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ძვირ ფა სო მხარ დამ ჭე რე ბო და თა ნა მებ რ ძო ლე ბო,

გვსურს გა გი ზი ა როთ სი ახ ლე ე ბი ჩვენს ორ გა ნი ზა ცი ა ში წი ნა წელს მიმ დი ნა რე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრო ცე სე ბი სა და მი სი შე დე გე ბის შე სა ხებ, რაც ორ გა ნი ზა ცი ის 
მო მა ვა ლი სტრა ტე გი ი სა და ამო ცა ნე ბის გა ნახ ლე ბა სა და ჩვე ნი სა ხე ლის ცვლი
ლე ბას უკავ შირ დე ბა.

„სოციალური სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი“ „ადამიანის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო
ნი ტო რინ გის ცენ ტ რის (EMC)“ ახა ლი და სა ხე ლე ბა ა. ორ გა ნი ზა ცი ის სა ხე ლის ცვლი
ლე ბა გა მო ხა ტავს ჩვე ნი, ჩვე ნი თა ნა მებ რ ძო ლე ბის, მხარ დამ ჭე რე ბი სა და გულ შე
მატ კივ რე ბის სა ერ თო სურ ვილს, ორ გა ნი ზა ცი ის სა ხე ლი იმ თა ვით ვე ცხადს ხდი დეს 
იმ პრინ ცი პებს, იდე ა ლებ სა და წარ მოდ გე ნებს, რაც და ფუძ ნე ბის დღი დან გვა ერ თი
ა ნებს. ჩვენ თ ვის სა მარ თ ლი ა ნო ბის, უპი რა ტე სად კი სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
იდე ა, ყო ველ თ ვის იყო ბრძო ლი სა და ყო ველ დღი უ რი შრო მის მი ზა ნი. სა ხე ლის ცვლი
ლე ბა არ უკავ შირ დე ბა ორ გა ნი ზა ცი ის მი სი ის და ხედ ვის ცვლი ლე ბას, ის ჩვე ნი იდე ო
ლო გი უ რი ჩარ ჩოს, პრინ ცი პე ბი სა და მიზ ნე ბის გა მოკ ვე თას ისა ხავს მიზ ნად.

ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცია უკ ვე 8 წე ლია ცდი ლობს ხე ლი შე უწყოს სო ცი ა ლურ სა მარ თ ლი ა ნო
ბა ზე, სო ლი და რო ბა სა და ინ კ ლუ ზი ურ დე მოკ რა ტი ა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პო ლი ტი კის წარ მო
ე ბას ქვე ყა ნა ში. და ფუძ ნე ბის დღი დან ვხე დავთ, რომ პო ლი ტი კუ რი დღის წეს რი გი პრი ვი
ლე გი რე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ჯგუ ფე ბის კერ ძო ინ ტე რე სე ბით აიგე ბა და 
მას ში სრუ ლად არის გა მო ტო ვე ბუ ლი ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის დი დი ნა წი ლის და სხვა დას
ხ ვა ჩაგ რუ ლი ჯგუ ფის რე ა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი წუ ხი ლე ბი, სა ჭი რო ე ბე ბი 
და ინ ტე რე სე ბი. ამ გ ვარ მა პო ლი ტი კამ არამ ხო ლოდ გა მო რიცხა სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ
ტე რე სე ბი, არა მედ ფარ თო ჯგუ ფე ბი გა ა უცხო ვა და გა რი ყა პო ლი ტი კის ვე ლი დან. კერ ძო 
ინ ტე რე სე ბის დო მი ნი რე ბის პი რო ბებ ში, სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის ძი ე ბა, პო ლი ტი
კუ რი გა მო ხატ ვა და მათ გა სა ტა რებ ლად სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფე ბის დე მოკ რა ტი უ ლი ორ გა
ნი ზე ბის ხელ შეწყო ბა ჩვე ნი მუ შა ო ბის მთა ვა რი სტრა ტე გია და პრინ ცი პი გახ და. ცხა დი ა, 
ეს მიზ ნე ბი რთუ ლად მი საღ წე ვი იყო მკვეთ რად პო ლა რი ზე ბულ ან ტი სო ცი ა ლურ და ნაკ
ლე ბად დე მოკ რა ტი ულ პო ლი ტი კურ გა რე მო ში, ამი ტომ, მუდ მი ვად გვი წევს მუ შა ო ბის და 
ბრძო ლის ახა ლი სტრა ტე გი ე ბის ძი ე ბა და გან ვი თა რე ბა. 

8წლიანი სა მუ შაო გა მოც დი ლე ბის შემ დეგ ორ გა ნი ზა ცი ამ და იწყო სა კუ თა რი მიზ ნე
ბის, ამო ცა ნე ბი სა და სტრა ტე გი ე ბის გა და აზ რე ბი სა და გან ვი თა რე ბის დე მოკ რა ტი უ
ლი სა მუ შაო პრო ცე სი, რო მელ შიც ჩვე ნი თა ნამ შ რომ ლე ბი, თა ნა მო აზ რე ე ბი და თა ნა
მებ რ ძო ლე ბი აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ დ ნენ. მრა ვალ თ ვი ა ნი ფიქ რი სა და დის კუ სი ის 
შემ დეგ, ახალ მა სტრა ტე გი ამ, ერ თი მხრივ, სრუ ლად შე ი ნარ ჩუ ნა ყვე ლა ის იდეა და 
ამო ცა ნა, რო მელ საც ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცია 8 წლის გან მავ ლო ბა ში ემ ყა რე ბო და, მე ო რე 
მხრივ კი, შე ე ცა და ეპა სუ ხა უფ რო ფარ თო სო ცი ა ლუ რი უკ მა ყო ფი ლე ბე ბის თ ვის და 
გა ე ფარ თო ე ბი ნა ორ გა ნი ზა ცი ის სა მუ შაო თე მე ბი და სტრა ტე გი ე ბი. ქვე ყა ნა ში მიმ დი

ორგანიზაციული სიახლეების 
შესახებ 

დირექტორთა საბჭო
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ნა რე ის ტო რი უ ლი, პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი პრო ცე სე ბის კრი ტი კუ ლი ანა ლი ზი 
და მათ გარ შე მო უფ რო ფარ თო სა ზო გა დო ებ რი ვი დის კუ სი ის წარ მო ე ბა, კი დევ ერთ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ამო ცა ნად და ი სა ხა.

„სოციალური სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი“ ინარ ჩუ ნებს ყვე ლა სა მუ შაო მი მარ
თუ ლე ბას და თა ვის საქ მი ა ნო ბას აძ ლი ე რებს ახა ლი თე მე ბით, რაც მო ი ცავს: 
გა რე მოს დაც ვი თი სა მარ თ ლი ა ნო ბა და პო ლი ტი კა; ინ კ ლუ ზი უ რი მარ თ ვა და 
მო ნა წი ლე ო ბი თი დე მოკ რა ტი ის სა კითხე ბი; და ნა შა უ ლის და სას ჯე ლე ბის ან ტი
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის კრი ტი კა; კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ა ნი ტრან ს ფორ მა
ცი ის და უფ ლე ბე ბის დაც ვის ხელ შეწყო ბა; ქალ თა მი მართ სა მარ თ ლი ა ნი სო ცი
ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის მხარ და ჭე რა.

ჩვენ ვაც ნო ბი ე რებთ არ სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი წეს რი გის რა დი კა ლუ
რი გარ დაქ მ ნის სა ჭი რო ე ბას, რა თა ყვე ლა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის თ ვის შე იქ მ ნას უფ რო 
სა მარ თ ლი ა ნი, თა ნას წო რი და დე მოკ რა ტი უ ლი პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და სო
ცი ა ლუ რი გა რე მო. ამ მიზ ნით კი, ქვე მო დან მო ქა ლა ქე ე ბის დე მოკ რა ტი უ ლი ორ გა
ნი ზე ბის ხელ შეწყო ბა, რე ა ლურ სო ცი ა ლურ ცვლი ლე ბებ ზე მი მარ თუ ლი პო ლი ტი კის 
მშე ნებ ლო ბა და სო ლი და რო ბის ქსე ლე ბის გან ვი თა რე ბა სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა
ნო ბის ცენ ტ რის პო ლი ტი კუ რი და სა მუ შაო სტრა ტე გი ის წამ ყ ვან პრინ ცი პად გვსურს 
რომ იქ ცეს.

სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი მად ლო ბას უხ დის თა ვის ყვე ლა თა ნა მო აზ
რეს, თა ნამ შ რო მელ სა და თა ნა მებ რ ძოლს, რო მელ თაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი მი
უძღ ვით ჩვენს ქვე ყა ნა ში უფ რო სა მარ თ ლი ა ნი, თა ნას წო რი და დე მოკ რა ტი უ ლი გა რე
მოს მშე ნებ ლო ბა ში.

ჩვენ გვჯე რა, რომ სა მარ თ ლი ა ნი მო მა ვა ლი მხო ლოდ ერ თ მა ნე თის მი მართ სო ლი და
რო ბით წარ მო ი სა ხე ბა, იწარ მო ე ბა და მი იღ წე ვა. სწო რედ ამი ტომ, ვრჩე ბით ყვე ლა იმ 
პრო ცე სის, ადა მი ა ნის და ორ გა ნი ზე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის მხარ დამ ჭე რად და მე
გობ რად, რო მე ლიც სა კუ თარ თემ ში, სო ფელ ში, ქა ლაქ ში, თუ სა მუ შაო ად გილ ზე იბ რ
ძ ვის სა მარ თ ლი ა ნო ბის თ ვის და ამ გზით მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს ქვე ყა ნა ში 
რა დი კა ლუ რი გარ დაქ მ ნე ბის თ ვის.

შესავალი

„ორგანიზაციული სიახლეების შესახებ”

https://bit.ly/3dDH9qr
https://bit.ly/3dDH9qr
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COVID 19 და ეკონომიკური და 
სოციალური უფლებები  

2020 წე ლი პან დე მი ი სა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი მძი მე ეკო ნო მი კუ რი 
გა მოწ ვე ვე ბის ფონ ზე, ფორ მა ლუ რი და არა ფორ მა ლუ რი მშრო მე ლე ბი
სა და სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფის ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ
რი მდგო მა რე ო ბის დამ ძი მე ბის თვალ საზ რი სით, გან სა კუთ რე ბით რთუ
ლი აღ მოჩ ნ და. 

