პარალელურად,
მთელი წლის განმავლობაში სერიოზ
 ული
პრობლემა იყო არაფორმალურ სექტორში
ჩართული მოქალაქეებ
 ის სოციალ
 ური და
ეკონომიკური მდგომარეობა, რომელთაც
განსაკუთრებით მძიმედ შეეხოთ პანდემიის
გამო დადგენილი ეკონომიკური შეზღუდვე
ბი. ამასთანავე, არაფორმალური მშრომელე
ბი მხოლოდ ნაწილობრივ და შეზღუდულად
ან საერთოდ ვერ ხვდებოდნენ მთავრობის
ანტიკრიზისული გეგმის დაფარვის არეალში.
ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით ხილული
იყო ის წინააღმდეგობის პროცესები, რომ
ლებსაც გარემოვაჭრეები პერიოდ
 ულად
მიმართავდნენ მთავრობის მიერ დადგენი
ლი შეზღუდვებისა და შესაბამისი სოციალუ
რი დაცვისა თუ ხელშეწყობის მექანიზმების
არარსებობიდან გამომდინარე. საჯარო სივ
რცე ასევე არაერთხელ მოიცვა სწავლის სა
ფასურის გადაუხდელობის გამო სტატუსშე

ჯანდაცვის პოლიტიკა კრიზისის დრო - ინტერვიუ
თენგიზ ვერულავასთან

ანტიკრიზისული პროგრამები, რომლებიც სა
ქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა, ქვეყნის
ისტორიაში უპრეცენდენტოა როგორც სამარ
თლებრივად, ისე პოლიტიკურად. სოციალური
დახმარების საგანგებო პროგრამებში მოხვ
დნენ ისეთი ჯგუფები, რომლებიც წლების გან
მავლობაში სახელმწიფოს ყურადღების მიღმა
რჩებოდნენ. მიუხ
 ედავად ამისა, მათი შემუშა
ვებისა და ადმინისტრირებისას გამოვლინდა
მნიშვნელოვანი ხარვეზები და რისკები, რა
ზეც სოციალური სამართლიანობის ცენტრი
(ყოფილი EMC) სხვადასხვა ფორმატებში მიუ
თითებდა. COVID 19-ის პანდემიამ განსაკუთრე
ბული სიცხადით გამოავლინა მოსახლეობ
 ის
უკიდურესი მოწყვლადობა და ეკონიმიკური
და სოციალური პოლიტიკის ის ჩავარდნებიც,
რომლებიც მას აწარმოებს. გამოვლენილი
რისკები უკავშირდებოდა არაფორმალურად
დასაქმებულთა წვდომას გამოყოფილ სოცი
ალურ დახმარებაზე, ახალ საგარეო ვალთან
დაკავშირებულ კითხვებს და დახმარების გა
დანაწილების სოციალურ სამართლიანობას.
პანდემიისა და ანტიკრიზისული პროგრამების
ამ და სხვა დარგობრივ თუ ზოგად გავლენებ
ზე სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა
(ყოფილი EMC) მოამზადა ექსპერტ-ინტერვიუ
ები, საინფორმაციო რგოლები და ანალიტიკუ
რი დოკუმენტები.

EMC: ანტიკრიზისულ პროგრამებში
მნიშვნელოვანი ხარვეზები და რისკები იკვეთება
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გამოხმაურებებთან და შეფასებებთან ერ
თად, სოციალური სამართლიან
 ობის ცენტრი
(ყოფილი EMC) მთელი წლის განმავლობაში
ავრცელებდა სხვადასხვა სახის საინფორმა
ციო მასალას, რომელიც, ერთი მხრივ, მშრო
მელებს საკუთარი უფლებების შესახებ ინ
ფორმაციას აწვდიდა, ხოლო მეორე მხრივ,
ფართო საზოგადოებას მიმდინარე კრიზისის
ეკონომიკურ და სოციალ
 ურ განზომილებებ
ზე უახლეს მონაცემებს აცნობდა. სოციალუ
რი სამართლ
 იანობის ცენტრი (ყოფილი EMC)
მნიშვნელოვან რესურსს მიმართავდა მოქა
ლაქეებ
 ისათვის უფასო იურიდიული კონსულ
ტაციებ
 ის გაცემისა და სასამართლო წარმო
მადგენლობის თვალსაზრისითაც. COVID 19-ის
პანდემიისას გამოვლენილ ჩავარდნებს, შრო
მითი უფლებებისა და სოციალ
 ური დაცვის
სისტემის მიმართულებით, დაეთმო სიღრმი
სეული ანგარიშიც – „შრომითი ურთიერთობე
ბი და სოციალური დაცვა პანდემიის დროს“.
შრომითი ურთიერთობები და სოციალური
დაცვა პანდემიის დროს - საქართველოს შესახებ
ანგარიში

ამ მიმართულებით მომზადდა:
სტატია
აქვს თუ არა დამსაქმებელს უფლება, გა
გიშვათ არაანაზღაურებად შვებულებაში
ან შეგიწყვიტოთ შრომითი ურთიერთობა

განცხადება
ღირსეული შრომის პლატფორმა: მეტ
როში ეპიდემიური სიტუაც
 ია დამძიმდა
განცხადება
EMC: სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზი
სული გეგმა უსამართლოა

ბლოგი
ტყიბული, პანდემია და ექსტ
 რაქტივიზმი
ბლოგი
აუცილებელი, მაგრამ დაუფ
 ასებელი
შრომა – ექთნები თავიანთ შრომით პი
რობებზე

კვლევა
შრომის ბაზრის სეგმენტაცია და არა
ფორმალური შრომა კრიზისის დროს
ანგარიში
შრომითი ურთიერთობები და სოცია
ლური დაცვა პანდემიის დროს – საქარ
თველოს შესახებ ანგარიში

ვიდეოების სერია
COVID-19 და შრომის უფლებები
ინფოგრაფიკების სერია
სამართალი მშრომელს

ანალიტიკური დოკუმენტი
კორონავირუსი და მშრომელთა უფლე
ბები
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შრომითი უფლებები
პანდემიასთან დაკავშირებული დამატებითი და მძიმე გამოწვევების
მიღმაც, 2020 წელი თითქმის ყველა სექტორში დასაქმებული მშრომე
ლებისთვის რთული აღმოჩნდა. გასული წელი განსაკუთრებით მძიმე
იყო მომსახურების სექტორში დასაქმებულებისთვის.
წარმოო ინციდენტების გარეშე არც მონო
ინდუსტრიულ ქალაქებში ჩაუვლია. სექტემ
ბრის დასაწყისში გავრც
 ელდა ინფორმაცია
ჭიათურის მაღაროში მუშის დაღუპვის შესა
ხებ. საფრთხის შემცველი სამუშაო გარემო
და მოძველებული აღჭურვილობა ყოველ
დღიურობის ნაწილია ტყიბულელი მეშახტე
ებისთვისაც, რაც 2020 წლის განმავლობაში
არაერთხელ გახდა მეშახტეების პროტესტის
საგანი.
EMC მოუწოდებს შრომის ინსპექციას,
დაუყოვნებლივ ჩაატაროს „სპარის“
ინსპექტირება

2020 წლის განმავლობაში კვლავ მნიშვნე
ლოვან გამოწვევად დარჩა შრომის უსაფრ
თხოების წესების დარღვ
 ევის გამო სამუშაო
ადგილზე დაღუპვის შემთხვევების სათანა
დო გამოძიებ
 ისა და შესაბამის პირებზე სის
ხლისსამართლებრივი
პასუხისმგებლობის
დაკისრების პრობლემა, რაც ამ მიმართუ
ლებით სისხლის სამართლის პოლიტიკის
გადახედვის და გაძლიერების საჭიროებას
აყენებს დღის წესრიგში. ეს დაკვირვება ასე
ვე ემყარება სოციალური სამართლიანობის
ცენტრის (ყოფილი EMC) მიერ შექმნილ ანა
ლიტიკურ დოკუმენტს, რომელიც ორგანიზა
ციის წარმოებაში არსებული საქმეების ანა
ლიზის შედეგად მომზადდა.

სერვისის სფეროში არსებული უმძიმესი სამუ
შაო პირობების თაობაზე პერიოდულად გავ
რცელებული ინფორმაციის პარალელურად,
ერთ-ერთი სუპერმარკეტის კონსულტანტის
გარდაცვალების შემთხვევამ დაადასტურა,
რომ შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები
და უსაფრთ
 ხო სამუშაო გარემოს უზრუნველ
ყოფა თანაბრად მნიშვნელოვანი საკითხია
ყველა სექტორში დასაქმებულებისთვ
 ის.
შრომის ინსპ
 ექციის არსებობის მიუხედავად
(მისი მანდატი 2020 წელს შრომის უსაფრ
თხოების საკითხებზე ვრცელდებოდა), შრო
მის უსაფრთხოების ნორმების დაუცველო
ბის შედეგად დამდგ
 არი მძიმე შემთხვევები
2020 წელსაც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი
იყო. სექტემბერში, ქალაქ ქუთაისში, გადამ
ცემი ხაზის საყრდენი კონსტრუქციის დემონ
ტაჟის დროს სს „საქართველოს რკინიგზის“
ორი ელექტრ
 ომონტიორის გარდაცვალება
შრომის უსაფრთ
 ხოების სუსტი პოლიტიკის
თანმდ
 ევ შედეგად შეფასდა. 2020 წელს სა
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ჯანდაცვის სამინისტრ
 ოს სოციალ
 ური მუშა
კების შრომითი უფლებების დაუცველობა
2020 წელსაც მნიშვნელოვანი საკითხი იყო.
წლის დასაწყისში ჯანდაცვის სამინისტრ
 ომ
სოციალური მუშაკების ნაწილი სამსახური
დან დარღვევებით გაათავისუფლა. სოცია
ლური სამართლიანობის ცენტრ
 ი (ყოფილი
EMC) გათავისუფლებული სოციალური მუშა
კების ნაწილის ინტერესებს სასამართლ
 ოში
იცავს. ოქტომბრის ბოლოს სასამართლომ
ერთ-ერთი სოციალური მუშაკის სამსახური
დან განთავისუფლება უკანონოდ ცნო და სსიპ
„სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების
სააგენტოს“ გათავისუფლებული თანამშრომ
ლის სასარგებლოდ 15 000 ლარის ოდენობით
კომპენსაციის გადახდა დააკისრა.
2020 წელს აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყე
ბელში მიმდინარე პროცესებმა ცხადად აჩვე
ნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი მე
ნეჯმენტის ინტერესი, შეეცვალა მაუწყებლის
სარედაქციო პოლიტიკა, რაც მაუწყებლის
თანამშრ
 ომელთა, მათ შორის, სარედაქციო
პოლიტიკაზე პასუხისმგებელი პირების შე
ვიწროებ
 ის, მათი პოზიციების უკანონო ცვლი
ლების ან სამსახურიდან გათავისუფლების
გზით ხდებოდა. მაუწყებლის ჟურნალისტები
ახალი მენეჯმენტის მხრიდან სამსახურიდან
გათავისუფლებას და აშკარა დევნას დაექ
ვემდებარნენ, რაც მთელი წლის განმავლო
ბაში გრძელდებოდა. სოციალური სამართ
ლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC) აქტიურად
უჭერდა მხარს მაუწყებლის ჟურნალისტების
ბრძოლას საკუთარი უფლებების დასაცავად;

აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის
ჟურნალისტების სამთვიანი დევნის ქრონიკა

ამასთანავე, გათავისუფლებული თანამშრ
 ომ
ლების დიდი ნაწილის ინტერესებს სოციალუ
რი სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC)
სასამართლ
 ოშიც იცავს. აჭარის საზოგადო
ებრივ მაუწყებელში მიმდინარე პროცესების
პრობლემურობა არაერთხელ დადასტურდა:
საქართველოს სახალხო დამცველმა დაად
გინა, რომ ჟურნალისტების ნაწილის მიმართ
განხორციელდა პირდაპირი დისკრიმინაცია
განსხვ
 ავებული მოსაზრებისა და პროფესიუ
ლი კავშირის წევრობის გამო; სახელმწიფო
ინსპექტორის სამსახურმა კი, აჭარის საზო
გადოებრივი მაუწყებელი ალტერნატიულ
 ი
პროფესიული კავშირების წევრი თანამშრ
 ომ
ლების პერსონალური მონაცემების გასაჯა
როების გამო დააჯარიმა.
შრომის პოლიტიკის კუთხით გასული წლის
ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად შრომის
კანონმდ
 ებლობის რეფორმა უნდა ჩაითვა
ლოს, რომლის ადვოკატირების პროცეს
ში სოციალური სამართლიან
 ობის ცენტრი
(ყოფილი EMC) მთელი წლის განმავლობაში
აქტიურად იყო ჩართული. მას შემდეგ, რაც სა
ქართველოს პარლამენტმა რეფორმას პირ
ველი მოსმენით მხარი 2020 წლის გაზაფხულ
ზე დაუჭირა, პროცესი დროში გაჭიანურდა,
რასაც თან ახლდ
 ა რეფორმის შესაძლო ჩა
ვარდნის საფრთხე. თუმცა, საბოლოოდ სექ
ტემბრის ბოლოს საქართველოს პარლამენტ
მა მესამე მოსმენით მიიღო საკანონმდებლო
ცვლილებების პაკეტი. განხორციელებული
შრომის რეფორმა მშრომელთა უფლებების
დაცვის გზაზე ცალსახად წინ გადადგმულ ნა
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ბიჯად უნდა მივიჩნიოთ, თუმცა პოზიტიური
ცვლილებების მიუხედავად, შრომის კანონ
მდებლობაში კვლავ რჩება მნიშვნ
 ელოვანი
პრობლემები და ხარვეზები. დადებითად უნ
და შეფასდეს შრომის ინსპექციის მანდატის
გაფართოება, რომელსაც მომდევნო წლიდან
შრომითი უფლებების დაცვაზე ზედამხედ
ველობის სრული უფლებამოსილება ენიჭე
ბა. სოციალური სამართლ
 იანობის ცენტრის
(ყოფილი EMC) მიერ მომზადებულ დოკუმენ
ტში დეტალურად არის შეფასებული შრომის
რეფორმის სხვადასხვა ასპექტი, მათ შორის,
ისეთი პრობლემური საკითხები, როგორიცაა
მინიმალური ხელფასის დაუდგენლობა და
ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურების რეგუ
ლირება.
1 მაისი - მშრომელთა საერთაშორისო დღე

სოციალური
სამართლ
 იან
 ობის
ცენტრი
(ყოფილი EMC) მთელი წლის განმავლობაში
სხვადასხვ
 ა გზით ცდილობდა მშრომელთა
უფლებების დაცვას, მათ შორის, შრომითი უფ
ლებების დარღვევის თაობაზე ინფორმაციის
გავრცელებით, შეფასებების მომზადებით,

მშრომელთა პრობლემების აქტუალიზებით,
ადვოკატირებით, იურიდიული კონსულტაცი
ის გაწევით და დასაქმებულების ინტერესე
ბის სასამართლოში დაცვით.