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

და, შრო მა გაზ რ დი ლი რის კე ბის ფონ ზე, არ
სე ბი თად შეც ვ ლილ სა მუ შაო გა რე მო ში, ხში
რად ფი ზი კუ რად მძი მე, საფ რ თხის შემ ც ველ 
პი რო ბებ ში გა ნაგ რ ძო. მათ შო რის არი ან 
ტექ ს ტი ლის ფაბ რი კე ბის მკე რა ვე ბი, ექ თ ნე
ბი და ექი მე ბი, სა ცა ლო ვაჭ რო ბის ქსე ლებ
ში და საქ მე ბუ ლე ბი, მეტ როს მე მან ქა ნე ე ბი, 
მე შახ ტე ე ბი და სხვე ბი. სო ცი ა ლუ რი სა მარ
თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC) ეხ მა უ
რე ბო და და აფა სებ და რო გორც მშრო მელ
თა უფ ლე ბე ბის ხელ ყო ფის კონ კ რე ტულ 
შემ თხ ვე ვებს, ისე მას შ ტა ბურ დარ ღ ვე ვებ სა 

COVID 19 და ქალთა უფლებებიარაფორმალური შრომა და COVID 19

ეპი დე მი ო ლო გი უ რი და ეკო ნო მი კუ რი მდგო
მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბას თან ერ თად მკვეთ
რად გა უ ა რეს და მშრო მელ თა ფარ თო ჯგუ
ფე ბის შრო მი თი პი რო ბე ბი და უფ ლებ რი ვი 
მდგო მა რე ო ბა. ათო ბით ათას და საქ მე ბულს 
ვა და ზე ად რე შე უწყ და შრო მი თი ხელ შეკ რუ
ლე ბა, და კარ გა ან შე უმ ცირ და ხელ ფა სი, იძუ
ლე ბუ ლი გახ და აუნაზღა უ რე ბელ შვე ბუ ლე ბა
ში გა სუ ლი ყო.

ამა ვე დროს, და საქ მე ბულ თა ნა წილ მა, ვინც 
აუცი ლე ბელ, საკ ვან ძო სა მუ შა ოს ას რუ ლებ

https://bit.ly/3usxBFz
https://bit.ly/3mir9y3
https://bit.ly/3rdSqlP
https://bit.ly/3rdSqlP
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ghirseuli-shromis-platforma-metroshi-epidemiuri-situatsia-damdzimda
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ghirseuli-shromis-platforma-metroshi-epidemiuri-situatsia-damdzimda
https://bit.ly/3lDRzd1
https://bit.ly/3usxBFz
https://bit.ly/3mir9y3
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და შრო მის და სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის სის
ტე მურ ჩა ვარ დ ნებს. 

ფორ მა ლურ სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა მძი მე 
უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის პა რა ლე ლუ რად, 
მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში სე რი ო ზუ ლი 
პრობ ლე მა იყო არა ფორ მა ლურ სექ ტორ ში 
ჩარ თუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის სო ცი ა ლუ რი და 
ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა, რო მელ თაც 
გან სა კუთ რე ბით მძი მედ შე ე ხოთ პან დე მი ის 
გა მო დად გე ნი ლი ეკო ნო მი კუ რი შეზღუდ ვე
ბი. ამას თა ნა ვე, არა ფორ მა ლუ რი მშრო მე ლე
ბი მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ და შეზღუ დუ ლად 
ან სა ერ თოდ ვერ ხვდე ბოდ ნენ მთავ რო ბის 
ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მის და ფარ ვის არე ალ ში. 
ამ თვალ საზ რი სით გან სა კუთ რე ბით ხილული 
იყო ის წი ნა აღ მ დე გო ბის პრო ცე სე ბი, რომ
ლებ საც გა რე მო ვაჭ რე ე ბი პე რი ო დუ ლად 
მი მარ თავ დ ნენ მთავ რო ბის მი ერ დად გე ნი
ლი შეზღუდ ვე ბი სა და შე სა ბა მი სი სო ცი ა ლუ
რი დაც ვი სა თუ ხელ შეწყო ბის მე ქა ნიზ მე ბის 
არარ სე ბო ბი დან გა მომ დი ნა რე. სა ჯა რო სივ
რ ცე ასე ვე არა ერ თხელ მო იც ვა სწავ ლის სა
ფა სუ რის გა და უხ დე ლო ბის გა მო სტა ტუს შე

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

ჩე რე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის მა ნი ფეს ტებ მა და 
სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლუ რი ჯგუ ფის მი ერ წა მოჭ
რილ მა არა ერ თ მა მწვა ვე სო ცი ა ლურ მა და 
ეკო ნო მი კურ მა სა კითხ მა.  

ან ტიკ რი ზი სუ ლი პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც სა
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ შე ი მუ შა ვა, ქვეყ ნის 
ის ტო რი ა ში უპ რე ცენ დენ ტოა რო გორც სა მარ
თ ლებ რი ვად, ისე პო ლი ტი კუ რად. სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის სა გან გე ბო პროგ რა მებ ში მოხ ვ
დ ნენ ისე თი ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც წლე ბის გან
მავ ლო ბა ში სა ხელ მ წი ფოს ყუ რადღე ბის მიღ მა 
რჩე ბოდ ნენ. მი უ ხე და ვად ამი სა, მა თი შე მუ შა
ვე ბი სა და ად მი ნის ტ რი რე ბი სას გა მოვ ლინ და 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხარ ვე ზე ბი და რის კე ბი, რა
ზეც სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი 
(ყოფილი EMC) სხვა დას ხ ვა ფორ მა ტებ ში მი უ
თი თებ და. COVID 19ის პან დე მი ამ გან სა კუთ რე
ბუ ლი სიცხა დით გა მო ავ ლი ნა მო სახ ლე ო ბის 
უკი დუ რე სი მოწყ ვ ლა დო ბა და ეკო ნი მი კუ რი 
და სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის ის ჩა ვარ დ ნე ბიც, 
რომ ლე ბიც მას აწარ მო ებს. გა მოვ ლე ნი ლი 
რის კე ბი უკავ შირ დე ბო და არა ფორ მა ლუ რად 
და საქ მე ბულ თა წვდო მას გა მო ყო ფილ სო ცი
ა ლურ დახ მა რე ბა ზე, ახალ სა გა რეო ვალ თან 
და კავ ში რე ბულ კითხ ვებს და დახ მა რე ბის გა
და ნა წი ლე ბის სო ცი ა ლურ სა მარ თ ლი ა ნო ბას. 
პან დე მი ი სა და ან ტიკ რი ზი სუ ლი პროგ რა მე ბის 
ამ და სხვა დარ გობ რივ თუ ზო გად გავ ლე ნებ
ზე სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენტრმა 
(ყოფილი EMC) მო ამ ზა და ექ ს პერ ტ ინ ტერ ვი უ
ე ბი, სა ინ ფორ მა ციო რგო ლე ბი და ანა ლი ტი კუ
რი დო კუ მენ ტე ბი.

EMC: ანტიკრიზისულ პროგრამებში 
მნიშვნელოვანი ხარვეზები და რისკები იკვეთება

ჯანდაცვის პოლიტიკა კრიზისის დრო  ინტერვიუ 
თენგიზ ვერულავასთან

https://bit.ly/394iF8e
https://bit.ly/393SSNg
https://bit.ly/393SSNg
https://bit.ly/2QjZ3Gy
https://bit.ly/2QjZ3Gy
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-antikrizisul-programebshi-mnishvnelovani-kharvezebi-da-riskebi-ikveteba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/jandatsvis-politika-krizisis-dro-interviu-tengiz-verulavastan
https://bit.ly/2QjZ3Gy
https://bit.ly/3vOa1EE
https://bit.ly/3vOa4jO
https://socialjustice.org.ge/ka/products/jandatsvis-politika-krizisis-dro-interviu-tengiz-verulavastan
https://socialjustice.org.ge/ka/products/jandatsvis-politika-krizisis-dro-interviu-tengiz-verulavastan
https://bit.ly/3cUeo8n
https://bit.ly/3cUeo8n
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-antikrizisul-programebshi-mnishvnelovani-kharvezebi-da-riskebi-ikveteba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-antikrizisul-programebshi-mnishvnelovani-kharvezebi-da-riskebi-ikveteba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/jandatsvis-politika-krizisis-dro-interviu-tengiz-verulavastan
https://socialjustice.org.ge/ka/products/jandatsvis-politika-krizisis-dro-interviu-tengiz-verulavastan
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სტა ტია

აქვს თუ არა დამ საქ მე ბელს უფ ლე ბა, გა
გიშ ვათ არა ა ნაზღა უ რე ბად შვე ბუ ლე ბა ში 
ან შე გიწყ ვი ტოთ შრო მი თი ურ თი ერ თო ბა

ბლო გი

ტყი ბუ ლი, პან დე მია და ექ ს ტ რაქ ტი ვიზ მი

ბლო გი

აუცი ლე ბე ლი, მაგ რამ და უ ფა სე ბე ლი 
შრო მა – ექ თ ნე ბი თა ვი ანთ შრო მით პი
რო ბებ ზე

ვიდეოების სერია 

COVID19 და შრომის უფლებები

ინ ფოგ რა ფი კე ბის სე რია

სა მარ თა ლი მშრო მელს 

გან ცხა დე ბა

ღირ სე უ ლი შრო მის პლატ ფორ მა: მეტ
რო ში ეპი დე მი უ რი სი ტუ ა ცია დამ ძიმ და

გან ცხა დე ბა

EMC: სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ან ტიკ რი ზი
სუ ლი გეგ მა უსა მარ თ ლოა

კვლე ვა

შრო მის ბაზ რის სეგ მენ ტა ცია და არა
ფორ მა ლუ რი შრო მა კრი ზი სის დროს

ან გა რი ში

შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბი და სო ცი ა
ლუ რი დაც ვა პან დე მი ის დროს – სა ქარ
თ ვე ლოს შე სა ხებ ან გა რი ში

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი

კო რო ნა ვი რუ სი და მშრო მელ თა უფ ლე
ბე ბი

გა მოხ მა უ რე ბებ თან და შე ფა სე ბებ თან ერ
თად, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი 
(ყოფილი EMC) მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში 
ავ რ ცე ლებ და სხვა დას ხ ვა სა ხის სა ინ ფორ მა
ციო მა სა ლას, რო მე ლიც, ერ თი მხრივ, მშრო
მე ლებს სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ ინ
ფორ მა ცი ას აწ ვ დი და, ხო ლო მე ო რე მხრივ, 
ფარ თო სა ზო გა დო ე ბას მიმ დი ნა რე კრი ზი სის 
ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ გან ზო მი ლე ბებ
ზე უახ ლეს მო ნა ცე მებს აც ნობ და. სო ცი ა ლუ
რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC)  
მნიშ ვ ნე ლო ვან რე სურსს მი მარ თავ და მო ქა
ლა ქე ე ბი სათ ვის უფა სო იური დი უ ლი კონ სულ
ტა ცი ე ბის გა ცე მი სა და სა სა მარ თ ლო წარ მო
მად გენ ლო ბის თვალ საზ რი სი თაც. COVID 19ის 
პან დე მი ი სას გა მოვ ლე ნილ ჩა ვარ დ ნებს, შრო
მი თი უფ ლე ბე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
სის ტე მის მი მარ თუ ლე ბით, და ეთ მო სიღ რ მი
სე უ ლი ან გა რი შიც – „შრომითი ურ თი ერ თო ბე
ბი და სო ცი ა ლუ რი დაც ვა პან დე მი ის დროს“. 

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

შრომითი ურთიერთობები და სოციალური 
დაცვა პანდემიის დროს  საქართველოს შესახებ 
ანგარიში

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

https://bit.ly/314X6zZ
https://bit.ly/314X6zZ
https://bit.ly/314X6zZ
https://bit.ly/3s9utxx
https://bit.ly/3f4ddpU
https://bit.ly/3f4ddpU
https://bit.ly/3f4ddpU
https://bit.ly/3wqeei1
https://bit.ly/3f3ETeg
https://bit.ly/3vHhpBA
https://bit.ly/3vHhpBA
https://bit.ly/3r8U88m
https://bit.ly/3r8U88m
https://bit.ly/314WOsT
https://bit.ly/314WOsT
https://bit.ly/3vQNI0S
https://bit.ly/3vQNI0S
https://bit.ly/3vQNI0S
https://bit.ly/3c8oSBZ
https://bit.ly/3c8oSBZ
https://emc.org.ge/ka/products/akvs-tu-ara-damsakmebels-ufleba-gagishvat-araanazghaurebad-shvebulebashi-an-shegitsqvitot-shromiti-urtiertoba?fbclid=IwAR11M92b2BjZ_cH3jirK5RWJLza2wVVaQOy5d-AE-Nim0C_3pf87YKt4RwQ
https://socialjustice.org.ge/ka/products/samartali-mshomels
https://bit.ly/3lHi29F
https://bit.ly/3lHi29F
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shromiti-urtiertobebi-da-sotsialuri-datsva-pandemiis-dros-sakartvelos-shesakheb-angarishi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shromiti-urtiertobebi-da-sotsialuri-datsva-pandemiis-dros-sakartvelos-shesakheb-angarishi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shromiti-urtiertobebi-da-sotsialuri-datsva-pandemiis-dros-sakartvelos-shesakheb-angarishi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shromiti-urtiertobebi-da-sotsialuri-datsva-pandemiis-dros-sakartvelos-shesakheb-angarishi
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შრო მი თი უფ ლე ბე ბი 

სერ ვი სის სფე რო ში არ სე ბუ ლი უმ ძი მე სი სა მუ
შაო პი რო ბე ბის თა ო ბა ზე პე რი ო დუ ლად გავ
რ ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის პა რა ლე ლუ რად, 
ერ თ ერ თი სუ პერ მარ კე ტის კონ სულ ტან ტის 
გარ დაც ვა ლე ბის შემ თხ ვე ვამ და ა დას ტუ რა, 
რომ შრო მის უსაფ რ თხო ე ბის სტან დარ ტე ბი 
და უსაფ რ თხო სა მუ შაო გა რე მოს უზ რუნ ველ
ყო ფა თა ნაბ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხია 
ყვე ლა სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლე ბის თ ვის. 

შრო მის ინ ს პექ ცი ის არ სე ბო ბის მი უ ხე და ვად 
(მისი მან და ტი 2020 წელს შრო მის უსაფ რ
თხო ე ბის სა კითხებ ზე ვრცელ დე ბო და), შრო
მის უსაფ რ თხო ე ბის ნორ მე ბის და უც ვე ლო
ბის შე დე გად დამ დ გა რი მძი მე შემ თხ ვე ვე ბი 
2020 წელ საც ერ თ ერ თი მთა ვა რი სა კითხი 
იყო. სექ ტემ ბერ ში, ქა ლაქ ქუ თა ის ში, გა დამ
ცე მი ხა ზის საყ რ დე ნი კონ ს ტ რუქ ცი ის დე მონ
ტა ჟის დროს სს „საქართველოს რკი ნიგ ზის“ 
ორი ელექ ტ რო მონ ტი ო რის გარ დაც ვა ლე ბა 
შრო მის უსაფ რ თხო ე ბის სუს ტი პო ლი ტი კის 
თან მ დევ შე დე გად შე ფას და. 2020 წელს სა

პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი და მა ტე ბი თი და მძი მე გა მოწ ვე ვე ბის 
მიღ მაც, 2020 წე ლი თით ქ მის ყვე ლა სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი მშრო მე
ლე ბის თ ვის რთუ ლი აღ მოჩ ნ და. გა სუ ლი წე ლი გან სა კუთ რე ბით მძი მე 
იყო მომ სა ხუ რე ბის სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლე ბის თ ვის. 

EMC მოუწოდებს შრომის ინსპექციას, 
დაუყოვნებლივ ჩაატაროს „სპარის“ 
ინსპექტირება

წარ მოო ინ ცი დენ ტე ბის გა რე შე არც მო ნო
ინ დუს ტ რი ულ ქა ლა ქებ ში ჩა უვ ლი ა. სექ ტემ
ბ რის და საწყის ში გავ რ ცელ და ინ ფორ მა ცია 
ჭი ა თუ რის მა ღა რო ში მუ შის და ღუპ ვის შე სა
ხებ. საფ რ თხის შემ ც ვე ლი სა მუ შაო გა რე მო 
და მოძ ვე ლე ბუ ლი აღ ჭურ ვი ლო ბა ყო ველ
დღი უ რო ბის ნა წი ლია ტყი ბუ ლე ლი მე შახ ტე
ე ბის თ ვი საც, რაც 2020 წლის გან მავ ლო ბა ში 
არა ერ თხელ გახ და მე შახ ტე ე ბის პრო ტეს ტის 
სა გა ნი.  

2020 წლის გან მავ ლო ბა ში კვლავ მნიშ ვ ნე
ლო ვან გა მოწ ვე ვად დარ ჩა შრო მის უსაფ რ
თხო ე ბის წე სე ბის დარ ღ ვე ვის გა მო სა მუ შაო 
ად გილ ზე და ღუპ ვის შემ თხ ვე ვე ბის სა თა ნა
დო გა მო ძი ე ბი სა და შე სა ბა მის პი რებ ზე სის
ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
და კის რე ბის პრობ ლე მა, რაც ამ მი მარ თუ
ლე ბით სის ხ ლის სა მარ თ ლის პო ლი ტი კის 
გა და ხედ ვის და გაძ ლი ე რე ბის სა ჭი რო ე ბას 
აყე ნებს დღის წეს რიგ ში. ეს დაკ ვირ ვე ბა ასე
ვე ემ ყა რე ბა სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ცენ ტ რის (ყოფილი EMC) მი ერ შექ მ ნილ ანა
ლი ტი კურ დო კუ მენტს, რო მე ლიც ორ გა ნი ზა
ცი ის წარ მო ე ბა ში არ სე ბუ ლი საქ მე ე ბის ანა
ლი ზის შე დე გად მომ ზად და. 

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

https://bit.ly/3f2Cn8j
https://bit.ly/3c8Md6v
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-moutsodebs-shromis-inspektsias-dauqovnebliv-chaataros-sparis-inspektireba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-moutsodebs-shromis-inspektsias-dauqovnebliv-chaataros-sparis-inspektireba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-moutsodebs-shromis-inspektsias-dauqovnebliv-chaataros-sparis-inspektireba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-moutsodebs-shromis-inspektsias-dauqovnebliv-chaataros-sparis-inspektireba
https://bit.ly/3cb2s3c
https://bit.ly/3lCZV4M
https://bit.ly/3lE2i7B
https://bit.ly/3lE2i7B
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ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ როს სო ცი ა ლუ რი მუ შა
კე ბის შრო მი თი უფ ლე ბე ბის და უც ვე ლო ბა 
2020 წელ საც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხი იყო. 
წლის და საწყის ში ჯან დაც ვის სა მი ნის ტ რომ 
სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის ნა წი ლი სამ სა ხუ რი
დან დარ ღ ვე ვე ბით გა ა თა ვი სუფ ლა. სო ცი ა
ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი 
EMC) გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი მუ შა
კე ბის ნა წი ლის ინ ტე რე სებს სა სა მარ თ ლო ში 
იცავს. ოქ ტომ ბ რის ბო ლოს სა სა მარ თ ლომ 
ერ თ ერ თი სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის სამ სა ხუ რი
დან გან თა ვი სუფ ლე ბა უკა ნო ნოდ ცნო და სსიპ 
„სახელმწიფო ზრუნ ვი სა და ტრე ფი კინ გის 
მსხვერ პ ლ თა, და ზა რა ლე ბულ თა დახ მა რე ბის 
სა ა გენ ტოს“ გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი თა ნამ შ რომ
ლის სა სარ გებ ლოდ 15 000 ლა რის ოდე ნო ბით 
კომ პენ სა ცი ის გა დახ და და ა კის რა. 

2020 წელს აჭა რის სა ზო გა დო ებ რივ მა უწყე
ბელ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ მა ცხა დად აჩ ვე
ნა სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის ახა ლი მე
ნეჯ მენ ტის ინ ტე რე სი, შე ეც ვა ლა მა უწყებ ლის 
სა რე დაქ ციო პო ლი ტი კა, რაც მა უწყებ ლის 
თა ნამ შ რო მელ თა, მათ შო რის, სა რე დაქ ციო 
პო ლი ტი კა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბის შე
ვიწ რო ე ბის, მა თი პო ზი ცი ე ბის უკა ნო ნო ცვლი
ლე ბის ან სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის 
გზით ხდე ბო და. მა უწყებ ლის ჟურ ნა ლის ტე ბი 
ახა ლი მე ნეჯ მენ ტის მხრი დან სამ სა ხუ რი დან 
გა თა ვი სუფ ლე ბას და აშ კა რა დევ ნას და ექ
ვემ დე ბარ ნენ, რაც მთე ლი წლის გან მავ ლო
ბა ში გრძელ დე ბო და. სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ
ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC) აქ ტი უ რად 
უჭერ და მხარს მა უწყებ ლის ჟურ ნა ლის ტე ბის 
ბრძო ლას სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად; 

ამას თა ნა ვე, გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი თა ნამ შ რომ
ლე ბის დი დი ნა წი ლის ინ ტე რე სებს სო ცი ა ლუ
რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC) 
სა სა მარ თ ლო შიც იცავს. აჭა რის სა ზო გა დო
ებ რივ მა უწყე ბელ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის 
პრობ ლე მუ რო ბა არა ერ თხელ და დას ტურ და: 
სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ველ მა და ად
გი ნა, რომ ჟურ ნა ლის ტე ბის ნა წი ლის მი მართ 
გან ხორ ცი ელ და პირ და პი რი დის კ რი მი ნა ცია 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბი სა და პრო ფე სი უ
ლი კავ ში რის წევ რო ბის გა მო; სა ხელ მ წი ფო 
ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხურ მა კი, აჭა რის სა ზო
გა დო ებ რი ვი მა უწყე ბე ლი ალ ტერ ნა ტი უ ლი 
პრო ფე სი უ ლი კავ ში რე ბის წევ რი თა ნამ შ რომ
ლე ბის პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის გა სა ჯა
რო ე ბის გა მო და ა ჯა რი მა.