ამ მიმართულებით მომზადდა:
განცხადება
შრომის რეფორმა საფრთხეშია

განცხადება
მხუთავი აირებით მოწამლული მეშახტე
ები ტყიბულში

ანალიტიკური დოკუმენტი
EMC აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებ
ლის თანამშრ
 ომელთა ინტერესებს სა
სამართლოში დაიცავს

განცხადება
სოციალური მუშაკების გათავისუფლების
პროცესი დარღვ
 ევებით მიმდინარეობს

ანალიტიკური დოკუმენტი
EMC შრომის კანონმდებლობის ცვლი
ლებათა პაკეტს აფასებს

განცხადება
EMC: 15 000 ლარი უკანონოდ გათავი
სუფლებული სოციალ
 ური მუშაკის სა
სარგებლოდ

ანალიტიკური დოკუმენტი
დასაქმების პოლიტიკა საქართველოში

განცხადება
EMC ეხმიანება ომბუდსმენის რეკომენ
დაციებს აჭარის საზოგადოებრივი მა
უწყებლის თანამშრ
 ომლების საქმეებზე

ინფოგრაფიკა
1 სოცმუშაკი 19 დან 82 ათასამდე მოსახ
ლეს ემსახურება

განცხადება
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა
აჭარის მაუწყებელი დააჯ
 არიმა
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სათანადო საცხოვრისის უფლება
2020 წლის განმავლობაში, უსახლკარობის წინააღმდეგ ბრძოლის მი
მართულებით ქვეყანაში ხელშესახები ცვლილებები კვლავ არ განხორ
ციელებულა. მთავრობას ჯერ კიდევ არ შეუმუშავებია საცხოვრისის
სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც ნათლად გაწერდა ამ მი
მართულებით გადასადგმელ მოკლევადიან და გრძელვადიან ნაბიჯებს.
ხოლო გამოსახლებები არსებული ხარვეზია
ნი კანონმდებლობის და საცხოვრისის პოლი
ტიკის არარსებობის ფონზე, განახლდ
 ება.

საზოგადოება მევახშეობის პირისპირ

არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად, სა
ხელმწ
 იფომ ასევე არ იზრუნა საცხოვრისის
სერვისების მკვეთრი დეფიციტის აღმოსაფხ
ვრელად, ინსტიტუციური ჩარჩოს დასახვე
წად, უსახლკარო და უსახლკარობის რისკის
წინაშე მდგომი პირების ერთიანი ბაზის შე
საქმნელად, ასევე, უსახლკარობის მიზეზების,
ფორმებისა და უსახლკარობის მდგომარეო
ბაში მყოფი შინამეურნეობების საჭიროებე
ბის შესასწავლად.

სახელმწიფოს უმოქმედობა COVID-19-ის პან
დემიის დროსაც გაგრძელდა და არა მხო
ლოდ უგულებელყო ყველაზე მოწყვლადი
ჯგუფები, არამედ, ცალკეულ შემთხვევებში,
მათ მიმართ რეპრესიული პოლიტიკაც კი
გაატარა, რაც, მათ შორის, კომენდანტის სა
ათის დროს ქუჩაში მცხოვრები უსახლკარო
ადამიანების დაჯარიმებაში გამოიხატა.
უსახლკ
 არობის მძიმე პრობლემა, მისი მიზე
ზები და მასშტ
 აბი, საცხოვრისის პოლიტიკის
არარსებობა და მის ნაცვლად გამოყენებუ
ლი სადამსჯ
 ელო მიდგომები, განსაკუთრე
ბით თვალსაჩინო გახდა აფრიკის დასახლე
ბაში თბილისის მერიის მიერ საცხოვრისების
მასშტ
 აბური დემონტაჟის პროცესის ფონზე,
რაც განსაკუთრებულად მძიმე და უფლება
შემლახავი ფორმებით წარიმართა. აფრიკის
დასახლებაში საცხოვრებლების დემონტა
ჟის პროცესებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა სა

სახელმწ
 იფოს უმოქმედობისა და დაურეგუ
ლირებელი ფინანსური სისტემის, მევახშეთა
ქსელისა და მტაცებლური დაკრედიტების
პრაქტიკების ფონზე, განსაკუთრებული გა
მოწვევა აღმოჩნდა საცხოვრისის დაკარგვის
საკითხი, რომელიც ასობით შინამეურნეობას
სახლის დაკარგვით ემუქრება. მიუხედავად
იმისა, რომ პანდემიის პირობებში სახელმწი
ფომ შეაჩერა გამოსახლებების აღსრულების
პროცესი, არსებობს მოლოდინი, რომ პანდე
მიით გამოწვეული მძიმე ეკონომიკური კრი
ზისის ფონზე კიდევ უფრო მეტი შინამეურნე
ობა დადგება გამოსახლების რისკის წინაშე,

საცხოვრისიდან გამოსახლება –
გზა უსახლკ
 არობისკენ
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ფოტორეპორტაჟი აფრიკის დასახლებიდან

ხელმწ
 იფოს მიერ სიღარიბის, ეკონომიკური
უთანასწორობის თუ უკიდურესი სოციალური
სასოწარკვეთის არაღიარ
 ება, რაც ადამიანე
ბის დიდი ჯგუფების უსახლკარობას იწვევს.
ამასთანავე, ნათელი გახდა, რომ გამოსახ
ლებებზე გამოცხადებული მორატორიუმი არ
ვრცელდება უკანონოდ აგებულ შენობა-ნა
გებობების დემონტაჟზე, რის გამოც, ნგრევის
შედეგად დაზარალებული ადამიან
 ები გა
მოსახლებულებადაც კი არ მიიჩნევიან, მიუ
ხედავად იმისა, რომ მათ დემონტაჟის შედე
გად, შესაძლოა, უკანასკნ
 ელი თავშესაფარი
დაკარგონ.
2020 წლის განმავლობაში, საცხოვრისის პო
ლიტიკის დოკუმენტისა და სამოქმედო გეგ
მის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი უწყება
თაშორისი კომისიისა და სამუშაო ჯგუფის,
ასევე, საცხოვრისის საკითხზე საქართველოს

პარლამენტის თემატური მოკვლევის ჯგუფის
ფარგლებში, რომელშიც სოციალ
 ური სამარ
თლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC) აქტიუ
რად მონაწილეობდა, გარკვეული პროცესე
ბი მიმდინარეობდა, თუმცა, უწყებათაშორის
კომისიას, საცხოვრისის სტრატეგიის შემუშა
ვების პროცესში, რაიმე ხელშესახები შედე
გისთვის არ მიუღწევია. ამ პერიოდში სოცი
ალური სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი
EMC) უსახლკარობის საკითხის პრობლე
მატიზების მიზნით ასევე იყო ჩართული სა
ერთაშორისო ადვოკატირების პროცესშიც.
კერძოდ, სოციალური სამართლიანობის ცენ
ტრმა (ყოფილი EMC), პარტნიორ
 ებთან ერ
თად, გაერ
 ოს უნივერსალური პერიოდული
მიმოხილვის (UPR) ფარგლებში წარადგინა
კოალიციური ანგარიში, სადაც სხვადასხვა
მნიშვნელოვან საკითხთან ერთად, უსახლკა
რობასთან ბრძოლისა და სათანადო საცხოვ
რებლის გარანტირების მიმართულებით სა
ხელმწიფო პოლიტიკის ჩავარდნ
 ის საკითხიც
მიმოიხილა და შესაბამისი რეკომენდაციებ
ი
წარადგინა.
ამასთანავე, 2020 წლის განმავლობაში ორ
განიზაციამ ოთხი ანალიტიკური დოკუმენტი
მოამზადა, რომლებიც საცხოვრისის პოლი
ტიკის სისტემური გამოწვევების გამოვლენა
სა და საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყ
რდნობით რეკომენდაციებ
 ის შემუშავებას
ისახავდა მიზნად.

ამ მიმართულებით მომზადდა:
განცხადება
EMC მთავრობას, კორონავირუსის გავრ
ცელების ფონზე, უსახლკაროების განსა
კუთრებული დაცვისკენ მოუწოდებს

ანალიტიკური დოკუმენტი
საკრედიტო ბუმი, ჭარბვალიანობა და
ეროვნული ბანკი
ინფოგრაფიკა
უსახლკარობა პარტიების ხედვებში

ანგარიში
EMC-მ, საიამ და PHR – მა UPR-ის ფარგლებ
ში სოციალურ უფლებებთან დაკავშირე
ბით კოალიციური ანგარიში წარადგინეს

ინფოგრაფიკა
COVID-19 და უსახლკარობა – რა ვალდე
ბულებები აქვს სახელმწ
 იფოს

ანალიტიკური დოკუმენტი
მოსახლეობა მევახშეობის პირისპირ:
მტაცებლური დაკრედიტება და მისი სო
ციალური შედეგები
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მწვანე პოლიტიკა,
გარემოს დაცვა და
ბუნებრივი რესურსების მართვა
2020 წელი განსაკუთრებით გამოირჩეოდ
 ა მწვანე პოლიტიკისა და გა
რემოსდაცვითი, ისევე როგორც ბუნებრივი რესურსების ათვისების ირ
გვლივ წარმოებული სახელმწიფო პოლიტიკის არაერთგვაროვნებით,
რასაც, თავის მხრივ, თან ახლდა სამოქალაქო სივრცეში და საჯაროდ
გააქტიურებული კრიტიკული განხილვები.

ჯერ კიდევ პანდემიამდე ეკონომიკის სამი
ნისტროს მიერ დაანონსებულმა სტრატეგიამ
წიაღისეულის მოპოვების 100 ახალი ლიცენ
ზიის გაცემის შესახებ, სახელმწიფო პრივა
ტიზების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, მრა
ვალი პასუხგაუცემელი კითხვა წარმოშვა.
ამის პარალელურად, სოციალური სამართ
ლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC) ასევე აქ
ტიურად მუშაობდა და ეხმიანებოდა როგორც
ურბანულ სივრცეებში გაჩენილ წინააღმდე
გობებს, რომლებიც საჯარო სივრცის შენარ
ჩუნების მოტივით ორგანიზდებოდა – რო
გორიცაა ანას ბაღის, ბათუმი რივიერას თუ
რუსთავში ორგანიზებული წინააღმდეგობის
მოძრაობები, ასევე, შედარებით პერიფერი
ულ სივრცეებში მიმდინარე პროტესტებსაც
– როგორიცაა სოფელ შუქრუთისა და ითხ
ვისის მოსახლეობის დაპირისპირება კომ
პანიასთან სამთომოპოვებითი საქმიანობის
შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურე
ბისთვ
 ის.
თუკი პანდემიამდე სახელმწიფოს პოლიტი
კას მწვანე, გარემოსდაცვით თუ ბუნებრივი

რესურსების მართვის კუთხით უსისტემობა
და ინსტიტუციური ჩავარდნები ახასიათებდა,
უშუალოდ COVID 19-ის პანდემიის პირობებში
ეს პოლიტიკა გამოიკვეთა და მეტად აგრესი
ული თუ ფორსმაჟორული ხასიათი შეიძინა.
ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემი ჰიდრო
რესურსების ათვისების და ჰესების მასიური
მშენებლობის პროგრამების შემთხვევაში
გახდა. ამ პოლიტიკას EMC განცხადებებით
და კრიტიკული შეფასებებითაც გამოეხმაუ
რა და სამართალწარმოებ
 ის ინსტრუმენტებ
საც მიმართა.

პროტესტი სოფელ შუქრუთში
ფოტო: საზოგადოებრივი მაუწყებელი
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2020 წელს წინააღმდეგობის მნიშვნელოვან
კერად იქცა რაჭა-ლეჩხუმი, სადაც ყველა
ზე დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტის,
„ნამახვანი ჰესის“ მშენებლობის მოსამზადე
ბელი სამუშაოები დაიწყო, რომელსაც რიო
ნის ხეობის მოსახლეობა დღემდე უწევს ფი
ზიკურ წინააღმდეგობას. „ნამახვანი ჰესის“
მშენებლობის მიზანშეუწონლობაზე და მის
ცხადად უკანონო ხასიათზე მიუთითებს დარ
გის არაერთი სპეციალისტი და საზოგადოებ
რივი ორგანიზაცია, თუმცა ამან ვერც კომპა
ნიის მიერ ჰესის მშენებლობითი სამუშაოებ
ი
შეაფერხა და ვერც სახელმწიფოს განზრახვა
შეცვალა, რომელიც მზადაა საპოლიციო ძა
ლის გამოყენებით და სადამსჯელო მეთოდე
ბით შეაჩ
 ეროს მოსახლეობის წინააღმდეგო
ბა.

დროს გაფორმებულ სახელმწ
 იფოს ახალი
პოლიტიკის რისკებს შეისწავლიდა.
ახალი პანდემიური კრიზისის შედეგად შექმ
ნილი რისკების შეფასების გარდა, EMC განაგ
რძობდა სამთომოპოვებით ინდუსტრიასთან
დაკავშირებული პოლიტიკის უფრო ღრმა და
სისტემურ ანალიზს, ისევე როგორც მონოინ
დუსტრიულობის და რესურსებზე დამოკიდე
ბული რეგიონების შემთხვევაში ახალი კონ
ცეპტუალური მიდგომების შემოთავაზებას
თუ მეთოდოლოგიურად და თემატურად მდი
დარი ცოდნის შექმნ
 ას. გარდა ამისა, მწვანე,
გარემოსდაცვითი და ბუნებრივი რესურსების

საყოველთაო ლოქდაუნის პირობებში სამ
თომოპოვებით რეგიონებში ეკონომიკური
წარმოების გაგრძელებამ და ადგილობრივი
დასაქმებულების „ყაზარმულ“ სამუშაო გრა
ფიკზე გადაყვანამ დაადასტურა მწვანე, გა
რემოსდაცვითი და ბუნებრივი რესურსების
პოლიტიკის მიმართ სახელმწიფოს ახლებუ
რი დამოკიდებულება. ამ პოლიტიკის გასაა
ნალიზებლად მომზადდა ოთხი ანალიტიკუ
რი სტატია, რომლებიც პანდემიური კრიზისის

რიონის ხეობის გადარჩენისთვის
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მართვ
 ის საკითხების აქტუალ
 იზებისა და რე
სურსების მოპოვებასთან დაკავშირებული
ცოდნების გასავრცელებლად, მომზადდა
პოდკასტების მოკლე სერია, რომელიც ყუ
რადღებას ამახვილებდა რესურსების სახელ
მწიფო პოლიტიკის, დასაქმების პოლიტიკის,
ქალთა საკითხების, ურბანული პოლიტიკის
თუ წინააღმდ
 ეგობის პოლიტიკის თემებზე.
წლის დასასრულს, მწვანე, გარემოსდაცვითი
და ბუნებრივი რესურსების მართვის პოლი
ტიკაზე წლების განმავლობაში დაგროვილი
ცოდნის შესაჯამებლად და მისი გასაჯაროე
ბისთვ
 ის მომზადდა სამდღიანი საერთაშორი
სო ფორუმი, რომლის ფარგლებშიც გაიმარ
თა საჯარო ლექციები, პანელ-დისკუსიებ
 ი,
წიგნის პრეზენტაციები და დებატები პოლი
ტიკაზე, რომლებიც შეეხებოდა ისეთ თემებს,
როგორიცაა: გარემოს ცვლილება, ბუნებრივი
რესურსების მართვა, გლობალური საბაზრო
სისტემები და მათი გავლენა საქართველოში
არსებულ წიაღის მართვ
 ის პოლიტიკაზე.