შრო მის პო ლი ტი კის კუთხით გა სუ ლი წლის 
ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან მოვ ლე ნად შრო მის 
კა ნონ მ დებ ლო ბის რე ფორ მა უნ და ჩა ით ვა
ლოს, რომ ლის ად ვო კა ტი რე ბის პრო ცეს
ში სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი 
(ყოფილი EMC) მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში 
აქ ტი უ რად იყო ჩარ თუ ლი. მას შემ დეგ, რაც სა
ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა რე ფორ მას პირ
ვე ლი მოს მე ნით მხა რი 2020 წლის გა ზაფხულ
ზე და უ ჭი რა, პრო ცე სი დრო ში გა ჭი ა ნურ და, 
რა საც თან  ახ ლ და რე ფორ მის შე საძ ლო ჩა
ვარ დ ნის საფ რ თხე. თუმ ცა, სა ბო ლო ოდ სექ
ტემ ბ რის ბო ლოს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ
მა მე სა მე მოს მე ნით მი ი ღო სა კა ნონ მ დებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბის პა კე ტი. გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
შრო მის რე ფორ მა მშრო მელ თა უფ ლე ბე ბის 
დაც ვის გზა ზე ცალ სა ხად წინ გა დად გ მულ ნა

აჭა რის სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ ლის 
ჟურ ნა ლის ტე ბის სამ თ ვი ა ნი დევ ნის ქრო ნი კა

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

https://bit.ly/2NKQJPq
https://bit.ly/3f7pwBB
https://bit.ly/2OUm16V
https://bit.ly/3cUrpPs
https://bit.ly/3cUrpPs
https://bit.ly/3vLBQNP
https://bit.ly/3c87flO
https://bit.ly/3cTxxHM
https://bit.ly/3lw5ke2
https://bit.ly/3lw5ke2
https://bit.ly/3lw5ke2
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ბი ჯად უნ და მი ვიჩ ნი ოთ, თუმ ცა პო ზი ტი უ რი 
ცვლი ლე ბე ბის მი უ ხე და ვად, შრო მის კა ნონ
მ დებ ლო ბა ში კვლავ რჩე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
პრობ ლე მე ბი და ხარ ვე ზე ბი. და დე ბი თად უნ
და შე ფას დეს შრო მის ინ ს პექ ცი ის მან და ტის 
გა ფარ თო ე ბა, რო მელ საც მომ დევ ნო წლი დან 
შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე ზე დამ ხედ
ვე ლო ბის სრუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ენი ჭე
ბა. სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რის 
(ყოფილი EMC) მი ერ მომ ზა დე ბულ დო კუ მენ
ტ ში დე ტა ლუ რად არის შე ფა სე ბუ ლი შრო მის 
რე ფორ მის სხვა დას ხ ვა ას პექ ტი, მათ შო რის, 
ისე თი პრობ ლე მუ რი სა კითხე ბი, რო გო რი ცაა 
მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის და უდ გენ ლო ბა და 
ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის ანაზღა უ რე ბის რე გუ
ლი რე ბა.

სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი 
(ყოფილი EMC) მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში 
სხვა დას ხ ვა გზით ცდი ლობ და მშრო მელ თა 
უფ ლე ბე ბის დაც ვას, მათ შო რის, შრო მი თი უფ
ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის თა ო ბა ზე ინ ფორ მა ცი ის 
გავ რ ცე ლე ბით, შე ფა სე ბე ბის მომ ზა დე ბით, 

მშრო მელ თა პრობ ლე მე ბის აქ ტუ ა ლი ზე ბით, 
ად ვო კა ტი რე ბით, იური დი უ ლი კონ სულ ტა ცი
ის გა წე ვით და და საქ მე ბუ ლე ბის ინ ტე რე სე
ბის სა სა მარ თ ლო ში დაც ვით.

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

გან ცხა დე ბა

მხუ თა ვი აირე ბით მო წამ ლუ ლი მე შახ ტე
ე ბი ტყი ბულ ში

გან ცხა დე ბა

სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბის 
პრო ცე სი დარ ღ ვე ვე ბით მიმ დი ნა რე ობს

გან ცხა დე ბა

EMC: 15 000 ლა რი უკა ნო ნოდ გა თა ვი
სუფ ლე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის სა
სარ გებ ლოდ

გან ცხა დე ბა

EMC ეხ მი ა ნე ბა ომ ბუდ ს მე ნის რე კო მენ
და ცი ებს აჭა რის სა ზო გა დო ებ რი ვი მა
უწყებ ლის თა ნამ შ რომ ლე ბის საქ მე ებ ზე

გან ცხა დე ბა

სა ხელ მ წი ფო ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხურ მა 
აჭა რის მა უწყე ბე ლი და ა ჯა რი მა

გან ცხა დე ბა

შრო მის რე ფორ მა საფ რ თხე შია

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი

EMC აჭა რის სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყებ
ლის თა ნამ შ რო მელ თა ინ ტე რე სებს სა
სა მარ თ ლო ში და ი ცავს

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი

EMC შრო მის კა ნონ მ დებ ლო ბის ცვლი
ლე ბა თა პა კეტს აფა სებს

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი

და საქ მე ბის პო ლი ტი კა სა ქარ თ ვე ლო ში

ინ ფოგ რა ფი კა

1 სოც მუ შა კი 19 დან 82 ათა სამ დე მო სახ
ლეს ემ სა ხუ რე ბა

1 მაისი  მშრომელთა საერთაშორისო დღე

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

https://bit.ly/38Zk2Fh
https://bit.ly/38Zk2Fh
https://socialjustice.org.ge/ka/products/1-maisi-mshromelta-saertashoriso-dghe
https://bit.ly/2QwHsvr
https://bit.ly/2QwHsvr
https://bit.ly/3lAILVw
https://bit.ly/3lAILVw
https://bit.ly/3lKzfz5
https://bit.ly/3lKzfz5
https://bit.ly/3lKzfz5
https://bit.ly/3vR822f
https://bit.ly/3vR822f
https://bit.ly/3vR822f
https://bit.ly/3vWzGv5
https://bit.ly/3vWzGv5
https://bit.ly/3sggaHG
https://bit.ly/3f2m0sd
https://bit.ly/3f2m0sd
https://bit.ly/3f2m0sd
https://bit.ly/3vN4pdD
https://bit.ly/3vN4pdD
https://bit.ly/3smBNFW
https://emc.org.ge/ka/products/1-sotsmushaki-19-dan-82-atasamde-mosakhles-emsakhureba
https://emc.org.ge/ka/products/1-sotsmushaki-19-dan-82-atasamde-mosakhles-emsakhureba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/1-maisi-mshromelta-saertashoriso-dghe
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არა ერ თი რე კო მენ და ცი ის მი უ ხე და ვად, სა
ხელ მ წი ფომ ასე ვე არ იზ რუ ნა საცხოვ რი სის 
სერ ვი სე ბის მკვეთ რი დე ფი ცი ტის აღ მო საფხ
ვ რე ლად, ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ჩარ ჩოს და სახ ვე
წად, უსახ ლ კა რო და უსახ ლ კა რო ბის რის კის 
წი ნა შე მდგო მი პი რე ბის ერ თი ა ნი ბა ზის შე
საქ მ ნე ლად, ასე ვე, უსახ ლ კა რო ბის მი ზე ზე ბის, 
ფორ მე ბი სა და უსახ ლ კა რო ბის მდგო მა რე ო
ბა ში მყო ფი ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის სა ჭი რო ე ბე
ბის შე სას წავ ლად. 

სა ხელ მ წი ფოს უმოქ მე დო ბი სა და და უ რე გუ
ლი რე ბე ლი ფი ნან სუ რი სის ტე მის, მე ვახ შე თა 
ქსე ლი სა და მტა ცებ ლუ რი დაკ რე დი ტე ბის 
პრაქ ტი კე ბის ფონ ზე,  გან სა კუთ რე ბუ ლი გა
მოწ ვე ვა აღ მოჩ ნ და საცხოვ რი სის და კარ გ ვის 
სა კითხი, რო მე ლიც ასო ბით ში ნა მე ურ ნე ო ბას 
სახ ლის და კარ გ ვით ემუქ რე ბა. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ პან დე მი ის პი რო ბებ ში სა ხელ მ წი
ფომ შე ა ჩე რა გა მო სახ ლე ბე ბის აღ ს რუ ლე ბის 
პრო ცე სი, არ სე ბობს მო ლო დი ნი, რომ პან დე
მი ით გა მოწ ვე უ ლი მძი მე ეკო ნო მი კუ რი კრი
ზი სის ფონ ზე კი დევ უფ რო მე ტი ში ნა მე ურ ნე
ო ბა დად გე ბა გა მო სახ ლე ბის რის კის წი ნა შე, 

ხო ლო გა მო სახ ლე ბე ბი არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზი ა
ნი კა ნონ მ დებ ლო ბის და საცხოვ რი სის პო ლი
ტი კის არარ სე ბო ბის ფონ ზე, გა ნახ ლ დე ბა.  

სა ხელ მ წი ფოს უმოქ მე დო ბა COVID19ის პან
დე მი ის დრო საც გაგ რ ძელ და და არა მხო
ლოდ უგუ ლე ბელ ყო ყვე ლა ზე მოწყ ვ ლა დი 
ჯგუ ფე ბი, არა მედ, ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში, 
მათ მი მართ რეპ რე სი უ ლი პო ლი ტი კაც კი 
გა ა ტა რა, რაც, მათ შო რის, კო მენ დან ტის სა
ა თის დროს ქუ ჩა ში მცხოვ რე ბი უსახ ლ კა რო 
ადა მი ა ნე ბის და ჯა რი მე ბა ში გა მო ი ხა ტა. 

უსახ ლ კა რო ბის მძი მე პრობ ლე მა, მი სი მი ზე
ზე ბი და მას შ ტა ბი, საცხოვ რი სის  პო ლი ტი კის 
არარ სე ბო ბა და მის ნაც ვ ლად გა მო ყე ნე ბუ
ლი სა დამ ს ჯე ლო მიდ გო მე ბი, გან სა კუთ რე
ბით თვალ სა ჩი ნო გახ და აფ რი კის და სახ ლე
ბა ში თბი ლი სის მე რი ის მი ერ საცხოვ რი სე ბის 
მას შ ტა ბუ რი დე მონ ტა ჟის პრო ცე სის ფონ ზე, 
რაც გან სა კუთ რე ბუ ლად მძი მე და უფ ლე ბა
შემ ლა ხა ვი ფორ მე ბით წა რი მარ თა. აფ რი კის 
და სახ ლე ბა ში საცხოვ რებ ლე ბის დე მონ ტა
ჟის პრო ცე სებ მა კი დევ ერ თხელ აჩ ვე ნა სა

სა თა ნა დო საცხოვ რი სის უფ ლე ბა 

2020 წლის გან მავ ლო ბა ში, უსახ ლ კა რო ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის მი
მარ თუ ლე ბით ქვე ყა ნა ში ხელ შე სა ხე ბი ცვლი ლე ბე ბი კვლავ არ გან ხორ
ცი ე ლე ბუ ლა. მთავ რო ბას ჯერ კი დევ არ შე უ მუ შა ვე ბია საცხოვ რი სის 
სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო გეგ მა, რო მე ლიც ნათ ლად გა წერ და ამ მი
მარ თუ ლე ბით გა და სად გ მელ მოკ ლე ვა დი ან და გრძელ ვა დი ან ნა ბი ჯებს. 

სა ზო გა დო ე ბა მე ვახ შე ო ბის პი რის პირ

საცხოვ რი სი დან გა მო სახ ლე ბა – 
გზა უსახ ლ კა რო ბის კენ

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/emc-gamosakhlebisgan-datsvis-sferoshi-kveqanashi-arsebul-vitarebas-afasebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-gamosakhlebisgan-datsvis-sferoshi-kveqanashi-arsebul-vitarebas-afasebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-gamosakhlebisgan-datsvis-sferoshi-kveqanashi-arsebul-vitarebas-afasebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-itkhovs-auktsionebis-sabanko-angarishebze-qadaghisa-da-tankhis-chamochris-protsedurebis-shecherebas
https://emc.org.ge/ka/products/emc-itkhovs-auktsionebis-sabanko-angarishebze-qadaghisa-da-tankhis-chamochris-protsedurebis-shecherebas
https://emc.org.ge/ka/products/emc-moutsodebs-shss-s-shetsqvitos-komendantis-saatis-dros-kuchashi-mtskhovreb-usakhlkarota-dajarimeba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-moutsodebs-shss-s-shetsqvitos-komendantis-saatis-dros-kuchashi-mtskhovreb-usakhlkarota-dajarimeba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-moutsodebs-shss-s-shetsqvitos-komendantis-saatis-dros-kuchashi-mtskhovreb-usakhlkarota-dajarimeba
https://emc.org.ge/ka/products/sad-aris-problemebi-usakhlkarobis-politikashi
https://emc.org.ge/ka/products/sad-aris-problemebi-usakhlkarobis-politikashi
https://emc.org.ge/ka/products/emc-ekhmianeba-afrikis-dasakhlebashi-satskhovrisebis-demontazhis-fakts
https://emc.org.ge/ka/products/emc-ekhmianeba-afrikis-dasakhlebashi-satskhovrisebis-demontazhis-fakts
https://emc.org.ge/ka/products/emc-ekhmianeba-afrikis-dasakhlebashi-satskhovrisebis-demontazhis-fakts
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sazogadoeba-mevakhsheobis-pirispir
https://emc.org.ge/ka/products/satskhovrisidan-gamosakhleba-gza-usakhlkarobisken
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sazogadoeba-mevakhsheobis-pirispir
https://emc.org.ge/ka/products/satskhovrisidan-gamosakhleba-gza-usakhlkarobisken
https://emc.org.ge/ka/products/satskhovrisidan-gamosakhleba-gza-usakhlkarobisken
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ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი 
საკ რე დი ტო ბუ მი, ჭარ ბ ვა ლი ა ნო ბა და 
ეროვ ნუ ლი ბან კი

ინ ფოგ რა ფი კა 
უსახ ლ კა რო ბა პარ ტი ე ბის ხედ ვებ ში

ინ ფოგ რა ფი კა 

COVID19 და უსახ ლ კა რო ბა – რა ვალ დე
ბუ ლე ბე ბი აქვს სა ხელ მ წი ფოს

გან ცხა დე ბა

EMC მთავ რო ბას, კო რო ნა ვი რუ სის გავ რ
ცე ლე ბის ფონ ზე, უსახ ლ კა რო ე ბის გან სა
კუთ რე ბუ ლი დაც ვის კენ მო უ წო დებს

ან გა რი ში 
EMCმ, სა ი ამ და PHR – მა UPRის ფარ გ ლებ
ში სო ცი ა ლურ უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე
ბით კო ა ლი ცი უ რი ან გა რი ში წა რად გი ნეს

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი 

მო სახ ლე ო ბა მე ვახ შე ო ბის პი რის პირ: 
მტა ცებ ლუ რი დაკ რე დი ტე ბა და მი სი სო
ცი ა ლუ რი შე დე გე ბი

ხელ მ წი ფოს მი ერ  სი ღა რი ბის, ეკო ნო მი კუ რი 
უთა ნას წო რო ბის თუ უკი დუ რე სი სო ცი ა ლუ რი 
სა სო წარ კ ვე თის არა ღი ა რე ბა, რაც ადა მი ა ნე
ბის დი დი ჯგუ ფე ბის უსახ ლ კა რო ბას იწ ვევს. 
ამას თა ნა ვე, ნა თე ლი გახ და, რომ გა მო სახ
ლე ბებ ზე გა მოცხა დე ბუ ლი მო რა ტო რი უ მი არ 
ვრცელ დე ბა უკა ნო ნოდ აგე ბულ შე ნო ბა ნა
გე ბო ბე ბის დე მონ ტაჟ ზე, რის გა მოც, ნგრე ვის 
შე დე გად და ზა რა ლე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი გა
მო სახ ლე ბუ ლე ბა დაც კი არ მი იჩ ნე ვი ან, მი უ
ხე და ვად იმი სა, რომ მათ დე მონ ტა ჟის შე დე
გად, შე საძ ლო ა, უკა ნას კ ნე ლი თავ შე სა ფა რი 
და კარ გონ.

2020 წლის გან მავ ლო ბა ში, საცხოვ რი სის პო
ლი ტი კის დო კუ მენ ტი სა და სა მოქ მე დო გეგ
მის შე მუ შა ვე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი უწყე ბა
თა შო რი სი კო მი სი ი სა და სა მუ შაო ჯგუ ფის, 
ასე ვე, საცხოვ რი სის სა კითხ ზე სა ქარ თ ვე ლოს 

პარ ლა მენ ტის თე მა ტუ რი მოკ ვ ლე ვის ჯგუ ფის 
ფარ გ ლებ ში, რო მელ შიც სო ცი ა ლუ რი სა მარ
თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC)  აქ ტი უ
რად მო ნა წი ლე ობ და, გარ კ ვე უ ლი პრო ცე სე
ბი მიმ დი ნა რე ობ და, თუმ ცა, უწყე ბა თა შო რის 
კო მი სი ას, საცხოვ რი სის სტრა ტე გი ის შე მუ შა
ვე ბის პრო ცეს ში, რა ი მე ხელ შე სა ხე ბი შე დე
გის თ ვის არ მი უღ წე ვი ა. ამ პე რი ოდ ში სო ცი
ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი 
EMC) უსახ ლ კა რო ბის სა კითხის პრობ ლე
მა ტი ზე ბის მიზ ნით ასე ვე იყო ჩარ თუ ლი სა
ერ თა შო რი სო ად ვო კა ტი რე ბის პრო ცეს შიც. 
კერ ძოდ, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ
ტ რ მა (ყოფილი EMC), პარ ტ ნი ო რებ თან ერ
თად, გა ე როს უნი ვერ სა ლუ რი პე რი ო დუ ლი 
მი მო ხილ ვის (UPR) ფარ გ ლებ ში წა რად გი ნა 
კო ა ლი ცი უ რი ან გა რი ში, სა დაც სხვა დას ხ ვა 
მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხ თან ერ თად, უსახ ლ კა
რო ბას თან ბრძო ლი სა და სა თა ნა დო საცხოვ
რებ ლის გა რან ტი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით სა
ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის ჩა ვარ დ ნის სა კითხიც 
მი მო ი ხი ლა და შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბი 
წა რად გი ნა.

ამას თა ნა ვე, 2020 წლის გან მავ ლო ბა ში ორ
გა ნი ზა ცი ამ ოთხი ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი 
მო ამ ზა და, რომ ლე ბიც საცხოვ რი სის პო ლი
ტი კის სის ტე მუ რი გა მოწ ვე ვე ბის გა მოვ ლე ნა
სა და სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ ზე დაყ
რ დ ნო ბით რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბას 
ისა ხავ და მიზ ნად. 