ამ მიმართულებით მომზადდა:
განცხადებები ნამახვანჰესის
პროექტთან დაკავშირებით

ბლოგი
სამთო-მოპოვებითი საქმიანობა პანდე
მიის დროს: ნეოლიბერალური წესრიგი
და ჰიბრიდული სახელმწიფო

განცხადება
EMC რუსთავში ჰაერის დაბინძურების
წინააღმდეგ მიმდინარე კამპანიას ეხ
მაურება

თარგმანების კრებული
ექსტრ
 აქტივისტული გადაკვეთები: პო
ლიტიკა, ეკოლოგია და სოციალური ვე
ლი

განცხადება
ნენსკრა ჰესის სასამართლო სხდომა

საერთაშორისო ფორუმი
„ექსტრაქტივისტული გადაკვეთები –
პოლიტიკა, ეკოლოგია და სოციალური
სამართლიანობა“

სტატიების კრებული
ექსტ
 რაქტივისტული გადაკვეთები: პო
ლიტიკა, ეკოლოგია და სოციალ
 ური სა
მართლიან
 ობა

პოდკასტების სერია
მწვანე პოლიტიკა

სტატია
ბუნებრივი რესურსები და შრომის ბაზარი
ბლოგი
ტყიბული, პანდემია და ექსტრაქტივიზმი
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შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა უფლებები
2020 წლის განმავლობაში, შშმ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის რეალუ
რი გაუმჯობესებისთვის სახელმწიფოს კვლავ არ გადაუდგამს ეფექტიანი
ნაბიჯები – არ მომხდარა კონვენციის იმპლემენტაციაზე პასუხისმგებელი
ინსტიტუციური ჩარჩოს ჩამოყალიბება, სოციალური მოდელის დანერგვ
 ა,
შშმ პირთა საჭიროებებზე მორგებული სერვისების განვითარება.
სახელმწ
 იფოს უმოქმედობის ფონზე, ფსიქო
სოციალური და ინტელექტუალური ნიშნით
შშმ პირთა უფლებები კვლავ უხეშად ირღ
ვევა – არ გადადგმულა ეფექტიან
 ი ნაბიჯე
ბი, ერთი მხრივ, დეინსტიტუციონალიზაციის
პროცესის წარმართვისა და ასეულობით ბე
ნეფიციარის თემში დაბრუნების, ხოლო, მე
ორე მხრივ, ქმედუნარიან
 ობის რეფორმის
აღსრულების მიმართულებით. ამ გამოწვე
ვების ფონზე, საქართველოს პარლამენტის
მიერ „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა უფლებების შესახებ“ კანონმა, ცალკე
ული პოზიტიური ცვლილებების მიუხედავად,
ვერ უპასუხა შშმ თემის საჭიროებ
 ებსა და
მათ მოლოდინებს. 2020 წლის დასასრულს,
მნიშვნელოვან პოზიტიურ სიახლედ უნდა ჩა
ითვალოს საქართველოს მთავრობის მიერ
„მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“
დამტკ
 იცება.
ამასთანავე, პანდემიისას შშმ პირთა თემი, მა
თი უფლებების დაცვის გამართული სისტემის
არარსებობის ფონზე, COVID-19-ით ინფიცირე
ბის წინაშე მათი გაზრდილი მოწყვლ
 ადობის,
ისედაც მწირი სერვისების მიუწვდ
 ომლობი
სა და მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმიდან
მთელი რიგი ჯგუფების გამორიცხვის გათ
ვალისწინებით, გაცილებით უფრო დიდი გა
მოწვევების წინაშე აღმოჩნდა.
2020 წლის განმავლობაში, თემისთვის მნიშ
ვნელოვან გამოწვევად რჩებოდა პანდემიის
გათვალისწინებით სახელმწიფოს მიერ შშმ
პირთა უფლებების დაცვისათვის განსაკუთ

მარიამ ჯანიაშვილი შშმ პირთა
კანონპროექტის ხარვეზებზე

რებული ძალისხმ
 ევის მიმართვის აუცილებ
ლობა, მათ შორის, დიდი ზომის დაწესებულე
ბებში მცხოვრები პირების განსაკუთრებული
მოწყვლადობა და მათი დაცვის საჭიროება.
2020 წლის განმავლობაში სოციალური სა
მართლიან
 ობის ცენტრის (ყოფილი EMC)
მთავარი ფოკუსი ფსიქოსოციალ
 ური და
ინტელექტუალური ნიშნით შშმ პირთა უფ
ლებრივი მდგომარეობა იყო. ორგანიზაცი
ის საქმიანობის მთავარი საკითხი იყო ქმე
დუნარიანობის რეფორმის აღსრულებისა
და დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის
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/და მონაწილეობა მიიღო ათეულობით შეხ
ვედრაში შშმ თემის წარმომადგენლებთან,
ექსპერტებთან, სახელმწიფო უწყებებსა და
სტუდენტებთან.
2020 წლის თებერვალში, სოციალური სამარ
თლიანობის ცენტრმ
 ა (ყოფილი EMC), პარტ
ნიორებთან ერთად, გაერ
 ოს შშმ პირთა უფ
ლებების კომიტეტს ასევე წარუდგინა ორი
დოკუმენტი, რომლებშიც შეფასდა სახელმწი
ფოს პროგრესი გაერ
 ოს შშმ პირთა უფლებე
ბის კონვენციის დანერგვის მიმართულებით.

ნების დაბრუნება

დაგეგმვისა და დაწყების გადაუდებელი
აუცილებლობა. სოციალური სამართლია
ნობის ცენტრმა (ყოფილი EMC), პარტნიორ
ორგანიზაციებთან ერთად, მოამზადა კვლე
ვა, რომელიც აფასებს ქმედუნარიანობის
რეფორმის წარმართვასა და მხარდაჭერის
სისტემის ფუნქციონირებას საქართველო
ში და იძლევა შესაბამის რეკომენდაციებს
რეფორმის აღსრულების მიმართულებით.
ამასთანავე, კვლევის ძირითად მიგნებებზე
დისკუსიისთვის, ორგანიზაციამ გამართა ან

სტატიების სერია - “ფსიქიატრიის გადააზრება 5 პერსპექტივა”

ამ მიმართულებით მომზადდა:
განცხადებები შშმ პირთა უფლებეზე
კვლევა
ქმედუნარიანობის რეფორმის შეფასება –
კანონმდებლობა და პრაქტიკა
კვლევა
შრომით ურთიერთობებში შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმარ
თებით გონივრული მისადაგება
ანალიტიკური დოკუმენტი
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების
დეინსტიტუციონალიზაცია – საერთაშო
რისო გამოცდილება და საქართველოს
კონტექსტი
პრაქტიკული სახელმძღვანელოები
ბლოგი
გზა დამოუკიდებელი ცხოვრებისკენ
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ბლოგი
შშმ პირების დამოუკ
 იდებელი ცხოვრე
ბის უფლება – მძიმე რეალობა და მისი
ალტერნატივა
ბლოგი
ქმედუნარიანობის რეფორმის პრაქტი
კაში განხორციელების სირთულეები
ფსიქიატრის თვალთახედვიდან
ვიდეო
შშმ პირების უცვლელი ინსტიტუციონა
ლიზაციის პრაქტიკა
ვიდეო
ფსიქოსოციალური და ინტელექტუალუ
რი ნიშნით შშმ პირები მხარდაჭერის გა
რეშე

მართლმსაჯულების
და დემოკრატიის პროგრამა
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დემოკრატია და საგანგებო
მდგომარეობა
გასული წელი კრიზისული იყო ქართული დემოკრატიისთვის, და ეს ერ
თდროულად რამდენიმე ფაქტორით იყო განპირობებული. საარჩევნო
სისტემის ჩავარდნილი რეფორმის და მართლმსაჯულების/სამართალ
დამცავი სისტემის პოლიტიზების პარალელურად, ვითარებას პანდემი
ის გამო შემოღებული შეზღუდვებიც ამძიმებდა, რამაც, ფაქტობრივად,
გააქრო პოლიტიკური დიალოგი და საზოგადოებრივი მონაწილეობა
პოლიტიკურ პროცესებში ილუზორული გახადა.
„ქართული ოცნების“ მიერ 2019 წლის ნოემ
ბერში საკონსტიტუციო რეფორმის ჩაგდებამ
ხელი შეუწყო დესტრუქციული და აგრესიუ
ლი პოლიტიკური ველის შექმნას, რომელიც
მანამდეც არსებითად პოლარიზებული იყო.
2020 წლის დასაწყისში, პოლიტიკური დის
კუსია სრულად იყო მიმართული საარჩევნო
სისტემის ახალი მოდელისკენ, თუმცა დისკუ
სია მიმდინარეობდა არა კონსტიტუციური და
სახელმწ
 იფო ინსტიტუციური ჩარჩოს ფარგ
ლებში, არამედ დახურულ რეჟიმში, უცხოელი
მოდერატორების ხელმძღვანელობით. ამან
კიდევ ერთხელ გამოააშკარავა ქართული
პოლიტიკური ელიტის გაუცხოება მოსახლე
ობისგან და საბოლოო ჯამში, ქვეყნისათვის
უმნიშვნელოვანეს საკითხზე – საარჩევნო
სისტემის კონსტიტუციური რეფორმის შინა
არსზე – დახურულ კარს მიღმა შეთანხმ
 ება,

ვერც ქართული დემოკრატიული განვითარე
ბის დადებით გამოცდილებად ჩაითვლება.

ფოტოს წყარო: ნეტგაზეთი

გასულ წელს ინკლუზიური და ღია დემოკრა
ტიული წესრიგის არსებობისთვ
 ის, ერთ-ერ
თი უმთავრესი ბარიერი COVID 19 და მასთან
დაკავშირებული შეზღუდვები აღმოჩნდა.
პანდემიის ფონზე, გამონაკლისი არც საქარ
თველო ყოფილა და ვირუსის გავრცელების
შესაჩერებლად, 2020 წლის 21 მარტს ქვეყა
ნაში საგანგებო მდგომარეობ
 ა გამოცხადდა.
საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადები
სას, პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა საკუთარი
ძალაუფლება სრულად გადასცა აღმასრუ
ლებელ ხელისუფლებას. საგანგებო მდგო
მარეობის ამ ფორმით გამოცხადებამ/აღს
რულებამ ვერ უზრუნველყო ამ პროცესებზე
სათანადო საპარლამენტო ზედამხედველო

მართლმსაჯულების საკითხები პარტიების
წინასაარჩევნო პროგრამებში - 2020
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ბისა და სასამართლ
 ო კონტროლის გავრ
ცელება, რამაც აღმასრულებელი ხელისუფ
ლების მხრიდან ჭარბი და დაუბალანსებელი
ძალაუფლების მოპოვების სახიფათო პრე
ცედენტი წარმოშვა. რაც შეეხება საგანგებო
მდგომარეობის პრაქტიკაში განხორციელ
 ე
ბას, ხელისუფლებამ კრიზისის მართვ
 ისას
აქცენტი საპოლიციო ძალასა და მკაცრ სან
ქციებზე გააკეთა, სხვადასხვა ჯგუფის სოცია
ლური და ეკონომიკური საჭიროებები კი, უგუ
ლებელყოფილი აღმოჩნდა.

1 წელი 20 ივნისის მოვლენებიდან

ბოლო წლებში სახელმწიფოს მხრიდან უპრე
ცედენტო საპოლიციო ძალის გამოყენების
მაგალითი იყო 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვ
ლენები, რასაც ათეულობით ადამიანის ჯანმ
რთელობის დაზიანება და მშვიდობიან
 ი დე
მონსტრანტის უფლებების შელახვა მოჰყვ
 ა.
ამ მოვლენებიდან ერთი წლის თავზე, სოცი
ალური სამართლიანობის ცენტრმა (ყოფილი
EMC) მოკლე ანალიტიკური დოკუმენტი მოამ
ზადა, რომელიც აჩვენებს პოლიტიკური ნების
არარსებობას, სრულყოფილად ყოფილიყო
გამოძიებ
 ული 20-21 ივნისის საქმე და გამოვ
ლენილიყო ყველა ის პირი, ვინც ამ პროცე
სებში ადამიანის უფლებების შემლახავი გა
დაწყვეტილებები მიიღო.

საგანგებო მდგომარეობის სამართლებრივი
და პოლიტიკური შინაარსი - არსებული
გამოცდილების ანალიზი

გასული წლის უმთავრესი პოლიტიკური მოვ
ლენა 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევ
ნები იყო. არსებულმა პოლარიზებულმა და
ანტაგონისტურმა პოლიტიკურმა გარემომ
გავლენა იქონია არჩევნების პროცესზეც და
სამწუხაროდ, საარჩევნო უბნებთან და მიმდე
ბარე ტერიტორიებზე, არაერთ ძალადობრივ
ინციდენტს ჰქონდა ადგილი. პოლიტიკური
პარტიები და, განსაკუთრებით, ხელისუფლე

21

მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამა

ბის წარმომადგენლები, წინასაარჩევნო პე
რიოდში მუდმივად იყენებდნენ აგრესიულ და
მტრულ რიტორიკას პოლიტიკური ოპონენ
ტების მიმართ, რამაც მოსახლეობის ზოგად
განწყობებზეც იქონია გავლენა. ასეთ პირო
ბებში წარიმართა 2020 წლის საპარლამენ
ტო არჩევნები, რომლის დროსაც, წესრიგის,
მშვიდობის და თანასწორი გარემოს შექმნის
მთავარი ხაზი არა პოლიტიკურ კონსენსუსსა
და ურთიერთნ
 დობაზე, არამედ საპოლიციო
ძალაზე გადიოდა.
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები იმი
თიც იყო გამორჩეული, რომ კრიტიკულად
დეფიციტური იყო პოლიტიკურ პარტიებს
შორის საარჩევნო პროგრამებსა და სამო
მავლო გეგმებზე დისკუსია. პარტიებ
 ის უმ
რავლესობის წინასაარჩევნო პროგრამებში
არსებითად იგნორირებული იყო თანასწო
რობის, ეთნიკური უმცირესობების და სოცი
ალური საკითხები, აგრეთვე, უკიდურესად
ფრაგმენტული იყო მართლმსაჯულებისა და
სამართალდამცავი სისტემის რეფორმებზე
პარტიების უმრავლესობის ხედვები. განსა

საგანგებო მდგომარეობა და ახალი რეალობა

კუთრებით დეფიციტური იყო „ქართული ოც
ნების“ წინასაარჩევნო პროგრამა, რომელიც
თითქმის სრულად უგულებელყოფდა ქვეყა
ნაში არსებულ სოციალურ, პოლიტიკურ და
ინსტიტუციურ პრობლემებს და ამომრჩ
 ეველს
მხოლოდ ფრაგმენტულ რეფორმებს ჰპირდე
ბოდა.

ამ მიმართულებით მომზადდა:
განცხადება
მმართველი პარტიის მიერ შემოთავა
ზებული საარჩევნო სისტემის მოდელი
მიუღებელი და არასერიოზულია

განცხადება
EMC: „ჯანმრთელობის შესახებ“ კანონ
ში დაგეგმილი ცვლილებები ადამია
ნის უფლებების დარღვევის რისკებს
შეიცავს

განცხადება
EMC ეხმიანება სხვადასხვა ქალაქში
გარემოვაჭრეების დახლების აღების
ფაქტს

ანალიტიკური დოკუმენტი
საგანგებო მდგომარეობის სამართ
ლებრივი და პოლიტიკური შინაარსი –
არსებული გამოცდილების ანალიზი

განცხადება
EMC: უწყებებმა საგანგებო მდგომარე
ობისას საჯარო ინფორმაცია დროუ
ლად და სრულყოფილად უნდა გასცენ

ანალიტიკური დოკუმენტი
ერთი წელი 20-21 ივნისის მოვლენები
დან

განცხადება
EMC არჩევნებზე პოლიციის არაეფექ
ტიანობას ეხმიანება

სტატია
საარჩევნო სისტემის რეფორმა: ოპო
ზიციის კანონპროექტი და კონსტიტუ
ციასთან მისი შესაბამისობის საკითხი
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მართლმ
 საჯულების ჩავარდნილი
რეფორმა
მართლმსაჯულების სისტემაში გატარებული რეფორმების ოთხი ტალ
ღის მიუხედავად, სასამართლ
 ოსადმი საზოგადოების ნდობა კვლავაც
დაბალია, რასაც მეტწილად განაპირობებს რეფორმების ფრაგმენტუ
ლობა და რეალური სისტემური პრობლემების მოუგვარებლობა. სასა
მართლო სისტემის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი და ინდივიდუალური
მოსამართლეების დამოუკიდებლობა შიდა და გარე გავლენებისგან,
კვლავაც მიუღწეველია და, შესაბამისად, მართლმსაჯულების სისტემა
ფუნდამენტურ რეფორმებს საჭიროებს.

რეფორმები სასამართლო სისტემაში

2019 წლის ბოლოს, საქართველოს პარლამენ
ტმა 14 მოსამართლე უვადოდ გაამწესა უზენაეს
სასამართლოში. მოსამართლ
 ეთა შერჩევა/და
ნიშვნის პროცესი უკიდურესად პრობლემურად
წარიმართა და მან ვერ უზრუნველყო სასამარ
თლო ინსტიტუტების და მოსამართლეობის
კონკრეტული კანდიდატების მიმართ მაღალი
საზოგადოებრივი ნდობა. კანდიდატთა დანიშ
ვნის თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილებებმა
პოლიტიკური მიკერძოებ
 ულობის და კლანუ
რობის განცდა დატოვა, რამაც კიდევ უფრო
შეარყია რწმენა, რომ სასამართლო სისტემა
სწორი მიმართულებით ვითარდება.