ფო ტო რე პორ ტა ჟი აფ რი კის და სახ ლე ბი დან

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/charbvalianoba-mtatsebluri-seskhebi-da-erovnuli-banki
https://emc.org.ge/ka/products/charbvalianoba-mtatsebluri-seskhebi-da-erovnuli-banki
https://emc.org.ge/ka/products/usakhlkaroba-partiebis-khedvebshi
https://emc.org.ge/ka/products/covid-19-da-usakhlkaroba-ra-valdebulebebi-akvs-sakhelmtsifos
https://emc.org.ge/ka/products/covid-19-da-usakhlkaroba-ra-valdebulebebi-akvs-sakhelmtsifos
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobas-koronavirusis-gavrtselebis-fonze-usakhlkaroebisgansakutrebuli-datsvisken-moutsodebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobas-koronavirusis-gavrtselebis-fonze-usakhlkaroebisgansakutrebuli-datsvisken-moutsodebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobas-koronavirusis-gavrtselebis-fonze-usakhlkaroebisgansakutrebuli-datsvisken-moutsodebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-m-saiam-da-phr-ma-upr-is-farglebshi-sotsialur-uflebebtan-dakavshirebit-koalitsiuri-angarishi-tsaradgines
https://emc.org.ge/ka/products/emc-m-saiam-da-phr-ma-upr-is-farglebshi-sotsialur-uflebebtan-dakavshirebit-koalitsiuri-angarishi-tsaradgines
https://emc.org.ge/ka/products/emc-m-saiam-da-phr-ma-upr-is-farglebshi-sotsialur-uflebebtan-dakavshirebit-koalitsiuri-angarishi-tsaradgines
https://emc.org.ge/ka/products/mosakhleoba-mevakhsheobis-pirispir-mtatsebluri-dakrediteba-da-misi-sotsialuri-shedegebi
https://emc.org.ge/ka/products/mosakhleoba-mevakhsheobis-pirispir-mtatsebluri-dakrediteba-da-misi-sotsialuri-shedegebi
https://emc.org.ge/ka/products/mosakhleoba-mevakhsheobis-pirispir-mtatsebluri-dakrediteba-da-misi-sotsialuri-shedegebi
https://emc.org.ge/ka/products/emc-m-saiam-da-phr-ma-upr-is-farglebshi-sotsialur-uflebebtan-dakavshirebit-koalitsiuri-angarishi-tsaradgines
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sad-aris-problemebi-usakhlkarobis-politikashi
https://emc.org.ge/ka/products/fotoreportazhi-afrikis-dasakhlebidan
https://emc.org.ge/ka/products/fotoreportazhi-afrikis-dasakhlebidan
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მწვა ნე პო ლი ტი კა, 
გა რე მოს დაც ვა და  
ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მარ თ ვა

ჯერ კი დევ პან დე მი ამ დე ეკო ნო მი კის სა მი
ნის ტ როს მი ერ და ა ნონ სე ბულ მა სტრა ტე გი ამ 
წი ა ღი სე უ ლის მო პო ვე ბის 100 ახა ლი ლი ცენ
ზი ის გა ცე მის შე სა ხებ,  სა ხელ მ წი ფო პრი ვა
ტი ზე ბის პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბით, მრა
ვა ლი პა სუხ გა უ ცე მე ლი კითხ ვა წარ მოშ ვა.

ამის პა რა ლე ლუ რად, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ
ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC) ასე ვე აქ
ტი უ რად მუ შა ობ და და ეხ მი ა ნე ბო და რო გორც 
ურ ბა ნულ სივ რ ცე ებ ში გა ჩე ნილ წი ნა აღ მ დე
გო ბებს, რომ ლე ბიც სა ჯა რო სივ რ ცის შე ნარ
ჩუ ნე ბის მო ტი ვით ორ გა ნიზ დე ბო და – რო
გო რი ცაა ანას ბა ღის, ბა თუ მი რი ვი ე რას თუ 
რუს თავ ში ორ გა ნი ზე ბუ ლი წი ნა აღ მ დე გო ბის 
მოძ რა ო ბე ბი, ასე ვე, შე და რე ბით პე რი ფე რი
ულ სივ რ ცე ებ ში მიმ დი ნა რე პრო ტეს ტებ საც 
– რო გო რი ცაა სო ფელ შუქ რუ თი სა და ითხ
ვი სის მო სახ ლე ო ბის და პი რის პი რე ბა კომ
პა ნი ას თან სამ თო მო პო ვე ბი თი საქ მი ა ნო ბის 
შე დე გად მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლის ანაზღა უ რე
ბის თ ვის.

თუ კი პან დე მი ამ დე სა ხელ მ წი ფოს პო ლი ტი
კას მწვა ნე, გა რე მოს დაც ვით თუ ბუ ნებ რი ვი 

2020 წე ლი გან სა კუთ რე ბით გა მო ირ ჩე ო და მწვა ნე პო ლი ტი კი სა და გა
რე მოს დაც ვი თი, ისე ვე რო გორც ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის ათ ვი სე ბის ირ
გ ვ ლივ წარ მო ე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის არა ერ თ გ ვა როვ ნე ბით, 
რა საც, თა ვის მხრივ, თან ახ ლ და სა მო ქა ლა ქო სივ რ ცე ში და სა ჯა როდ 
გა აქ ტი უ რე ბუ ლი კრი ტი კუ ლი გან ხილ ვე ბი.  

პრო ტეს ტი სო ფელ შუქ რუთ ში
ფო ტო: სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყე ბე ლი

რე სურ სე ბის მარ თ ვის კუთხით უსის ტე მო ბა 
და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ჩა ვარ დ ნე ბი ახა სი ა თებ და, 
უშუ ა ლოდ COVID 19ის პან დე მი ის პი რო ბებ ში 
ეს პო ლი ტი კა გა მო იკ ვე თა და მე ტად აგ რე სი
უ ლი თუ ფორ ს მა ჟო რუ ლი ხა სი ა თი შე ი ძი ნა. 
ეს გან სა კუთ რე ბით თვალ ში სა ცე მი ჰიდ რო
რე სურ სე ბის ათ ვი სე ბის და ჰე სე ბის მა სი უ რი 
მშე ნებ ლო ბის პროგ რა მე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
გახ და. ამ პო ლი ტი კას EMC გან ცხა დე ბე ბით 
და კრი ტი კუ ლი შე ფა სე ბე ბი თაც გა მო ეხ მა უ
რა და სა მარ თალ წარ მო ე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტებ
საც მი მარ თა. 

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-tsiaghiseulis-mopovebis-100-akhali-litsenziis-gatsemis-initsiativas-ekhmaureba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-tsiaghiseulis-mopovebis-100-akhali-litsenziis-gatsemis-initsiativas-ekhmaureba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-20-ianvars-anas-baghtan-momkhdari-dapirispirebis-shesakheb
https://socialjustice.org.ge/ka/products/maghali-shenobebi-zedapiruli-gadatsqvetilebebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-rustavshi-haeris-dabindzurebis-tsinaaghmdeg-mimdinare-kampanias-ekhmaureba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtsvane-alternativa-da-saia-shukrutsa-da-itkhvisshi-arsebul-kriziss-ekhmianebian
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtsvane-alternativa-da-saia-shukrutsa-da-itkhvisshi-arsebul-kriziss-ekhmianebian
https://emc.org.ge/ka/products/emc-tsiaghiseulis-mopovebis-100-akhali-litsenziis-gatsemis-initsiativas-ekhmaureba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-mtsvane-alternativa-da-saia-shukrutsa-da-itkhvisshi-arsebul-kriziss-ekhmianebian
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-mtsvane-alternativa-da-saia-shukrutsa-da-itkhvisshi-arsebul-kriziss-ekhmianebian
https://emc.org.ge/ka/products/emc-daushvebelia-hesebis-forsirebul-rezhimshi-mshenebloba
https://emc.org.ge/ka/products/bakhvi-2-hesze-gatsemuli-garemosdatsviti-gadatsqvetileba-ukanonoa-emc-sasamartlos-mimartavs
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2020 წელს წი ნა აღ მ დე გო ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან 
კე რად იქ ცა რა ჭა ლეჩხუ მი, სა დაც ყვე ლა
ზე დი დი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტის, 
„ნამახვანი ჰე სის“ მშე ნებ ლო ბის მო სამ ზა დე
ბე ლი სა მუ შა ო ე ბი და იწყო, რო მელ საც რი ო
ნის ხე ო ბის მო სახ ლე ო ბა დღემ დე უწევს ფი
ზი კურ წი ნა აღ მ დე გო ბას. „ნამახვანი ჰე სის“ 
მშე ნებ ლო ბის მი ზან შე უ წონ ლო ბა ზე და მის 
ცხა დად უკა ნო ნო ხა სი ათ ზე მი უ თი თებს დარ
გის არა ერ თი სპე ცი ა ლის ტი და სა ზო გა დო ებ
რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ა, თუმ ცა ამან ვერც კომ პა
ნი ის მი ერ ჰე სის მშე ნებ ლო ბი თი სა მუ შა ო ე ბი 
შე ა ფერ ხა და ვერც სა ხელ მ წი ფოს გან ზ რახ ვა 
შეც ვა ლა, რო მე ლიც მზა დაა სა პო ლი ციო ძა
ლის გა მო ყე ნე ბით და სა დამ ს ჯე ლო მე თო დე
ბით შე ა ჩე როს მო სახ ლე ო ბის წი ნა აღ მ დე გო
ბა. 

სა ყო ველ თაო ლოქ და უ ნის პი რო ბებ ში სამ
თო მო პო ვე ბით რე გი ო ნებ ში ეკო ნო მი კუ რი 
წარ მო ე ბის გაგ რ ძე ლე ბამ და ად გი ლობ რი ვი 
და საქ მე ბუ ლე ბის „ყაზარმულ“ სა მუ შაო გრა
ფიკ ზე გა დაყ ვა ნამ და ა დას ტუ რა მწვა ნე, გა
რე მოს დაც ვი თი და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის 
პო ლი ტი კის მი მართ სა ხელ მ წი ფოს ახ ლე ბუ
რი და მო კი დე ბუ ლე ბა. ამ პო ლი ტი კის გა სა ა
ნა ლი ზებ ლად მომ ზად და ოთხი ანა ლი ტი კუ
რი სტა ტი ა, რომ ლე ბიც პან დე მი უ რი კრი ზი სის 

დროს გა ფორ მე ბულ სა ხელ მ წი ფოს ახა ლი 
პო ლი ტი კის რის კებს შე ის წავ ლი და.

ახა ლი პან დე მი უ რი კრი ზი სის შე დე გად შექ მ
ნი ლი რის კე ბის შე ფა სე ბის გარ და, EMC გა ნაგ
რ ძობ და სამ თო მო პო ვე ბით ინ დუს ტ რი ას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი პო ლი ტი კის უფ რო ღრმა და 
სის ტე მურ ანა ლიზს, ისე ვე რო გორც მო ნო ინ
დუს ტ რი უ ლო ბის და რე სურ სებ ზე და მო კი დე
ბუ ლი რე გი ო ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში ახა ლი კონ
ცეპ ტუ ა ლუ რი მიდ გო მე ბის შე მო თა ვა ზე ბას 
თუ მე თო დო ლო გი უ რად და თე მა ტუ რად მდი
და რი ცოდ ნის შექ მ ნას. გარ და ამი სა, მწვა ნე, 
გა რე მოს დაც ვი თი და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის 

რიონის ხეობის გადარჩენისთვის

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/emc-namakhvani-hesis-ganmakhortsielebeli-kompaniis-mier-tsarmoebuli-samushaoebi-ukanonoa
https://emc.org.ge/ka/products/emc-namakhvani-hesis-ganmakhortsielebeli-kompaniis-mier-tsarmoebuli-samushaoebi-ukanonoa
https://emc.org.ge/ka/products/khelmomtseri-organizatsiebi-ekhmaurebian-namakhvani-hesis-msheneblobis-motsinaaghmdegeta-aktsiis-sapolitsio-dzalis-gamoqenebit-dashlas
https://emc.org.ge/ka/products/khelmomtseri-organizatsiebi-ekhmaurebian-namakhvani-hesis-msheneblobis-motsinaaghmdegeta-aktsiis-sapolitsio-dzalis-gamoqenebit-dashlas
https://emc.org.ge/ka/products/finansuri-landshafti-bunebrivi-kapitali
https://emc.org.ge/ka/products/bunebrivi-resursebi-da-shromis-bazari
https://emc.org.ge/ka/products/ekstraktivistuli-gadakvetebi-politika-ekologia-da-sotsialuri-samartlianoba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/rionis-kheobis-gadarchenistvis-1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/rionis-kheobis-gadarchenistvis-1
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ბლო გი 
სამ თო მო პო ვე ბი თი საქ მი ა ნო ბა პან დე
მი ის დროს: ნე ო ლი ბე რა ლუ რი წეს რი გი 
და ჰიბ რი დუ ლი სა ხელ მ წი ფო

თარ გ მა ნე ბის კრე ბუ ლი 

ექ ს ტ რაქ ტი ვის ტუ ლი გა დაკ ვე თე ბი: პო
ლი ტი კა, ეკო ლო გია და სო ცი ა ლუ რი ვე
ლი

სა ერ თა შო რი სო ფო რუ მი

„ექსტრაქტივისტული გა დაკ ვე თე ბი – 
პო ლი ტი კა, ეკო ლო გია და სო ცი ა ლუ რი 
სა მარ თ ლი ა ნო ბა“

პოდკასტების სერია

მწვანე პოლიტიკა

მარ თ ვის სა კითხე ბის აქ ტუ ა ლი ზე ბი სა და რე
სურ სე ბის მო პო ვე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ცოდ ნე ბის გა სავ რ ცე ლებ ლად, მომ ზად და 
პოდ კას ტე ბის მოკ ლე სე რი ა, რო მე ლიც ყუ
რადღე ბას ამახ ვი ლებ და რე სურ სე ბის სა ხელ
მ წი ფო პო ლი ტი კის, და საქ მე ბის პო ლი ტი კის, 
ქალ თა სა კითხე ბის, ურ ბა ნუ ლი პო ლი ტი კის 
თუ წი ნა აღ მ დე გო ბის პო ლი ტი კის თე მებ ზე. 

წლის და სას რულს, მწვა ნე, გა რე მოს დაც ვი თი 
და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის მარ თ ვის პო ლი
ტი კა ზე წლე ბის გან მავ ლო ბა ში დაგ რო ვი ლი 
ცოდ ნის შე სა ჯა მებ ლად და მი სი გა სა ჯა რო ე
ბის თ ვის მომ ზად და სამ დღი ა ნი სა ერ თა შო რი
სო ფო რუ მი, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც გა ი მარ
თა სა ჯა რო ლექ ცი ე ბი, პა ნელ  დის კუ სი ე ბი, 
წიგ ნის პრე ზენ ტა ცი ე ბი და დე ბა ტე ბი პო ლი
ტი კა ზე, რომ ლე ბიც შე ე ხე ბო და ისეთ თე მებს, 
რო გო რი ცა ა: გა რე მოს ცვლი ლე ბა, ბუ ნებ რი ვი 
რე სურ სე ბის მარ თ ვა, გლო ბა ლუ რი სა ბაზ რო 
სის ტე მე ბი და მა თი გავ ლე ნა სა ქარ თ ვე ლო ში 
არ სე ბულ წი ა ღის მარ თ ვის პო ლი ტი კა ზე.

განცხადებები ნამახვანჰესის 

პროექტთან დაკავშირებით

გან ცხა დე ბა

EMC რუს თავ ში ჰა ე რის და ბინ ძუ რე ბის 
წი ნა აღ მ დეგ მიმ დი ნა რე კამ პა ნი ას ეხ
მა უ რე ბა

გან ცხა დე ბა

ნენ ს კ რა ჰე სის სა სა მარ თ ლო სხდო მა

სტა ტი ე ბის კრე ბუ ლი 

ექ ს ტ რაქ ტი ვის ტუ ლი გა დაკ ვე თე ბი: პო
ლი ტი კა, ეკო ლო გია და სო ცი ა ლუ რი სა
მარ თ ლი ა ნო ბა

სტა ტია 

ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი და შრო მის ბა ზა რი

ბლო გი 

ტყი ბუ ლი, პან დე მია და ექ ს ტ რაქ ტი ვიზ მი

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/samto-mopovebiti-sakmianoba-pandemiis-dros-neoliberaluri-tsesrigi-da-hibriduli-sakhelmtsifo
https://emc.org.ge/ka/products/samto-mopovebiti-sakmianoba-pandemiis-dros-neoliberaluri-tsesrigi-da-hibriduli-sakhelmtsifo
https://emc.org.ge/ka/products/samto-mopovebiti-sakmianoba-pandemiis-dros-neoliberaluri-tsesrigi-da-hibriduli-sakhelmtsifo
https://emc.org.ge/ka/products/ekstraktivistuli-gadakvetebi-politika-ekologia-da-sotsialuri-veli-targmanebis-krebuli
https://emc.org.ge/ka/products/ekstraktivistuli-gadakvetebi-politika-ekologia-da-sotsialuri-veli-targmanebis-krebuli
https://emc.org.ge/ka/products/ekstraktivistuli-gadakvetebi-politika-ekologia-da-sotsialuri-veli-targmanebis-krebuli
https://emc.org.ge/ka/products/saertashoriso-forumi-ekstraktivistuli-gadakvetebi-politika-ekologia-da-sotsialuri-samartlianoba
https://emc.org.ge/ka/products/saertashoriso-forumi-ekstraktivistuli-gadakvetebi-politika-ekologia-da-sotsialuri-samartlianoba
https://emc.org.ge/ka/products/saertashoriso-forumi-ekstraktivistuli-gadakvetebi-politika-ekologia-da-sotsialuri-samartlianoba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ra-dagvanakha-pandemiam-monoindustriul-regionebtan-dakavshirebit
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ra-dagvanakha-pandemiam-monoindustriul-regionebtan-dakavshirebit
https://emc.org.ge/ka/topic?subtype=36
https://emc.org.ge/ka/products/saertashoriso-forumi-ekstraktivistuli-gadakvetebi-politika-ekologia-da-sotsialuri-samartlianoba
https://emc.org.ge/ka/products/saertashoriso-forumi-ekstraktivistuli-gadakvetebi-politika-ekologia-da-sotsialuri-samartlianoba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-namakhvanis-kaskadis-proekti-samartlebriv-darghvevebs-maghal-sotsialur-da-ekologiur-riskebs-sheitsavs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-namakhvanis-kaskadis-proekti-samartlebriv-darghvevebs-maghal-sotsialur-da-ekologiur-riskebs-sheitsavs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-rustavshi-haeris-dabindzurebis-tsinaaghmdeg-mimdinare-kampanias-ekhmaureba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-rustavshi-haeris-dabindzurebis-tsinaaghmdeg-mimdinare-kampanias-ekhmaureba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-rustavshi-haeris-dabindzurebis-tsinaaghmdeg-mimdinare-kampanias-ekhmaureba
https://emc.org.ge/ka/products/nenskra-hesze-sasamartlo-skhdoma-18-tebervals-gaimarteba
https://emc.org.ge/ka/products/anas-baghis-sakmis-samartlebrivi-shefaseba
https://emc.org.ge/ka/products/ekstraktivistuli-gadakvetebi-politika-ekologia-da-sotsialuri-samartlianoba
https://emc.org.ge/ka/products/ekstraktivistuli-gadakvetebi-politika-ekologia-da-sotsialuri-samartlianoba
https://emc.org.ge/ka/products/ekstraktivistuli-gadakvetebi-politika-ekologia-da-sotsialuri-samartlianoba
https://emc.org.ge/ka/products/tqibuli-da-samartliani-tranzitsia-gamotsvevebi-da-shesadzleblobebi
https://emc.org.ge/ka/products/bunebrivi-resursebi-da-shromis-bazari
https://emc.org.ge/ka/products/tqibuli-pandemia-da-ekstraktivizmi
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შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
მქო ნე პირ თა უფ ლე ბე ბი 

სა ხელ მ წი ფოს უმოქ მე დო ბის ფონ ზე, ფსი ქო
სო ცი ა ლუ რი და ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ნიშ ნით 
შშმ პირ თა უფ ლე ბე ბი კვლავ უხე შად ირ ღ
ვე ვა – არ გა დად გ მუ ლა ეფექ ტი ა ნი ნა ბი ჯე
ბი, ერ თი მხრივ, დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის 
პრო ცე სის წარ მარ თ ვი სა და ასე უ ლო ბით ბე
ნე ფი ცი ა რის თემ ში დაბ რუ ნე ბის, ხო ლო, მე
ო რე მხრივ, ქმე დუ ნა რი ა ნო ბის რე ფორ მის 
აღ ს რუ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით. ამ გა მოწ ვე
ვე ბის ფონ ზე, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
მი ერ „შეზღუდული შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 
პირ თა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ“ კა ნონ მა, ცალ კე
უ ლი პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის მი უ ხე და ვად, 
ვერ უპა სუ ხა შშმ თე მის სა ჭი რო ე ბებ სა და 
მათ მო ლო დი ნებს. 2020 წლის და სას რულს, 
მნიშ ვ ნე ლო ვან პო ზი ტი ურ სი ახ ლედ უნ და ჩა
ით ვა ლოს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ 
„მისაწვდომობის ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის“ 
დამ ტ კი ცე ბა. 

ამას თა ნა ვე, პან დე მი ი სას შშმ პირ თა თე მი, მა
თი უფ ლე ბე ბის დაც ვის გა მარ თუ ლი სის ტე მის 
არარ სე ბო ბის ფონ ზე, COVID19ით ინ ფი ცი რე
ბის წი ნა შე მა თი გაზ რ დი ლი მოწყ ვ ლა დო ბის, 
ისე დაც მწი რი სერ ვი სე ბის მი უწ ვ დომ ლო ბი
სა და მთავ რო ბის ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მი დან 
მთე ლი რი გი ჯგუ ფე ბის გა მო რიცხ ვის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, გა ცი ლე ბით უფ რო დი დი გა
მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე აღ მოჩ ნ და. 

2020 წლის გან მავ ლო ბა ში, თე მის თ ვის მნიშ
ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად რჩე ბო და პან დე მი ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით სა ხელ მ წი ფოს მი ერ შშმ 
პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვი სათ ვის გან სა კუთ

რე ბუ ლი ძა ლის ხ მე ვის მი მარ თ ვის აუცი ლებ
ლო ბა, მათ შო რის, დი დი ზო მის და წე სე ბუ ლე
ბებ ში მცხოვ რე ბი პი რე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მოწყ ვ ლა დო ბა და მა თი დაც ვის სა ჭი რო ე ბა. 