გაგრძელდა. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი იყო
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარედ ნი
ნო ქადაგიძის არჩევა, რომლის წარსული საქ
მიანობაც აგრეთვე უკავშირდება სასამართ
ლო სისტემაში მოქმედ გავლენიან ჯგუფს და
მისი შერჩევის პროცესიც გაუმჭვირვალედ
და ნაკლები საზოგადოებრივი ნდობით წარი
მართა. გასულ წელს, უზენაესი სასამართლოს
ახლად დაკომპლექტებულმა პლენუმმა ორი
ახალი მოსამართლ
 ე დანიშნა საკონსტიტუ
ციო სასამართლ
 ოშიც. მოსამართლ
 ეთა შერ
ჩევა/დანიშვნა პანდემიასთან დაკავშირებულ
საგანგებო მდგომარეობას დაემთხვა, რამაც
მნიშვნელოვნად შეასუსტა პროცესების ღიაო
ბა და მასში საზოგადოებრივი ჩართულობა.

რა იცის საქართველოს მოსახლეობამ უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლეებ
 ის დანიშვნის პრო
ცესზე – სატელეფონო გამოკითხვის შედეგები

სასამართლო სისტემაში მოსამართლ
 ეთა
შერჩევა/დანიშვნის პროცესები 2020 წელსაც
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როგორ დაკომპლექტდა უზენაესი სასამართლო
- მოკლე მიმოხილვა

2020 წელს ხელისუფლებას ქმედითი ნაბიჯე
ბი არ გადაუდგამს მართლმ
 საჯულების სისტე
მაში არსებული ინსტიტუციური და საკანონმ
დებლო პრობლემების აღმოსაფხვრელად. ამ
საკითხებზე სოციალური სამართლიანობის
ცენტრმა (ყოფილი EMC) პარტნიორ ორგანი
ზაციებთან ერთად რამდენიმე ანგარიში და
ანალიტიკური დოკუმენტი გამოაქვეყნა. მომ
ზადებული დოკუმენტებით კიდევ ერთხელ
დასტურდება, რომ ბოლო წლებში რეფორმის
„ოთხი ტალღის“ ფარგლებში გატარებული
ცვლილებები მეტწილად ფორმალური ხასია
თისაა და საქმეთა სამართლიანად და მიუკერ
ძოებლად განაწილება და მოსამართლეთა
შერჩევა-დანიშვნის სამართლიანი პროცედუ
რები – კვლავაც მიუღწეველ მიზნებად რჩება.
გასულ წელს, სასამართლო ხელისუფლებას
არც მის მიერვე შემუშავებული და გაწერილი
სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესასრუ
ლებლად გადაუდგამს ქმედითი ნაბიჯები.

ლოს ხელმისაწვდომობის კუთხით საზოგადოე
ბის განწყობა. სხვა ფაქტორებთან ერთად, სასა
მართლ
 ოსთან დაკავშირებული ხარჯები, საქმის
განხილვის ხანგრ
 ძლივობა, სასამართლოსად
მი უნდობლობა, დამნაშავის მიერ მომავალში
დაზარალებულზე შურისძიების საფრთხე და
სასამართლოსთვის წარსადგენი დოკუმენტე
ბის მომზადების სირთულე, მოსახლეობის უმ
რავლესობას ხელს უშლის სასამართლ
 ისათვის
მიმართვაში. გასულ წელს EMC-ის მიერ მომზა
დებული სტატიებ
 ის კრებულში კი, მართლმ
 სა
ჯულების ინსტიტუციურ გამოწვევებთან ერთად,
შესულია ნაშრომები, რომლებიც განიხილავენ
მწვანე საკითხებთან დაკავშირებულ არსებულ
სამართლებრივ პრაქტიკას, სექსმუშაკ ქალთა
უფლებებს საქართველოში, სოციალურად მარ
გინალიზებული ჯგუფების წვდომის საკითხს
მართლ
 მსაჯულებაზე და სხვ.

სასამართლ
 ო სისტემაში არსებული ინსტიტუ
ციური გამოწვევების მიმართ ფორმალური და
ზედაპირული მიდგომების პარალელურად,
დღევანდელი მართლ
 მსაჯულება პრობლემუ
რია შინაარსობრივი და ხარისხობრივი თვალ
საზრისითაც. გასულ წელს, EMC-იმ, პარტნიორ
ორგანიზაციასთან ერთად, ფართომასშტაბიანი
საზოგადოებრივი კვლევა ჩაატ
 არა, რომელმაც
კიდევ ერთხელ აჩვენა ქვეყანაში სასამართ

სასამართლო სისტემის რეფორმის შეფასება
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მართლ
 მსაჯულების სისტემური რეფორმის
მხარდასაჭერად, სოციალ
 ური სამართლია
ნობის ცენტრ
 ი (ყოფილი EMC) ჩართული იყო
ადვოკატირების პროცესებში ადგილობრივ
და საერთაშორისო პარტნიორებთან. ამ მიზ
ნით, სხვა ანალიტიკურ დოკუმენტებთან ერ
თად, სოციალური სამართლიანობის ცენტრ
მა (ყოფილი EMC) საია
 სთან პარტნიორ
 ობით
წარადგინა კოლექტიური ჩრდილოვანი ანგა
რიშები გაეროს ინსტრუმენტების, მათ შორის,
UPR-ის, ICCPR-ის წინაშე.
სასამართლოს ხელმისაწვდომობა

ამ მიმართულებით მომზადდა:
განცხადება
კოალიცია უზენაეს
 ი სასამართლოს
თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარ
ჩევად ნინო ქადაგიძის წარდგ
 ენას ეხ
მიანება

ანგარიში
ადამიანის უფლებათა საბჭოს პერიო
დული მიმოხილვა
ანალიტიკური დოკუმენტი
უზენაესი სასამართლოს მოსამართ
ლეების დანიშვნა: რა იცის საქართვ
 ე
ლოს მოსახლეობამ და რა დამოკიდე
ბულება აქვს ამ პროცესის მიმართ

განცხადება
ხელმომწერი ორგანიზაციები უზენაესი
სასამართლოს პლენუმს მოუწოდებენ
საგანგებო მდგომარეობ
 ის დასრულე
ბამდე თავი შეიკ
 ავოს საკონსტ
 იტუციო
სასამართლოს მოსამართლის დანიშვ
ნისგან

სტატიების კრებული
მართლმსაჯულებაზე
სტატია
ძალაუფლების საკითხი მართლმსაჯუ
ლების სისტემაში

განცხადება
EMC და საია
 : სასამარათლო სისტემის
რეფორმის დამკვიდრებული ხედვა შე
საცვლელია

ვიდეო
როგორ მუშაობს საქმის განაწილების
ელექტრონული სისტემა სასამართ
ლოში

კვლევა
სასამართლოს ხელმისაწვდ
 ომობა, მო
სახლეობის გამოკითხვის შედეგები
კვლევა
საქმეთა ელექტრონული განაწილების
სისტემა სასამართლოში
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სამართალდამცავი სისტემა და სისხლ
 ის
მართლმ
 საჯულება
პოლიტიზებული და დახურული სამართალდამცავი სისტემა, წლების
განმავლობაში, ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევის ერთ-ერთი
უმთავრესი წყაროა.
2020 წლის განმავლობაში, პოლიციაში, პრო
კურატურასა და სახელმწიფო უსაფრთხო
ების სამსახურში არსებული ინსტიტუციური
პრობლემები თითქმის სრულად იყო იგნო
რირებული და მათ მოსაგვარებლად ქმედი
თი ნაბიჯები არ გადადგმ
 ულა. შესაბამისად,
სამართალდამცავი სისტემის პოლიტიზების
რისკები კვლავაც მნიშვნელოვან გამოწვე
ვას წარმოადგენს, რასაც ამ უწყებების გაუმ
ჭვირვალობა და სუსტი ანგარიშვალდებულე
ბის მექანიზმები, კიდევ უფრო ამძიმებს.

რეფორმები სამართალდამცავ სისტემაში

გასულ წელს სამართალდამცავი სისტემის და
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რე
ფორმები თითქმის სრულად იყო გამქრალი
პოლიტიკური დღის წესრიგიდან. 2019 წლის
ბოლოს ლუკა სირაძის ტრაგიკული შემთხვე
ვის მიუხედავად, რომელმაც კიდევ ერთხელ გა
მოაჩინა ქვეყანაში საგამოძიებო და სასკოლო
სისტემებში არსებული პრობლემები, არ გადად
გმულა ქმედითი ნაბიჯები უფრო ინკლ
 უზიური,
ინდივიდის მხარდაჭერაზე ორიენტირებული
სისტემის შესაქმნელად, სადაც მინიმალიზებუ
ლი იქნებოდა ინდივიდის (განსაკუთრებით კი,
მოზარდის) უფლებების შელახვა. 2020 წელს
აგრეთვე შეჩერებული იყო საგამოძიებო სისტე
მის რეფორმა, რომლის ფარგლებშიც ერთმა
ნეთისგან უნდა გაიმ
 იჯნოს პროკურატურის და
გამოძიების ფუნქციები და გაძლიერდეს გამო
ძიების დამოუკიდებლობა და კომპეტენცია.

2020 წელს სოციალური სამართლ
 იანობის ცენ
ტრმა (ყოფილი EMC) მოამზადა სამართალდამ
ცავ სისტემაში გასატარებელი რეფორმების
რუკა, რომელიც მოკლედ აჯამებს პროკურა
ტურასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროში,
აგრეთვე, ოპერატიულ-სამძებრო და საგამო
ძიებო საქმიანობის მიმართულებით გასატარე
ბელ რეფორმებს. ამ საკითხებზე ორგანიზაცი
ამ სამუშაო შეხვედრები გამართა პოლიტიკურ
პარტიებთანაც, რათა წინასაარჩევნო პროგრა
მებს ეს საკითხები მოეცვა.
რაც შეეხება სისხლის სამართლის შინაარსს
ქვეყანაში, არსებითად, არც ამ მხრივ გა
დადგმულა ნაბიჯები ჰუმანური, ადამიანის
მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პოლიტი
კის დასანერგად. 2020 წელს სოციალური სა
მართლიანობის ცენტრმ
 ა (ყოფილი EMC) პარ
ტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად დაიწყო
დანაშაულის სოციალური და ეკონომიკური
ასპექტების კვლევა, რომელმაც უნდა აჩვე
ნოს, თუ რა ფაქტორები განაპირობებს ქვეყა
ნაში ნარკოტიკულ და ქონებრივ დანაშაულს
და რა მიდგომებს სთავაზობს სახელმწიფო
ამ დანაშაულებში მსჯავრდ
 ებულ პირებს რე
სოციალიზაციისა და საზოგადოებაში რეაბი
ლიტაციისთვის. აგრეთვე ითარგმნა კრიტი
კული სტატიები ნულოვანი ტოლერანტობის
პოლიტიკასა და დანაშაულის სოციალურ-ე
კონომიკურ ფაქტორებზე.

ნარკოპოლიტიკა პარტიების ხედვებში
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EMC: მიხაილოს მიმართ საპატიმრო სასჯელის
გამოყენება დაუსაბუთებელი იქნება

სისხლის სამართლის პოლიტიკის თვალსაზრი
სით, გამოსარჩევია ნარკოპოლიტიკის შეჩერებუ
ლი რეფორმა და ქვეყანაში რეპრესიული, დასჯა
ზე ორიენტირებული მიდგომების შენარჩუნება.
ნარკოპოლიტიკის საკითხები ფრაგმენტულად
იყო წარმოჩენილი პოლიტიკური პარტიების წი
ნასაარჩევნო პროგრამებშიც. განსაკუთრებით
პრობლემური მმართველი პოლიტიკური პარ
ტიის ხედვებია, რომელიც ამ შემთხვევაშიც უგუ
ლებელყოფს ნარკოპოლიტიკის კუთხით არსე
ბულ გამოწვევებს და მხოლოდ ფრაგმენტულ
რეფორმებს გვთავაზობს ვითარების გამოსას
წორებლად. ნარკოპოლიტიკის ჰუმანურობის
მიმართულებით, კვლავაც ერთადერთ ქმედით
ინსტრუმენტად რჩება საკონსტიტუციო სასამარ
თლოს პრაქტიკა, თუმცა ამ კუთხითაც არაერთი
გამოწვევაა სასამართლოში წარდგენილი სარ
ჩელების ვადის ხანგრძლ
 ივობის თვალსაზრი
სით. საერთო სასამართლოებ
 იდან გაგზავნილი
კონსტიტუციური წარდგინებების განხილვის
პრაქტიკა აგრეთვე საჭიროებს შემდგომ დახვე
წას, რათა მინიმალიზებული იყოს ამ პროცესში
ადამიანის უფლებების დარღვევის რისკები.

სამართალდამცავთა მხრიდან ძალის გადამე
ტების წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით, მნიშვნ
 ე
ლოვანი იყო 2019 წლის ნოემბრიდან სახელ
მწიფო ინსპექტორის სამსახურის აღჭურვა
უფლებამოსილებით, გამოიძიოს სამართალ
დამცავთა მიერ ჩადენილი კონკრეტული და
ნაშაულები. ამ საკითხზე სოციალური სამართ
ლიანობის ცენტრმა (ყოფილი EMC), IDFI-სთან
ერთად, დაიწყო სიღრმისეულ
 ი კვლევა, რათა
სრულყოფილად გაანალიზდეს სახელმწ
 იფო
ინსპექტორის საგამოძიებო სამსახურის კომ
პეტენცია და ინსტიტუციური მოწესრიგება და
შეფასდეს, რამდენად შეუძლია აღნიშნულ
სამსახურს არსებული მოწყობით დაკისრებუ
ლი ფუნქციების შესრულება. ორგანიზაციების
პირველადი შეფასებით, დამოუკიდებელი სა
გამოძიებო მექანიზმის ამოქმედებიდან ერთი
წლის თავზე, არ არსებობს სამსახურის ინსტი
ტუციური და ფუნქციურ
 ი დამოუკ
 იდებლობის
საკმარისი გარანტიები და საჭიროა შემდგ
 ომი
ნაბიჯები სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახუ
რის გასაძლიერებლად.
პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების თავი
დან ასაცილებლად, კრიტიკულად მნიშვნელო
ვანია მოქალაქეთა ინფორმირებულობა საკუ
თარი უფლებების და სამართალდამცავების
მოვალეობების შესახებ. სოციალური სამარ
თლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC), წლებია,
სხვადასხვა ფორმით ცდილობს მოქალაქეთა
ინფორმირებას საკუთარი უფლებების თაობა
ზე. გასულ წელს მომზადებულ განახლებულ სა
ინფორმაციო ბროშურაში მარტივი ენით არის
მოთხრობილი იმის შესახებ, თუ რა უნდა იცო
დეს მოქალაქემ პოლიციასთან კონტაქტისას.

გასულ წელს, მიხაილოს საქმემ კიდევ ერთხელ
აჩვენა, რამდენად უსამართლოა არსებული
ნარკოპოლიტიკა თუნდაც იმ პირების მიმართ,
ვისაც საპატიმრო სასჯელი სხვა ტიპის სანქცი
ით შეეცვალათ. 2020 წლის ბოლოს მმართველ
მა პოლიტიკურმა გუნდმა ამნისტიის კანონის
ინიცირების თაობაზე განაცხადა. კანონპრო
ექტის თავდაპირველი რედაქცია, მეტწილად
ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებულ პირ
თათვის საპატიმრო სასჯელის გაუქმებას გუ
ლისხმობდა, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს
ნარკოპოლიტიკის რეფორმის საჭიროებას.

შეჩერებული რეფორმა – მოქმედი
ნარკოპოლიტიკის მძიმე შედეგები
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ეს ბროშურა აზერბაიჯანულ ენაზეც ითარგმნა
და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ
რეგიონებში გავრცელდა.
რაც შეეხება სახელმწიფო უსაფრთ
 ხოებ
 ის სამ
სახურს, აღნიშული უწყება კვლავაც რჩება უკი
დურესად დახურულ და არაანგარიშვალდე
ბულ ინსტიტუციად ქვეყანაში, რომელიც ჭარბ
ძალაუფლებას ფლობს და არსებით გავლენას
ახდენს ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ და
სოციალურ მოვლენებზე. უსაფრთხოებ
 ის სამ
სახურის საქმიანობა კვლავაც კონტროლის
და გარიყვის პოლიტიკას ემყარება, რაც ხელს
უწყობს კონკრეტული ჯგუფების მარგინალიზე
ბას.

ბროშურა – რა უნდა ვიცოდეთ პოლიციასთან
კონტაქტის დროს

ამ მიმართულებით მომზადდა:
განცხადება
EMC: მიხაილოს მიმართ საპატიმრო სასჯე
ლის გამოყენება დაუსაბუთებელი იქნება

თარგმანი
მსჯელობა დამოუკიდებლობაზე პო
ლიციის ანგარიშვალდებულების სა
კითხის წამოწევა საჩივრების დამოუ
კიდებელი გამოძიების გზით

განცხადება
EMC შსს-ს სისტემური რეფორმების გატა
რებისკენ მოუწოდებს

თარგმანი
დანაშაული და კაპიტალი: დანაშაუ
ლის და სასჯელის მარქს
 ისტული თეო
რიის ხელახალი გააზრება

განცხადება
EMC პოლიციის მხრიდან ძალადობის შე
საძლო შემთხვევებს ეხმაურება

ბროშურა
რა უნდა ვიცოდეთ პოლიციასთან კონ
ტაქტის დროს

ანალიტიკური დოკუმენტი
EMC სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსა
ხურის ყოველწლიურ ანგარიშს ეხმაურება
ბლოგი
სამართალდამცავი სისტემის რეფორმა –
რეალური პერსპექტივა საარჩევნო ლო
ზუნგებს მიღმა
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ეთნიკური უმცირესობების
უფლებრივი და სოციალური
მდგომარეობა
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისთვის უფლებრივი
და სოციალური მდგომარეობა 2020 წელს არსებითად არ გაუმჯობესებუ
ლა. მეტიც, პანდემიის ფონზე ქვეყანაში განვითარებულმა სოციალ
 ურმა
კრიზისებმა ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური და სოციალური ექ
სკლუზიის მასშტაბი და სისტემურობა უფრო მეტად გამოააშკარავა.

ფოტო: kvira.ge

ყველაზე სიმპტომატურად ეს გამოწვევები
მარნეულისა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტე
ბის ჩაკეტვისა და მკაცრი კარანტინის დროს
გამოჩნდ
 ა. ეთნიკური უმცირესობებით კომ
პაქტურად დასახლებულ რეგიონებშიც კი,
ადმინისტრაციული წარმოებიდან და საინ
ფორმაციო პოლიტიკიდან ეთნიკური უმცირე
სობების ენის გამოდევნამ და სახელმწ
 იფო
ინსტიტუტებისგან ადგილობრივი თემის გა
უცხოებამ, ამ რეგიონებში სოციალ
 ური ინფ
რასტრუქტურის მკვეთრმა ჩამორჩენილობამ,
უმცირესობების სუსტმა პოლიტიკურმა მონა
წილეობამ და ნდობამ, ჩაკეტილ მუნიციპა
ლიტეტებში ჰუმანიტარული და სოციალური
კრიზისი წარმოშვა. ამ გამოწვევებს დაემატა
სიძულვილის ენის ტალღა და საქართვ
 ელოს

აზერბაიჯანელების რასიალიზების ნეგატიუ
რი გამოცდილება, რაც მოგვიანებით ადგი
ლობრივი ეპისკოპოსისა და ულტრაკონსერ
ვატიული პოლიტიკური ჯგუფის, ქართული
მარშის მიერ ქალაქ მარნეულში მდებარე
ნარიმან ნარიმანოვის ძეგლის გარშემო ორ
განიზებულ შოვინისტურ კამპანიაში გადაი
ზარდა. შექმნილ კრიზისსა და მის გამომწვ
 ევ
სისტემურ მიზეზებზე, ისევე როგორც მარ
ნეულში ადგილობრივი ეპისკოპოსის მიერ
პროვოცირებულ სოციალურ დაძაბულობაზე,
სახელმწიფოს სათანადო პოლიტიკური რეა
გირება არ მოუხდენია. უფრო მეტიც, მიმდი
ნარე პროცესებში გამოჩნდა სუს-ის თვით
ნებური ინტერვენცია, რაც ჰუმანიტარული
კრიზისის საპასუხოდ ადგილზე ორგანიზე
ბული პროტესტის ფაქტებზე სუს-ის მიერ სა
ბოტაჟის მუხლით დაწყებულ გამოძიებაში,
ასევე, ეპისკოპოს გიორგი ჯამდელიან
 ის და

კარანტინის დღიურები – აითაჯ ხალილლი
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ქართული მარშის მიერ ორგანიზებული კამ
პანიის ფაქტზე დაწყებულ გამოძიებასა და
ამ გამოძიების ფარგლებში ადგილობრივი
სამოქალაქო აქტივისტების გამოკითხვა
ში გამოიხატა. ეს გამოცდილება კიდევ ერ
თხელ მიუთითებს ეთნიკური უმცირესობებით
კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების
მხოლოდ უსაფრთ
 ხოების პერსპექტივიდან
დანახვისა და მართვის პრობლემურ გამოც
დილებაზე. ცხადია, რომ ამგვარი პრაქტიკე
ბი სოციალური ნიჰილიზმის მიზეზი ხდება.

დომინაციის და ადგილობრივი კულტურის
წაშლის ნიშნები ქვემო ქართლში

სოციალური
სამართლიანობის
ცენტრ
 ი
(ყოფილი EMC), მარნეულის და ბოლნისის მუ
ნიციპალიტეტების საკარანტინე ზონად გა
მოცხადების დღიდან, მუდმივად აკვირდებოდა
მიმდინარე პროცესებს და მათ საჯარო შეფასე
ბას ახდენდა. ორგანიზაციამ ასევე აამოქმედა
იურიდიული დახმარების ორენოვანი ცხელი
ხაზი და ყოველდღიურ რეჟიმში ეწეოდ
 ა მოქა
ლაქეებ
 ის სამართლებრივ დახმარებას და მო
პოვებული ინფორმაციის ადგილობრივი თვით
მმართველობების წარმომადგენლებთან და
ცენტრალურ ხელისუფლებასთან გაცვლ
 ას. სამ
წუხაროდ, პანდემიის გამო, მარნეულში ორგა
ნიზებული სამუშაო სივრციდან პერმანენტული
ადგილობრივი მუშაობა ორგანიზაციამ ვეღარ
შეძლო, თუმცა მუდმივად ვცდილობდით მობი
ლური კლინიკებისა და ონლაინ ცხელი ხაზების
მეშვეობით ადგილობრივ მცხოვრებთა სამარ
თლებრივ და სოციალურ მხარდაჭერას.

აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე პერიოდ
ში სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა
(ყოფილი EMC) შეისწავლა პანდემიის პერი
ოდში საქართვ
 ელოს საზოგადოებრივი მა
უწყებლის მუშაობის პრაქტიკა და უმცირე
სობების ენის გამოყენების გამოცდილება,
რამაც კიდევ ერთხელ გამოავლინა მაუწყებ
ლის მიერ ეთნიკური უმცირესობების საჭი
როებების და ინტერესების არასაკმარისად
გათვალისწინება.
სოციალური
სამართლ
 იანობის
ცენტრმ
ა
(ყოფილი EMC) ასევე შეისწავლა ქვემო ქარ
თლის რეგიონში კულტურის პოლიტიკის სა
კითხები და მისი სოციალური და პოლიტიკური
შედეგები, რამაც უმცირესობების კულტურის
წაშლის, არაღიარების პრაქტიკა და მულტიეთ
ნიკურ რეგიონში მულტიკულტურული გარემოს

იქ სხვა სამყაროა. იმიტომ, რომ სხვა ენაზე
საუბრობენ?
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მშენებლობის გააზრებისა და გამოცდილების
სისუსტე გამოავლინა. კვლევის ფარგლებში
ასევე გამოიკვეთა საქართველოს აზერბაი
ჯანულ თემში მიმდინარე მნიშვნელოვანი სო
ციალური პროცესები, რაც საქართველოსთან
პოლიტიკური თვითიდენტიფიკაციის გაღრმა
ვებასა და მოქმედი ნაციონალური პროექტის
ქვემოდან გაფართოების მცდელობებზე მიუ
თითებს. უნიკალურია ადგილობრივი ახალ
გაზრდების თვითორგანიზებისა და საკუთარი
უფლებებისა და ინტერესებისთვის ბრძოლის
არაერთი გამოცდილება.

სუს-ის ხუთი მტკიცებულება – თემირლან
მაჩალიკაშვილის საქმე

2020 წლის 25 იანვარს, თემირლან მაჩალი
კაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე
საქართველოს პროკურატურამ გამოძიება
შეწყვიტა, მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიე
ბის წინაშე არაერთი მწვავე და კრიტიკული
კითხვა და ეჭვი არსებობდა და არც გენერა
ლური პროკურორი იყო ჯერ დანიშნული. ამ
გადაწყვეტილებამ, პრაქტიკულად, საბოლო
ოდ დაადასტურა, რომ გამოძიება სამი წლის
განმავლობაში სრულიად ფორმალური, მოჩ
ვენებითი და უშედეგო იყო. სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის მიერ თემირ
ლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყო
ფის სპეცოპერაცია, ამ პროცესში მაჩალი
კაშვილების ოჯახის მიმართ წარმოებ
 ული
რეპრესია და თემირლან მაჩალიკაშვილის
უდანაშაულობის პრეზუმფციის არაერთგზის
დარღვ
 ევა, ყველაზე მძიმე შემთხვევა აღმოჩ
ნდა, რომელმაც პანკისის ხეობაში სახელ
მწიფოს მეტწილად რეპრესიული პოლიტი

კა გამოავლინა. საქმეზე, „მაჩალიკაშვილი
და სხვები საქართვ
 ელოს წინააღმდეგ“, ევ
როპულ სასამართლოში განხილვა დაჩქა
რებულად მიმდინარეობს და 2020 წლის 21
ნოემბერს სოციალური სამართლ
 იანობის
ცენტრმ
 ა (ყოფილი EMC) მთავრობის მიმო
ხილვაზე განმცხადებლების დეტალური შეპა
სუხება წარადგინა.
მიმდინარე პერიოდში, სოციალური სამარ
თლიანობის ცენტრის (ყოფილი EMC) მიერ
პანკისის ხეობის ძირითადი სოფლების სო
ციალური საჭიროებების შესწავლამ ხეობაში
უსაფრთ
 ხოებ
 ასა და კონტროლზე დაფუძნე
ბული პოლიტიკით ადგილობრივი მოსახლე
ობის უკმაყოფილება და ფრუსტრაცია გა
მოავლინა. ასევე გამოიკვეთა ადგილობრივ
დონეზე არსებული მწვავე სოციალური გა
მოწვევები, მათ შორის, ადგილობრივ თვით
მმართველობაში თემის მწირი მონაწილეო
ბა, უმუშევრობა, სოფლებში სასმელი წყლის
სისტემების გაუმ
 ართაობ
 ა, საზოგადოებრივი
ტრანსპორტის არარსებობა, სამედიცინო და
სოციალური ინფრ
 ასტრუქტურის ჩამორჩენი
ლობა.

პანკისელები რეპრესიის და საპოლიციო
კონტროლის პრაქტიკაზე

აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდში
ადგილობრივ დონეზე გამოვლენილი გამოწ
ვევების საპასუხოდ, სოციალური სამართლი
ანობის ცენტრმა (ყოფილი EMC) მარნეულის,
ბოლნისის, წალკის, ხულოს, შუახევის, ქედისა
და ახმეტის მუნიციპალიტეტებს საბიუჯეტო რე
კომენდაციებით და წინადადებებით მიმართა
და პოლიტიკური მონაწილეობ
 ის, სოციალური
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პოლიტიკის, მულტიკულტურალიზმის მიმარ
თულებით კვლევასა და ადგილობრივ თემებ
თან აქტიურ კონსულტაციებზე დაფუძნებული
ხედვები წარადგინა. ზოგიერთ მუნიციპალი
ტეტში (მარნეული, ხულო, ახმეტა) სოციალური
სამართლიანობის ცენტრმ
 ა (ყოფილი EMC) აღ
ნიშნული პოზიციები ადგილობრივ საზოგადო
ებრივ აქტორებთან ერთად წარადგინა.

უნდა ითქვ
 ას, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ძი
რითადი თვითმმართველობების სოციალურ
სამსახურებს სოციალური სამართლ
 იანობის
ცენტრ
 მა (ყოფილი EMC) შშმ პირთა, ქალთა,
ბავშვ
 თა უფლებებზე და სოციალ
 ური მუშაკის
საქმიანობისა და მანდატის შესახებ ტრენინ
გების ციკლი შესთავაზა.

ლებებს და თეორიებს მიმოიხილავს. მომზად
და მნიშვნ
 ელოვანი პოლიტიკური პროცესების
დროს ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეო
ბის შესახებ კრიტიკული სტატიების ციკლიც.
2020 წელს, სოციალური სამართლ
 იანობის
ცენტრმა (ყოფილი EMC) დაასრულა მნიშვ
ნელოვანი კვლევა, რომელიც კრიტიკულად
აფასებს ეთნიკური უმცირესობების წვდომას
უმაღლეს და საშუალო განათლებაზე, რამაც
არაერთი სისტემური პრობლემა გამოავლინა
ამ მიმართულებით, მათ შორის, უმცირესობე
ბის განათლებაზე ხედვის არარსებობა, სახელ
მძღვანელოების ხარისხის პრობლემა, მას
წავლებლების კვალიფიკაციის და ზოგადად
კადრების ნაკლებობის პრობლემა და სხვ. ეს
სისტემური გამოწვევები უმცირესობებისთვის
არა მხოლოდ სახელმწიფო ენის შესწავლას
აფერხებს, არამედ ზღუდავს წვდომას ხარის
ხიან განათლებაზე, რაც შემდგომში არაერთ
პრობლემაში, მათ შორის, დაბალ პოლიტიკურ
მონაწილეობასა და სოციალურ და ეკონომი
კურ დაუცველობაში აისახება.

წინასაარჩევნო პერიოდმა კიდევ ერთხელ მიუ
თითა, რომ უმცირესობების საკითხები ნაკლე
ბად ხვდება პოლიტიკური პარტიების ინტერე
სებში, და მათი პოლიტიკური მონაწილეობაც
დაბალია. მეტიც, წინასაარჩევნო პროცესებმა
მარნეულსა და ბოლნისში ძალადობის არაერ
თი შემთხვევა გამოავლინა, რომელიც ადგი
ლობრივ კლანებს შორის დაპირისპირებისა
და დემოკრატიული პრაქტიკების სისუსტის შე
დეგი იყო. ამ საკითხზე სოციალური სამართ
ლიანობის ცენტრმა (ყოფილი EMC) 2020 წელს
არაერთი ანალიტიკური დოკუმენტი მოამზა
და, რომელიც უმცირესობების მონაწილეობის
(მათ შორის, საკონსულტაციო მექანიზმების,
პოლიტიკური მონაწილეობ
 ის მხარდამჭერი
სპეციალური მექანიზმების შესახებ) საერთა
შორისო სტანდარტებს, საუკეთესო გამოცდი

ეთნიკური უმცირესობების მიმართ განათლების
პოლიტიკის სისტემური გამოწვევები
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მასწავლებელთა ქსელი, რომელიც სხვა
დასხვა ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფი
დან აქტიური და ახალგაზრდა მასწავლებ
ლებს აერთიანებს. ქსელის მონაწილეებს
შევთავაზეთ ლექციების, სემინარების ციკ
ლი, ასევე იგეგმება ერთობლივი პროექტე
ბი.

ემოციური კავშირი და გა-უცხო-ება: დისკუსია
სამშობლოზე

შექმნილი ვითარება კიდევ ერთხელ გვარწ
მუნებს, რომ სახელმწიფო სტრატეგიებში გა
წერილი ინკლუზიური მიდგომები მხოლოდ
ფორმალური და ზედაპირული, შერიგებისა
და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
სახელმწ
 იფო მინისტრის აპარატის ძალაუფ
ლება და საქმიანობა კი, სამწუხაროდ, მოჩვე
ნებითია.
ეთნიკური უმცირესობების, ასევე, რელიგიური
უმცირესობებისა და კონფლიქტის რეგიონებ
ში ადამიანის უფლებების საკითხებზე, სოცი
ალური სამართლიანობის ცენტრმა (ყოფილი
EMC) კოლექტიური ჩრდილოვანი ანგარიშები
წარადგინა გაეროს ინსტრ
 უმენტების, მათ შო
რის, UPR-ისა და ICCPR-ის წინაშე.

მიმდინარე წლის განმავლობაში სოციალუ
რი სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC)
განაგრძობდა სოლიდარობის პლატფორმის
მხარდაჭერას, რომელიც აერთიანებს აქტი
ვისტებს პანკისის, ქვემო ქართლის, აჭარის,
სამცხე-ჯავახეთის, გალის რეგიონებიდან და
თბილისიდან. სოლიდარობის პლატფორმის
მიზანია, აქტივისტებს შორის ჩამოაყალი
ბოს სოლიდარობისა და ცოდნის გაზიარ
 ე
ბისა და სოლიდარული კოლექტიური პრაქ
ტიკა. პლატფორმის ფარგლებში ჩატარდა
ათეულობით ლექცია, დისკუსია, შეხვედრა,
მოეწყო საველე გასვლები პოლიტიკის, კულ
ტურისა და სოციალური სამართლიან
 ობის
საკითხებზე. სოლიდარობის პლატფორმის
წევრები ყოველთვიურად იკრიბებიან და
ზოგჯერ საჯარო გამოხმაურებებსა და პოზი
ციებსაც აქვეყნებენ.

აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს სოცია
ლური სამართლიანობის ცენტრმ
 ა (ყოფილი
EMC) დააფ
 უძნა ქვემო ქართლის რეგიონის

განათლების პოლიტიკა ეთნიკური
უმცირესობების მიმართ

სოლიდარობის პლატფორმის შეხვედრა
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მიმდინარე წელს, სოციალური სამართლ
 ია
ნობის ცენტრ
 ი (ყოფილი EMC) ასევე განაგრ
ძობდა ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციე
ბის ინსტიტუციურ მხარდაჭერასა და მათთან
თანამშრ
 ომლობას.
საა ნგ არ იშ ო პერ იო დშ ი სოც ია ლ
 ურ ი სა
მართ ლ ია ნ ობ ის ცენტ რ მ ა (ყოფილი EMC)
ცდილ ობდ ა რას იზმ ის, კაპ იტ ალ იზმ ის და
პატრ ია რქ ატ ის გად აკვ ეთ ის ა და ჩაგვ რ ის
შეს ახ ებ კრიტ იკ ულ ი ტექს ტ
 ებ ის თარგ მ ან ე
ბის, მიმ ოხ ილვ ებ ის ა და სტატ იე ბ
 ის გამ ოქ
ვეყნ ებ ას.

რასიზმი, კაპიტალიზმი, პატრიარქატი თარგმანების კრებული

ამ მიმართულებით მომზადდა:
განცხადება
EMC მარნეულსა და ბოლნისში შექმნილ
სოციალური კრიზისს ეხმიანება

ანალიტიკური დოკუმენტი
პანკისის ხეობა საპოლიციო სპეცოპე
რაციიდან 1 წლის შემდეგ

განცხადება
დასახლების საერთო კრებები – მოჩვენე
ბითი დემოკრატია რეალური დემოკრა
ტიის ნაცვლად: EMC მარნეულის მუნიცი
პალიტეტს მიმართავს

ანალიტიკური დოკუმენტი
მარნეულ
 ის მუნიციპალიტეტის სოფლე
ბის საჭიროებების მიმოხილვა

განცხადება
მაჩალიკაშვილი და სხვები საქართვე
ლოს წინააღმდეგ საქმეზე ევროპულ სა
სამართლოში მიმდინარე კომუნიკაციის
მიმოხილვა
კვლევა
ეთნიკური უმცირესობების მიმართ გა
ნათლების პოლიტიკის სისტემური გა
მოწვევები
კვლევა
ეთნიკური უმცირესობების საჭიროებები,
საზოგადოებრივი მაუწყებელი და პანდე
მია
ანგარიში
საზოგადოებრივი და რელიგიური ორგა
ნიზაციების ჯგუფმა გაეროში UPR-ის ფარ
გლებში ანგარიში წარადგინა
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ანალიტიკური დოკუმენტი
პოზიტიურ
 ი მექანიზმები უმცირესობე
ბის პოლიტიკური მონაწილეობის მხარ
დასაჭერად – საერთაშორისო გამოც
დილების მიმოხილვა
სტატია
დასჯა, დაჯილდოვება და მიტოვება:
პოლიტიკური სტრატეგიები არჩევნების
დროს მარნეულსა და ბოლნისში
სტატია
არადომინანტური ეთნიკური ჯგუფე
ბი და კონსტ
 იტუცია – პოლიტიკოსების
პერსპექტივა
სტატია
გამოტოვებული საჭიროებები, ინტე
რესები და ისტორია – ქართული ენის
სწავლების პრობლემა საქართველოს
აზერბაიჯანელ თემში
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რელიგიის თავისუფლება და
არადომინანტური რელიგიური
ჯგუფები
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობებისთვის უფლებრივი
და სოციალური მდგომარეობა 2020 წელს არსებითად არ გაუმჯობესებუ
ლა. მეტიც, პანდემიის ფონზე ქვეყანაში განვითარებულმა სოციალ
 ურმა
კრიზისებმა ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური და სოციალური ექ
სკლუზიის მასშტაბი და სისტემურობა უფრო მეტად გამოაა
 შკარავა.
შიდა საეკლესიო განხილვების საგანი გახდა.
პანდემიის პირველი ტალღის დროს სოციალ
 უ
რი სამართლ
 იანობის ცენტრი (ყოფილი EMC)
სასულიერო პირებისა და თეოლოგების მონა
წილეობით ცდილობდა ეკლესიის სოციალური
მოძღვრებისა და პასუხისმგებლობის საკითხ
ზე ცოდნის თავმოყრას და გავრცელებას.

პანდემია და ეკლესია

საანგარიშო პერიოდში, რელიგიის თავისუფ
ლების კუთხით, ქვეყანაში მდგომარეობა არ
გაუმჯობესებულა. ამის საპირისპიროდ, პან
დემიის პირობებში კიდევ ერთხელ გამოაშ
კარავდა დომინანტური ეკლესიის მიმართ
ხელისუფლების აშკარა ლოიალობა და პო
ლიტიკურ ენასა თუ ცალკეულ ადმინისტრა
ციულ გადაწყვეტილებებში გამოხატული
უთანასწორო მიდგომა რელიგიური ორგანი
ზაციებ
 ის მიმართ.

პანდემიის პირობებში ვიხილეთ რელიგიური
ორგანიზაციების და თემების სოლიდარობის
უნიკალური გამოცდილებებიც, მათ შორის,
მუსლიმ თემებში.
წინასაარჩევნო პერიოდში, ტრადიციულ
 ად გა
მოიკვეთა საპატრიარქოს მაღალი იერარქების
ღია მონაწილეობა და მხარდაჭერა მმართვე
ლი პოლიტიკური გუნდის საჯარო შეხვედრებ
ში. წინასაარჩევნო კონტექსტს უნდა უკავშირ

პანდემიის პირობებში სიცოცხლისა და ჯანმ
რთელობის მაღალი რისკის მიუხედავად, სა
პატრიარქო განაგრძობდა რელიგიური შეკრე
ბების ორგანიზებას და მიმდინარე პერიოდში
აქტიურად ისმოდა პანდემიასა და ვირუსთან
დაკავშირებული ანტიმეცნიერული ქადაგებე
ბი, რომლებიც ხელს უშლიდა მრევლში სწო
რი მიდგომებისა და პრაქტიკების ჩამოყალი
ბებას. აღნიშნული საკითხი თეოლ
 ოგიური და

სოლიდარობა ისლამში: ზაქათი,
ხუმსი, სადაყა და ყოველდღიური
მხარდაჭერის პრაქტიკები
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დებოდეს ახლად მიღებულ ტყის კოდექსში
მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის ექსკლუ
ზიური შეღავათებისა და პრეფერენციების და
წესება, რომელმაც, გარდა იმისა, რომ საჯარო
რესურსების კერძო ორგანიზაციისთვის გადა
ცემის პრობლემური გამონაკლისი დაუშვა, მან
დომინანტურ ეკლესიასა და სხვა რელიგიურ
ორგანიზაციებს შორის უთანასწორობა კიდევ
უფრო გააღრმავა.
წინასაარჩევნო პროცესებს უნდა დავუკავში
როთ კარტოგრაფების, ივერი მელაშვილისა
და ნატალია ილიჩოვას უკანონო დაკავებისა
და დევნის საქმე. მათ მიმართ წარდგენილი
ბრალდება აშკარად დაუსაბუთებელია და არა
ერთ ფუნდამენტურ ფაქტობრივ და სამართ
ლებრივ ხარვეზს შეიცავს. გამოძიებ
 ის დაწყე
ბის დრო და კონტექსტი და დავით გარეჯის
თემის გარშემო „ქართული ოცნების“ მიერ წი
ნასაარჩევნოდ ორგანიზებული პოლიტიკური
კამპანია, ამ საქმის მიმართ აშკარა პოლიტი
კური ინტერესებისა და სამართალდამცავი
სისტემებისა და ძალაუფლების პოლიტიკური
ინსტრუმენტალიზების გამოცდილების მაჩვე
ნებელია. ამ საქმეში ჩანდა სასულიერო პირე
ბის აქტიური მონაწილეობა და საპატრიარქოს
მაღალ იერარქებსა და ხელისუფლებას შორის
პრობლემური მოკავშირეობა.

„კარტოგრაფების საქმე“ - სამართლებრივი
შეფასება
ფოტოს წყარო: პუბლიკა

პანდემია და სოლიდარობის იდეა რას ფიქრობენ სასულიერო პირები და
თეოლოგები

პრობლემური იყო დეკემბერში პანდემი
ის მეორე ტალღის დროს დაწესებული კო
მენდანტის საათის პირობებში რელიგიურ
 ი
დღესასწაულების აღნიშვნის საკითხი სხვა
რელიგიური ორგანიზაციების მხრიდან. მარ
თლმადიდებლური შობისა და ახალი წლის
დღესასწაულებთან დაკავშირებული გამონაკ
ლისებისა და შეღავათების პარალელურად,
მთავრობას არ გაუთვალისწინებია სხვა რე
ლიგიური დღესასწაულები და, შესაბამისად,
მრევლის საჭიროებები. ამ საკითხის გადაწყ
ვეტა, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სა
აგენტო, რომლის მიმართ ისედაც არსებობს
კრიტიკა, რომ ის კონტროლზე ორიენტირებუ
ლი დაბალი ნდობის მქონე უწყებაა, რელიგი
ური ორგანიზაციებისთვის მათი სასულიერო
პირებისა და მრევლის წევრების სიისა და პი
რადი მონაცემების გაზიარების გზით სცადა.
რელიგიური ორგანიზაციებისთვის ეს მიდგო
მა, უსაფრთხოებისა და პირადი ცხოვრების
რისკების, ასევე, უთანასწორო პოლიტიკის გა
მო, პრობლემური აღმოჩნდა და მათ ლიტურ
გიის დროის შეცვლ
 ა მოუწიათ.
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სოციალური პრაქტიკა. ამ კუთხით, სოციალუ
რი სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC)
აქტიურად იკვლევდა ძამას ხეობისა და სო
ფელ ქედელის შემთხვევებს.

EMC: მოვუწოდებთ ხელისუფლებას ძამას
ხეობაში გლეხების ინტერესები დაიცვას

საანგარიშო პერიოდში საეკლესიო წრეებ
ში გამოვლინდა ანტისემიტური ქადაგებისა
და პოზიციების ჯაჭვი, რამაც ეკლესიის შიგ
ნით პრობლემური ცოდნების და ხედვების
პრობლემა კიდევ ერთხელ გამოაა
 შკარავა.
სამწუხაროდ, ამ ფაქტებზე საპატრიარქოს
სათანადო რეაგ
 ირება არ მოუხდენია. მან არ
გააკრიტიკა და არ გაემიჯნა ქუთათელ-გაე
ნათელი მიტროპოლიტის, საქართვ
 ელოს სა
პატრიარქოს განათლების ცენტრის ხელმძღ
ვანელის, იოანე გამრეკელის მოსაზრებებს.

საანგარიშო პერიოდში სოციალური სამართ
ლიან
 ობის ცენტრი (ყოფილი EMC) აქტიურად
მუშაობდა მაღალმთიან აჭარაში ადგილობ
რივი თემების სოციალ
 ური და უფლებრივი სა
ჭიროებების გამოვლენის, იურიდიული დახმა
რებისა და ადვოკატირების მიმართულებით.
მათ შორის, EMC-ის ძალისხმევით შეიქმნა
სამუშაო სივრცე დაბა ხულოში. აჭარაში მუ
შაობის დროს განსაკუთრებულ პრობლემად
გამოიკვეთა ისლამის, როგორც სოციალური
და კულტურული სისტემის პოლიტიკური არა
ღიარ
 ებისა და წაშლის პრაქტიკა. ამ თემაზე
მომზადდა სპეციალური ინტერდისციპლინუ
რი კვლევა და მულტიმედია მასალები. მიმ
დინარე წელს სოციალური სამართლიანო
ბის ცენტრმა (ყოფილი EMC ასევე შეისწავლა
მაღალმთიან აჭარაში განათლების კუთხით
არსებული გამოწვევები და პოლიტიკა, მათ
შორის, რელიგიურ განათლებასთან დაკავში
რებული სირთულეები.

მიმდინარე წელს კრიტიკული იყო დეკანოზ
გიორგი მამალაძის ჯანმრთელობისა და მის
თვის სათანადო სამედიცინო მკურნალობის
საკითხი. არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად,
სასჯელაღსრულების ორგანოებს არ უზრუნ
ველყვ
 ეს სათანადო მკურნალობა და არც
სასჯელის გადავადების მექანიზმებმა იმუშა
ვა სამართლ
 იანად.
მიმდინარე პერიოდში, კვლავ გაგრძელდა
რეგიონებში ადგილობრივი გლეხების სო
ციალური ინტერესების უგულებელყოფის
ხარჯზე, მართლმადიდებელი ეკლესიისთ
ვის საძოვრებისა და სხვა მიწის ნაკვეთების
თვითნებური გადაცემის ნეგატიური და ანტი

ბათუმის მეჩეთის საქმე
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საანგარიშო
პერიოდში
ორგანიზაციამ
მოამზადა ანგარიშების, სტატიებისა და
კვლევების ყოვლისმომცველი კრებული
რელიგიის, პოლიტიკის და სოციალური კონ
ტექსტების საკითხებზე. ამასთანავე, სოცია
ლური სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი
EMC) განაგრძობდა ამ თემებზე თარგმანე
ბისა და კრიტიკული ანალიტიკური რესურ
სების შექმნას და დაინტერესებულ წრეებში
გავრცელებას.

აჭარის ხილული და უხილავი საზღვრები

ამ მიმართულებით მომზადდა:
განცხადება
EMC: ტყის კოდექსით მხოლოდ ეკლე
სიისთვის ტყის რესურსების გადაცემა
არაკონსტიტუციური იქნება

სტატია
ჟამი. ნაწილი პირველი: საგანგებო
მდგომარეობა
სტატია
ჟამი. ნაწილი მეორე: ლევიათანი, რე
ლიგიის თავისუფლება და უმრავლე
სობა

განცხადება
EMC კრიტიკულად აფასებს მთავრობის
მიერ არადომინანტური რელიგიური
ორგანიზაციებისგან სასულიერო პირე
ბისა და მრევლის სიების მოთხოვნას

სტატია
ჟამი. ნაწილი მესამე: სიცოცხლე თუ
ცხონება?

კვლევა
რელიგია, პოლიტიკა და სოციალური
კონტექსტები – კვლევების, ანგარიშები
სა და სტატიების კრებული

სტატია
რელიგია, ერი და სახელმწიფო საქარ
თველოში: ქრისტიანობის გავრცელება
მუსლიმურ აჭარაში

ანალიტიკური დოკუმენტი
2019 წელს იეჰოვას მოწმეთა მიმართ
ჩადენილი დანაშაულების ანალიზი

სტატია
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სა
აგენტოს საქმიანობის კრიტიკული ანა
ლიზი

სტატია
როდესაც
სეკულარული
დისკურსი
წინ უსწრ
 ებს სეკულარულ პრაქტიკას:
„კოვზმადიდებლები“ და სეკულარული
სახელმწიფო

ინფოგრაფიკა
რელიგიის სააგ
 ენტოს საქმიანობა
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კონფლიქტის რეგიონები და
ადამიანის უფლებები
სოციალური სამართლ
 იან
 ობის ცენტრი (ყოფილი EMC) 2020 წელსაც
ეწეოდა კონფლ
 იქტის რეგიონებში უფლებებსა და სოციალურ საჭი
როებებზე დაკვირვებას და მუდმივად ადვოკატირებდა, განსაკუთრე
ბით კი, პანდემიის პირობებში ადგილზე არსებულ გამოწვევებს ცენტ
რალური ხელისუფლების და საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე.

იზოლაცია იზოლაციაში - კონფლიქტის
რეგიონების გამოწვევები

განსაკუთრებით მძიმე უფლებრივი და ჰუმა
ნიტარული მდგომარეობაა ცხინვალის რეგი
ონში, კონკრეტულად, ახალგორში, რაც გა
დაადგილების თავისუფლებაზე დაწესებული
შეზღუდვების პირობებში კიდევ უფრო საგან
გაშო ხდება. პანდემიის პირობებში იზოლა
ციამ სოციალური მდგომარეობა მკვეთრად
დაამძიმა. ახალგორში მცხოვრები ადგილობ
რივი მოსახლეობის დიდი ნაწილი მოხუცები
არიან და მათთვის შემოსავლის ერთადერთი
წყარო ქართული პენსიაა, რასაც იზოლაციის
პირობებში ვეღარ იღებენ. სამედიცინო დახ
მარებაზე ხელმიუწვდ
 ომლობის გამო, ათეუ
ლობით პაციენტი გარდაიცვალა.
პანდემიის პირობებში გართულდა გალი
დან და ახალგორიდან თბილისში გადმოსუ
ლი სტუდენტების მდგომარეობა, რომლებიც
შეზღუდვების პირობებში უმუშევრად დარჩ
ნენ და ბინის ქირის ფულსაც ვერ იხდიდნენ.

მნიშვნელოვანია, რომ პანდემიის დროს სა
ქართველოს მთავრობა ცდილობდა კონ
ფლიქტის რეგიონებიდან პაციენტების მი
ღებას და მხარდაჭერას. ამის მიუხედავად,
აფხაზეთის de facto ხელისუფლების ახალი
მენეჯმენტისგან წამოსულ ახალ პოლიტიკურ
სიგნალებს, ხელისუფლებამ სათანადო ინი
ციატივებით და კონფლიქტის ტრანსფორმა
ციასთან დაკავშირებული ახალი სტრატეგიე
ბით არ უპასუხა. ჩვენ ამ დრომდე არ გვაქვს de
facto ხელისუფლებასთან თანამშრ
 ომლობისა
და ქმედითი კომუნიკაციის პლატფორმები,
რაც ახალგორიდან პაციენტების გამოყვანის
ან/და აფხაზეთში ძლიერ
 ი ხანძრ
 ების შემთხ
ვევებში, ასევე კრიტიკულად გამოჩნდა.

De facto სამართალდამცავების სასტიკი მოპყ
რობის შედეგად, 2020 წლის 28 აგვისტოს
ცხინვალში გარდაიცვალა ინალ ჯაბიევი, რა
საც მისი ოჯახისა და ადგილობრივი საზოგა
დოებ
 ის მასობრივი პროტესტი მოჰყვ
 ა. ამან
ბიბილოვის რეჟიმის მიმართ მზარდი უკმა
ყოფილება და კრიზისი კიდევ უფრო მძიმედ
გამოავლინა. ინალ ჯაბიევის ოჯახი სამხრეთ
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ოსეთის de facto პრეზიდენტის ადმინისტრა
ციის წინ განაგრძობს პროტესტს. ცხინვალში
ამ დრომდე ვერ ხერხდება de facto მთავრო
ბის შეკრება, პარლამენტის მუშაობა კი ბლო
კირებულია.
2020 წლის 30 სექტემბერს გალში აფხაზუ
რი დროშის დაწვის გამო დააკავეს ირაკ
ლი ბებ უა , რომელიც დღემდე პატიმრობაში
რჩებ ა. ირაკლი ბებუას ჯანმრ თელობა სუს
ტია და აფხაზეთის de facto ციხეებში არსე
ბული მძიმე მდგომარეო ბა მისთვის სარის
კოა .

ციცაბო კლდეზე სიარული ანუ აღიარება არაღიარების მიჯნაზე

კონფლ
 იქტის გადაჭრის ახალი გზებისა და ალ
ტერნატივების არარსებობის პრობლემა კიდევ
ერთხელ გამოჩნდა პოლიტიკური პარტიების
წინასაარჩევნო გეგმებზე დაკვირვების შედე
გად, სადაც აშკარად გამოვლინდა, რომ პარტი
ები ვერ გვთავაზობენ არსებითად ახალ მიდგო
მებს, რომლებიც კონფლიქტების მოგვარების
ეტაპობრივ და რეალისტურ ხედვებს გააჩენდა.

„უფლებები საქართველო“ და EMC აფხაზეთში
გასამართლებული ირაკლი ბებუას საქმეზე
ახალ მიმართვას ავრცელებენ

სოციალური სამართლიანობის ცენტრის
(ყოფილი EMC) მიერ 2020 წელს მომზადებუ
ლი რამდენიმე ანალიტიკური დოკუმენტი,
კონფლიქტის რეგიონ
 ებში არსებული გამოწ
ვევების ფონზე, აკრიტიკებს სახელმწიფოს
სამშვ
 იდობო პოლიტიკის წლების განმავლო
ბაში ხისტ და არატრანსფორმაციულ ბუნებას,
რომელიც ვერ პასუხობს ამ რეგიონებში არ
სებულ უფლებრივ და ჰუმანიტარულ გამოწ
ვევებს. მათ შორის, სოციალ
 ური სამართლ
 ი
ანობის ცენტრ
 ი (ყოფილი EMC) ცდილობდა
სტატიებ
 ის, მიმოხილვების, კრიტიკული ტექ
სტებისა და საჯარო დისკუსიების ორგანიზე
ბას კონფლიქტის რეგიონებისა და სამშვ
 ი
დობო პოლიტიკის თემაზე.

ყარაბაღში მიმდინარე ომის და მისი მძიმე
ადამიანური და პოლიტიკური შედეგების გათ
ვალისწინებით, სოციალური სამართლიანობის
ცენტრმა (ყოფილი EMC) ორგანიზება გაუკეთა
საზოგადოებრივი სამშვიდობო მანიფესტის
შექმნასა და აქციის ორგანიზებას. ტექსტ
 ში
ჩვენ ვგმობდით შოვინიზმის, მილიტარიზმისა
და ეთნოცენტრიზმის გაბატონებულ იდეოლ
 ო
გიებს და ამ ჩარჩოებით ჩვენი რეგიონისა და
ხალხების მართვ
 ისა და კონტროლის პოლი
ტიკას. მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესებში
ემოციური ჩართულობის მიუხედავად, საქარ
თველოს აზერბაიჯანელ და საქართველოს
სომეხ თემებს, ომთან დაკავშირებული სენტი
მენტები და გაუცხოება ადგილზე არ გადმოუ
ტანიათ, რადგან ჩვენს მოქალაქეებს ადგილზე
მშვიდობიანი თანაცხოვრების მნიშვნელობა
გაცნობიერებული აქვთ. თუმცა, სომხეთისა და
აზერბაიჯანის პოლიტიკაში მათი აქტიური
ცნობიერი და ემოციური ჩართულობა, ისევე
როგორც მულტიეთნიკურ რეგიონებში ეთნი
კური ჯგუფების ცხოვრების სეგრეგირებული

41

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

ფოტო აქციიდან – „სამშვიდობო მანიფესტი“

სოციალური პრაქტიკები, მრავალდონიანი ინ
ტეგრაციის პოლიტიკის წარმართვის აუცილებ
ლობასა და ამ კუთხით არსებულ გამოწვევებ
ზე, კიდევ ერთხელ მიუთითებს.

აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდშიც
გამოიკვეთა ეთნიკური და რელიგიური კონო
ტაციის მქონე ძალადობის ფაქტები გარდაბან
ში, თეთრიწყაროში, ფონიჭალაში. მიუხედავად
ამისა, სახელმწიფო ამგვ
 არი ინციდენტებისა
და პრაქტიკების მიზეზების გამოვლენას, მათ
თავიდან აცილებას და მართვას სათანადოდ
ვერ ახერხებს. ამ პროცესში მეტწილად ერთ
ჯერად საპოლიციო რეაგირებას ვხედავთ, სა
ხელმწიფოს არ გააჩნია კონფლიქტის გამოც
დილების მქონე ან ამგვარი რისკების წინაშე
მდგარ თემებში ტრანსფორმაციული სოცია
ლური მუშაობის გამოცდილება. ამ მიდგომაზე
მიუთითებს ბოლო წლებში გამოვლენილი რე
ლიგიური კონფლიქტების ჯაჭვიც და მიკრო თუ
მაკრო დონეზე სახელმწიფოს მიერ გამოვლე
ნილი გულგრილობა კონფლიქტის მიზეზებისა
და შედეგების გასამკლავებლად.

ამ მიმართულებით მომზადდა:
განცხადება
კონფლიქტის რეგიონ
 ები და ადამიანის
უფლებები პარტიების წინასაარჩევნო
ხედვებში – 2020

თარგმანი
„დავითი
და
გოლიათი“
და
„ქართველები კრემლში“: პოსტ-კოლო
ნიური პერსპექტივა კონფლიქტის შე
სახებ პოსტ-საბჭოთა საქართველოში

სტატია
საქართველოს სამშვ
 იდობო პოლიტი
კაში ადამიანის უფლებებისა და ჰუმა
ნიტარული ინტერესების დაცვის დის
კურსები, პრაქტიკები და გამოწვევები

ვიდეო
მშვიდობის იდეა კავკასიაში: გამოცდი
ლებები, პერსპ
 ექტივები და შესაძლებ
ლობა

სტატია
ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ
კანონის შეფასება უფლებრივი და ჰუ
მანიტარული პერსპექტივით

ვიდეო
ყარაბაღის კონფლიქტი: წარსული, აწ
მყო და მომავალი

ბლოგების სერია
კონფლიქტის რეგიონები და ადამიანის
უფლებები
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ლგბტქ ადამიანთა უფლებები
2020 წელს სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა (ყოფილი EMC) ლგბტქ
ჯგუფის სოციალური ექსკლუზიის
 ა და ძალადობის გამოცდილების კვლე
ვა ჩაატარა.
საერთო სოციალურ-ეკონომიკური სტრუქტუ
რების ნეგატიურ გავლენას, ისე სტიგმას, დის
კრიმინაციასა და იდენტობასთან დაკავშირე
ბულ სხვა სოციალურ სირთულეებს, რაც მათ
სოციალურად კიდევ უფრო დაუცველს ხდის.

ლგბტქ ჯგუფის სოციალური ექსკლუზიის
კვლევა საქართველოში

მასშტ
 აბურ რაოდენობრივ კვლევაზე მუშაო
ბა თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამამ
2019 წელს დაიწყო და 320 ლგბტქ თემის წევ
რი მოიცვა. სოციალ
 ური ექსკლუზიის ჩარჩოს
გაფართოების გზით, კვლევა შეეცადა ეჩვე
ნებინა მისი მრავალმხრივი ასპექტები, კერ
ძოდ, ეკონომიკურ მოწყვლადობასთან ერ
თად წარმოეჩინა ლგბტქ პირთა ექსკლუზიის
ისეთი ფორმები, რომლებიც ცხოვრებისიული
შანსების გაუარესებასა და კულტურულ არა
ღიარებაში ვლინდება და მოიც
 ავს აგენტო
ბის დაკარგვასა და თანასწორი მოქალაქე
ობის იდეიდან განდევნას. კვლევა აჩვენებს,
რომ ლგბტქ ადამიანები განიცდიან როგორც

კვლევის მიგნებებზე დაყრდ
 ნობით ნათლად
ჩანს, რომ ლგბტქ ადამიანების მიმართ ჩაგვ
რის სხვადასხვ
 ა ფორმას შორის ღრმა კავში
რია. ამ პრობლემის გადაწყვეტა საჭიროებს
ლგბტქ ადამიანების სხვების თანასწორად
აღიარებას, თანასწორი მოქალაქეობის მინი
ჭებას, დამოუკიდებლად არსებულ სოციალურ
და ეკონომიკურ საჭიროებებზე ფოკუსირებას
და ეფექტიანი ზომების მიღებას ჩაგვრის და
საძლევად. კვლევის მიგნებების ოპერაციო
ნალიზება ხელს შეუწყობს სოციალურ სამარ
თლიანობაზე დაფუძნებული დღის წესრიგის
შექმნ
 ას სახელმწიფოში, რომელიც ლგბტქ
ადამიანთა უფლებების აღიარ
 ებასა და მა
თი სოციალური ექსკ
 ლუზიის პრევენციას
ა
და აღმოფხვრას დაისახავს მიზნად, მეტად
დემოკრატიული, საჭიროებებზე ორიენტირე
ბული და მგრძნობიარე პოლიტიკის გატარე
ბის გზით. ის ასევე შეუწყობს ხელს ორგანი
ზაციების, აქტივისტებისა და სათემო დონეზე

ლიკა ჯალაღანია სიღარიბის, მასზე
ჰომოფობიის გავლენისა და თანასწორობის
იდეაზე
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არსებული ხარვეზების გამოვლენას და მათ
გადასაჭრელად გადასადგმელი ეფექტიანი
გზების დასახვას, მეტად პლურალისტური,
სოციალურ გამოწვევებზე ორიენტირებული,
დეცენტრალიზებული და ინკლ
 უზიური დღის
წესრიგის შესაქმნელად საქართველოში.

მუშაკების ლგბტქ ადამიანთა საჭიროებებზე
ცოდნით აღჭურვასა და მათი მგრძნობელო
ბის გაზრდ
 ას.
2020 წლის განმავლობაში, ასევე აქტიურად
მიმდინარეობდა მუშაობა საერთაშორისო ად
ვოკატირებაზე, გაეროს უნივერსალური პერი
ოდული მიმოხილვის (UPR) ფარგლებში სოცი
ალური სამართლიანობის ცენტრ
 მა (ყოფილი
EMC) სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრ
 
თელობასა და უფლებებზე არაფორმალური
კოალიციის ფარგლ
 ებში წარადგინა ანგარიში,
რომელმაც ბევრ სხვა მნიშვნელოვან საკითხ
თან ერთად, ლგბტქ ადამიანთა უფლებებიც
მოიცვა. ამასთან, სოციალური სამართლიან
 ო
ბის ცენტრმა (ყოფილი EMC) მონაწილეობა მი
იღო UPR-ის პრე-სესიებშიც და საადვოკაციო
სამუშაო გასწია დელეგატებთან.

გარდა კვლევისა, 2020 წლის განმავლობაში
თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა აქტი
ურად ეწეოდა ლგბტქ ჯგუფის მდგომარეობის
მონიტორინგს, კერძოდ, იმ საჭიროებების, რომ
ლებიც კოვიდ 19-ის პირობებში კიდევ უფრო გა
უარესდა. მონიტორინგის ფარგლებში სოცია
ლური სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC)
მჭიდროდ თანამშრომლობდა ლგბტქ სათემო
ორგანიზაციებთანაც, განსაკუთრებით, რეგიო
ნულ ორგანიზაციებთან და ცდილობდა მათთვის
სათანადო მხარდაჭერა აღმოეჩინა, რისთვისაც
ორგანიზაციამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხ
ვედრა გამართა ლგბტქ სათემო ორგანიზაციე
ბისა და აქტივისტების მონაწილეობით.
2020 წლის დეკემბერში ასევე ჩაატარა ორ
დღიანი ტრენინგი სოციალ
 ური მუშაკების
თვის, რომლებიც დასაქმებულები არიან
როგორც სახელმწიფო, ისე სხვადასხვა არა
სამთავრობო ორგანიზაციებში. ტრენინგი მი
მართული იყო ლგბტქ ჯგუფის სოციალურ-ე
კონომიკურ მდგომარეობაზე და სოციალური
მუშაკების როლზე სხვადასხვა პერსპექტივე
ბით. ტრენინგი ემსახურებოდა სოციალური

ლგბტქ ჯგუფის სოციალური ექსკ
 ლუზიის
კვლევა საქართველოში

ამ მიმართულებით მომზადდა:
განცხადება
კოალიცია თანასწორობისთვის – ანტიკ
რიზისული გეგმის მიღმა დარჩენილთა
საჭიროებებზე
კვლევა
ლგბტქ ჯგუფის სოციალ
 ური ექსკლ
 უზიის
კვლევა საქართველოში
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ანგარიში
ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ორგა
ნიზაციებმა სექსუალური და რეპროდუქ
ციულ
 ი ჯანმრთელობისა და უფლებების
შესახებ UPR-ის ფარგლებში კოალიციუ
რი ანგარიში წარადგინეს
ვიდეოების სერია
ლგბტქ ჯგუფის სოციალური ექსკლუზიის
შესახებ
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ქალთა უფლებები
2020 წელს, სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა (ყოფილი
EMC) ქალთა უფლებების ორგანიზაციული ხედვა და აქტივობები
კიდევ უფრო გააფართოვა. მიმდინარე პერიოდში ორგანიზაციამ
რამდენიმე მნიშვნელოვანი აქტივობა განახორციელა.
ტიკაში თარგმნის გზით. ამისათვის, სოცია
ლური სამართლიანობის ცენტრ
 მ
 ა (ყოფილი
EMC) მნიშვნელოვანი ფემინისტი ავტორე
ბის ტექსტები თარგმნა ქალთა საშინაო
შრომასა და კვლავწარმოებით შრომაზე, და
ასევე, შეკრიბა საქართველოში მოღვაწე ავ
ტორთა ჯგუფი სტატიებ
 ის მოსამზადებლად
ამავე თემაზე, საქართველოს რეალ
 ობის
გათვალისწინებით.
ამასთანავე, მიმდინარე წელს, სოციალური
სამართლიანობის ცენტრი (ყოფილი EMC)
აჭარასა და ქვემო ქართლის რეგიონებში
ქალთა საჭიროებების შესწავლას და მათი
მდგომარეობის საკვლევად წინასწარი მო
სამზადებელი სამუშაოე
 ბის ჩატარებას შეუდ
გა. ამ კუთხით გამოქვეყნდა არაერთი კრი
ტიკული სტატია, ეთნოგრაფიული ჩანაწერი
და მულტიმედია მასალა მუსლიმი ქალების
შესახებ გაბატონებული დისკურსების, რეპ
რეზენტაციისა და მათი ყოფისა და გამოწვე
ვების შესახებ.

სოციალური კვლავწარმოება, ქალთა შრომა
და შინშრომა - თარგმანების კრებული

პანდემიის პირობებში გამწვავებულმა სო
ციალურმა მდგომარეობამ, რომელმაც ქა
ლებს შრომის ტვირთი დაუმძიმა, მნიშვნ
 ე
ლოვანი გახადა, ყურადღება მიგვემართა
ქალების მიერ გაწეულ
 ი შრომისა და შინშ
რომისკენ, მისი თეორეტიზებისა და პრაქ

მაღალმთიანი აჭარის მუსლიმი ქალები: ნაწი
ლი II – ყოველდღიურ
 ობის პირისპირ
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ასევე, მუნიციპალურ დონეზე სოციალური სა
მართლ
 იანობის ცენტრი (ყოფილი EMC) მხარს
უჭერდა „ქალთა ოთახების“ გაძლიერებას ხუ
ლოსა და ბოლნისში. ორგანიზაცია მხარს უჭერ
და რადიო „მარნეულსა“ და „ბათუმელებსაც“,
ადგილობრივი ქალების საჭიროებების შესა
ხებ მედია მასალების მომზადებასა და გასაჯა
როებაში ხელშესაწყობად.

ამ დუნიას უწყლოდ არნა მოკდე – სოფელი ხუ
ლოში, საიდანაც წყალი გაქრა

ამ მიმართულებით მომზადდა:

სტატია
მაღალმთიანი აჭარის მუსლიმი ქალები

ბლოგი
მამა და დედა ჩხუბობენ ხანჯლებით:
პანდემიის გავლენა ქალთა მიმართ
და ოჯახში ძალადობაზე

სტატია
მაღალმთიანი აჭარის მუსლიმი ქალები:
ნაწილი II - ყოველდღიურობის პირისპირ

ბლოგი
ორ ქვეყანას შორის - ქალები საზღვ
რებს შიგნით და მის მიღმა

სტატია
ნაადრევი ქორწინება - გაბატონებული
დისკურსები და საქართველოს აზერბაი
ჯანელი ქალების რეალ
 ური საჭიროებები

თარგმანების კრებული
სოციალური კვლავწარმოება, ქალთა
შრომა და შინშრ
 ომა

ბლოგი
მოჩვენებების მიერ გატაცებულნი
ბლოგი
ქართველი აჭარელი მუსლიმი ქალები
მაშინ და დღეს
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2020 წელი ციფრებში
2020 წლის წარმატებული
საქმეების რაოდენობა

სტრატეგიული
სამართალწარმოება

9
ადამიანის უფლებათა ევროპულ
სასამართლოში წარმოებული
საქმე

12

15
პუბლიკაციები

12

კვლევა

4

39

პრაქტიკული
ანალიტიკური
სახელმძღვანელო დოკუმენტი

სისხლის სამართლის საქმე
საგამოძიებო ორგანოების წინაშე

2

4

სახალხო დამცველი, როგორც
თანასწორობის მექანიზმი

11

2

თარგმანების
კრებული

სტატიების
კრებული

საჯარო ღონისძიებები

70

საკონსტიტუციო სასამართლოში
წარმოებული საქმე

საჯარო და ონლაინ: დისკუსიები,
პრეზენტაციები, ფორუმები, ტრენინგები,
პრესკონფერენციები

6
ადმინისტრაციულ ორგანოებში
წარმოებული საქმე

62
საერთო სასამართლოებში
მიმდინარე საქმე

მულტიმედია

32

25

პოდკასტი

თარგმანი

51

62

19

1
გაერო ადამიანის უფლებათა
კომიტეტი

7

ბლოგი

სტატია
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შევიწროება
სამუშაო ადგილზე:
საერთაშორისო
და ეროვნული
სტანდარტების
მიმოხილვა

შრომით
ურთიერთობებში
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე პირებთან
მიმართებით
გონივრული
მისადაგება

შრომის ბაზრის
სეგმენტაცია და
არაფორმალური
შრომა კრიზისის
დროს

ქმედუნარიანობის
რეფორმის
შეფასება –
კანონმდებლობა
და პრაქტიკა

შრომითი
ურთიერთობები და
სოციალური დაცვა
პანდემიის დროს
– საქართველოს
შესახებ ანგარიში

დასაქმების
პოლიტიკა
საქართველოში

საკრედიტო ბუმი,
ჭარბვალიანობა
და ეროვნული
ბანკი

მოსახლეობა
მევახშეობის
პირისპირ:
მტაცებლური
დაკრედიტება და
მისი სოციალური
შედეგები

ინსტიტუციური
ჩარჩო და
ხელისუფლების
დონეებს შორის
უფლებამოსილებების
გადანაწილება

უსახლკარო
პირის ცნება და
უსახლკაროდ
მიჩნევის
კრიტერიუმები

შრომის
ფრაგმენტული
ინსპექტირება –
ზედამხედველობის
გარეშე
დარჩენილი
შრომითი
უფლებები

სამუშაო ადგილზე
დასაქმებულთა
დაღუპვის
შემთხვევების
გამოძიების
შეფასება

არაფორმალური
საშინაო შრომა
საერთაშორისო
სტანდარტებისა
და კარგი
პრაქტიკების შუქზე

ექსტრაქტივისტული
გადაკვეთები:
პოლიტიკა,
ეკოლოგია და
სოციალური ველი
– თარგმანების
კრებული

ექსტრაქტივისტული
გადაკვეთები:
პოლიტიკა,
ეკოლოგია და
სოციალური
სამართლიანობა
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საქმეთა
ელექტრონული
განაწილების
სისტემა
სასამართლოში

სასამართლოს
ხელმისაწვდომობა,
მოსახლეობის
გამოკითხვის
შედეგები

სასამართლო
სისტემის
სტრატეგიისა და
სამოქმედო გეგმის
შესრულების
მდგომარეობა

საგანგებო
მდგომარეობის
სამართლებრივი
და პოლიტიკური
შინაარსი არსებული
გამოცდილების
ანალიზი

ნარკოპოლიტიკა
საქართველოში
- 2019 წლის
ტენდენციები

საერთო სასამართ
ლოების კონსტ
 იტუ
ციური წარდგინე
ბის პრობლემური
საკითხები სისხ
ლის სამართლის
საქმის განხილვი
სას - ნარკოდანა
შაულებზე არსე
ბული პრაქტიკის
ანალიზი

სტატიებ
 ის კრებუ
ლი მართლმ
 საჯუ
ლებაზე

რეფორმები
სამართალდამცავ
სისტემაში
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ადამიანის
უფლებათა საბჭოს
პერიოდული
მიმოხილვა
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ეთნიკური
უმცირესობების
საკონსულტაციო
მექანიზმები
- რეალობა
საქართველოში და
საერთაშორისო
გამოცდილება

ეთნიკური
უმცირესობების
საჭიროებები,
საზოგადოებრივი
მაუწყებელი და
პანდემია

რელიგია,
პოლიტიკა და
სოციალური
კონტექსტები
- კვლევების,
ანგარიშებისა
და სტატიების
კრებული

ეთნიკური
უმცირესობების
მიმართ
განათლების
პოლიტიკის
სისტემური
გამოწვევები

ლგბტქ ჯგუფის
სოციალური
ექსკლუზიის
კვლევა
საქართველოში

ეთნიკური
უმცირესობების
პოლიტიკური
მონაწილეობის
გაძლიერება
მარნეულის
მუნიციპალიტეტში

პოზიტიური
მექანიზმები
უმცირესობების
პოლიტიკური
მონაწილეობის
მხარდასაჭერად
– საერთაშორისო
გამოცდილების
მიმოხილვა

სოციალური
კვლავწარმოება,
ქალთა შრომა
და შინშრომა
- თარგმანების
კრებული

თარგმანების
კრებული:
რელიგია,
სეკულარიზმი,
პოლიტიკა კრიტიკული
წაკითხვა

რასიზმი,
კაპიტალიზმი,
პატრიარქატი
- თარგმანების
კრებული

არადომინანტური
ეთნიკური
ჯგუფების
პოლიტიკური
მონაწილეობის
საკითხი
საქართველოს
კონსტიტუციებში

ოკუპირებული
ტერიტორიების
შესახებ კანონის
შეფასება
უფლებრივი და
ჰუმანიტარული
პერსპექტივით

საქართველოს
სამშვიდობო
პოლიტიკაში
ადამიანის
უფლებებისა და
ჰუმანიტარული
ინტერესების
დაცვის
დისკურსები,
პრაქტიკები და
გამოწვევები

პანკისის ხეობა
საპოლიციო
სპეცოპერაციიდან 1
წლის შემდეგ

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
სოფლების
საჭიროებების
მიმოხილვა
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დონორი ორგანიზაციები და
მიმდინარე პროექტები
სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაცია (RFSU)
პროექტი: ლგბტი პირთა უფლებების გაძლიერება,
სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის
საკითხების ადვოკატირება და ქვიარ აქტივისტთა
მხარდაჭერა
ბიუჯეტი: 1 027 600 ლარი

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)
მეშვეობით მხარდაჭერილი აღმოსავლეთ-დასავლეთის
მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამა „კანონის
უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG)
პროექტი: მარგინალიზებული ჯგუფებისთვის ადამიანის
უფლებების პირობების გაუმჯობესება სტრატეგიული
სამართალწარმოების გზით
ბიუჯეტი: 38,163.82 აშშ დოლარი

ფონდი „ღია საზოგადოება -საქართველო“ – OSGF
პროექტი: ქვემო ქართლში მასწავლებლების, როგორც
სოციალური ცვლილებების აგენტების და სათემო
ცხოვრების გაძლიერება და მხარდაჭერა
ბიუჯეტი: 35,000.00

აშშ დოლარი

შვეიცარიის საელჩო საქართველოში
პროექტი: ეთნიკური უმცირესობის ინტეგრაციის
ხელშეწყობა და უფლებრივი გაძლიერება კვლევის,
განათლების, ადვოკატირების და ნდობის აღდგენისკენ
მიმართული ღონისძიებების მეშვეობით
ბიუჯეტი: 180,320.42

ევრო

ღია საზოგადოების ფონდები (OSF)
პროექტი: ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის განხორციელების
ხელშეწყობა საქართველოში
ბიუჯეტი: 279,459.00 აშშ დოლარი

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი
პროექტი: სამთო-მოპოვებითი ინდუსტრიები და მათი
სოციო-ეკოლოგიური ასპექტები
ბიუჯეტი: 34,000.00 ევრო
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ფონდი „ღია საზოგადოება -საქართველო“ – OSGF
პროექტი: ფორმალურ და არაფორმალურ სექტორში
დასაქმებულთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება
ბიუჯეტი: 69 949.61 აშშ დოლარი

ფონდი „ღია საზოგადოება -საქართველო“ – OSGF
პროექტი: საქართველოში სოციალური უფლებების
მხარდაჭერა კვლევითი და მონაწილეობითი
ადვოკატირების გზით
ბიუჯეტი: 60 000.00 დოლარი

საერთაშორისო პარტნიორობა ადამიანის
უფლებებისთვის
პროექტი: პროტესტის გამოხატვის უფლების მხარდაჭერა
საქართველოში
ბიუჯეტი: 15 000.00

აშშ დოლარი

ფონდი „ღია საზოგადოება -საქართველო“ – OSGF
პროექტი: სამართლიანი და ჰუმანური სისხლის სამართლის
პოლიტიკის ჩამოყალიბება
ბიუჯეტი: 91,348.00 ევრო

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC)
პროექტი: ზრუნვის საჭიროებების, სერვისებისა და
პოლიტიკის ადვოკატირების პროექტი
ბიუჯეტი: 48,271.44

ლარი

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)
მეშვეობით მხარდაჭერილი აღმოსავლეთ-დასავლეთის
მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამა „კანონის
უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG)
პროექტი: მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესება
ბიუჯეტი: 30,210.31 აშშ დოლარი

ერთობლივი პროექტები
ღია საზოგადოების ფონდები (OSF)

Project name: სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის
საქმიანობის მხარდაჭერა

Budget: 49,890.00 USD
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