2020 წლის გან მავ ლო ბა ში სო ცი ა ლუ რი სა
მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რის (ყოფილი EMC) 
მთა ვა რი ფო კუ სი ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი და 
ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ნიშ ნით შშმ პირ თა უფ
ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა იყო. ორ გა ნი ზა ცი
ის საქ მი ა ნო ბის მთა ვა რი სა კითხი იყო ქმე
დუ ნა რი ა ნო ბის რე ფორ მის აღ ს რუ ლე ბი სა 
და დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის პრო ცე სის 

2020 წლის გან მავ ლო ბა ში, შშმ პირ თა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის რე ა ლუ
რი გა უმ ჯო ბე სე ბის თ ვის სა ხელ მ წი ფოს კვლავ არ გა და უდ გამს ეფექ ტი ა ნი 
ნა ბი ჯე ბი – არ მომ ხ და რა კონ ვენ ცი ის იმ პ ლე მენ ტა ცი ა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი 
ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ჩარ ჩოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა, სო ცი ა ლუ რი მო დე ლის და ნერ გ ვა, 
შშმ პირ თა სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბუ ლი სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბა. 

მა რი ამ ჯა ნი აშ ვი ლი შშმ პირ თა 
კა ნონ პ რო ექ ტის ხარ ვე ზებ ზე

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/emc-fsikiatriul-datsesebulebebshi-mqofi-adamianebis-uflebebi-qoveldghiurad-ukheshad-ilakheba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-fsikiatriul-datsesebulebebshi-mqofi-adamianebis-uflebebi-qoveldghiurad-ukheshad-ilakheba
https://emc.org.ge/ka/products/shshm-pirebi-da-organizatsiebi-shshm-pirta-uflebebis-shesakheb-kanonis-mighebas-ekhmianebian
https://emc.org.ge/ka/products/shshm-pirebi-da-organizatsiebi-shshm-pirta-uflebebis-shesakheb-kanonis-mighebas-ekhmianebian
https://emc.org.ge/ka/products/covid-19-da-shezghuduli-shesadzleblobis-mkone-pirta-uflebebis-datsvis-gansakutrebuli-autsilebloba
https://emc.org.ge/ka/products/covid-19-da-shezghuduli-shesadzleblobis-mkone-pirta-uflebebis-datsvis-gansakutrebuli-autsilebloba
https://emc.org.ge/ka/products/covid-19-da-shezghuduli-shesadzleblobis-mkone-pirta-uflebebis-datsvis-gansakutrebuli-autsilebloba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobas-shshm-pirta-didi-zomis-datsesebulebebis-dakhurvisken-moutsodebs
https://emc.org.ge/ka/products/mariam-janiashvili-shshm-pirta-kanonproektis-kharvezebze
https://emc.org.ge/ka/products/mariam-janiashvili-shshm-pirta-kanonproektis-kharvezebze
https://emc.org.ge/ka/products/mariam-janiashvili-shshm-pirta-kanonproektis-kharvezebze
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და გეგ მ ვი სა და დაწყე ბის გა და უ დე ბე ლი 
აუცი ლებ ლო ბა. სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა
ნო ბის ცენ ტ რ მა (ყოფილი EMC), პარ ტ ნი ორ 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად, მო ამ ზა და კვლე
ვა, რო მე ლიც აფა სებს ქმე დუ ნა რი ა ნო ბის 
რე ფორ მის წარ მარ თ ვა სა და მხარ და ჭე რის 
სის ტე მის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას სა ქარ თ ვე ლო
ში და იძ ლე ვა შე სა ბა მის რე კო მენ და ცი ებს 
რე ფორ მის აღ ს რუ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 
ამას თა ნა ვე, კვლე ვის ძი რი თად მიგ ნე ბებ ზე 
დის კუ სი ის თ ვის, ორ გა ნი ზა ცი ამ გა მარ თა ან 

/ და მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ათე უ ლო ბით შეხ
ვედ რა ში შშმ თე მის წარ მო მად გენ ლებ თან, 
ექ ს პერ ტებ თან, სა ხელ მ წი ფო უწყე ბებ სა და 
სტუ დენ ტებ თან. 

2020 წლის თე ბერ ვალ ში, სო ცი ა ლუ რი სა მარ
თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა (ყოფილი EMC), პარ ტ
ნი ო რებ თან ერ თად, გა ე როს შშმ პირ თა უფ
ლე ბე ბის კო მი ტეტს ასე ვე წა რუდ გი ნა ორი 
დო კუ მენ ტი, რომ ლებ შიც შე ფას და სა ხელ მ წი
ფოს პროგ რე სი გა ე როს შშმ პირ თა უფ ლე ბე
ბის კონ ვენ ცი ის და ნერ გ ვის მი მარ თუ ლე ბით. 

ნე ბის დაბ რუ ნე ბა

სტატიების სერია  “ფსიქიატრიის გადააზრება  
5 პერსპექტივა”

ბლო გი 

შშმ პი რე ბის და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე
ბის უფ ლე ბა – მძი მე რე ა ლო ბა და მი სი 
ალ ტერ ნა ტი ვა

ბლო გი 

ქმე დუ ნა რი ა ნო ბის რე ფორ მის პრაქ ტი
კა ში გან ხორ ცი ე ლე ბის სირ თუ ლე ე ბი 
ფსი ქი ატ რის თვალ თა ხედ ვი დან

ვი დეო 

შშმ პი რე ბის უც ვ ლე ლი ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა
ლი ზა ცი ის პრაქ ტი კა

ვი დეო 

ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი და ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ
რი ნიშ ნით შშმ პი რე ბი მხარ და ჭე რის გა
რე შე

განცხადებები შშმ პირთა უფლებეზე

კვლე ვა 

ქმე დუ ნა რი ა ნო ბის რე ფორ მის შე ფა სე ბა – 
კა ნონ მ დებ ლო ბა და პრაქ ტი კა

კვლე ვა 

შრო მით ურ თი ერ თო ბებ ში შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რებ თან მი მარ
თე ბით გო ნივ რუ ლი მი სა და გე ბა

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი 

ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის სერ ვი სე ბის 
დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია – სა ერ თა შო
რი სო გა მოც დი ლე ბა და სა ქარ თ ვე ლოს 
კონ ტექ ს ტი

პრაქტიკული სახელმძღვანელოები 

ბლო გი 

გზა და მო უ კი დე ბე ლი ცხოვ რე ბის კენ

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobas-shshm-pirta-didi-zomis-datsesebulebebis-dakhurvisken-moutsodebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobas-shshm-pirta-didi-zomis-datsesebulebebis-dakhurvisken-moutsodebs
https://emc.org.ge/ka/products/kmedunarianobis-reformis-shefaseba-kanonmdebloba-da-praktika
https://emc.org.ge/ka/products/kmedunarianobis-reformis-shefaseba-kanonmdebloba-da-praktika
https://socialjustice.org.ge/ka/products/nebis-dabruneba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/nebis-dabruneba
https://emc.org.ge/ka/products/fsikiatria-interpretatsiis-interpretatsiaa-interviu-artur-klaimantan
https://emc.org.ge/ka/products/fsikiatria-interpretatsiis-interpretatsiaa-interviu-artur-klaimantan
https://emc.org.ge/ka/products/fsikiatria-interpretatsiis-interpretatsiaa-interviu-artur-klaimantan
https://emc.org.ge/ka/products/shshm-pirebis-damoukidebeli-tskhovrebis-ufleba-mdzime-realoba-da-misi-alternativa
https://emc.org.ge/ka/products/shshm-pirebis-damoukidebeli-tskhovrebis-ufleba-mdzime-realoba-da-misi-alternativa
https://emc.org.ge/ka/products/shshm-pirebis-damoukidebeli-tskhovrebis-ufleba-mdzime-realoba-da-misi-alternativa
https://emc.org.ge/ka/products/kmedunarianobis-reformis-praktikashi-gankhortsielebis-sirtuleebi-fsikiatris-tvaltakhedvidan
https://emc.org.ge/ka/products/kmedunarianobis-reformis-praktikashi-gankhortsielebis-sirtuleebi-fsikiatris-tvaltakhedvidan
https://emc.org.ge/ka/products/kmedunarianobis-reformis-praktikashi-gankhortsielebis-sirtuleebi-fsikiatris-tvaltakhedvidan
https://emc.org.ge/ka/products/shshm-pirebis-utsvleli-institutsionalizatsiis-praktika
https://emc.org.ge/ka/products/shshm-pirebis-utsvleli-institutsionalizatsiis-praktika
https://emc.org.ge/ka/products/fsikosotsialuri-da-intelektualuri-nishnit-shshm-pirebi-mkhardacheris-gareshe
https://emc.org.ge/ka/products/fsikosotsialuri-da-intelektualuri-nishnit-shshm-pirebi-mkhardacheris-gareshe
https://emc.org.ge/ka/products/fsikosotsialuri-da-intelektualuri-nishnit-shshm-pirebi-mkhardacheris-gareshe
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shshm-pirebi-da-organizatsiebi-shshm-pirta-uflebebis-shesakheb-kanonis-mighebas-ekhmianebian
https://emc.org.ge/ka/products/kmedunarianobis-reformis-shefaseba-kanonmdebloba-da-praktika
https://emc.org.ge/ka/products/kmedunarianobis-reformis-shefaseba-kanonmdebloba-da-praktika
https://emc.org.ge/ka/products/shromit-urtiertobebshi-shezghuduli-shesadzleblobis-mkone-pirebtan-mimartebit-gonivruli-misadageba
https://emc.org.ge/ka/products/shromit-urtiertobebshi-shezghuduli-shesadzleblobis-mkone-pirebtan-mimartebit-gonivruli-misadageba
https://emc.org.ge/ka/products/shromit-urtiertobebshi-shezghuduli-shesadzleblobis-mkone-pirebtan-mimartebit-gonivruli-misadageba
https://emc.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrtelobis-servisebis-deinstitutsionalizatsia-saertashoriso-gamotsdileba-da-sakartvelos-konteksti
https://emc.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrtelobis-servisebis-deinstitutsionalizatsia-saertashoriso-gamotsdileba-da-sakartvelos-konteksti
https://emc.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrtelobis-servisebis-deinstitutsionalizatsia-saertashoriso-gamotsdileba-da-sakartvelos-konteksti
https://emc.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrtelobis-servisebis-deinstitutsionalizatsia-saertashoriso-gamotsdileba-da-sakartvelos-konteksti
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kmedunarianoba-da-gadatsqvetilebis-mighebashi-mkhardachera-martivad-tsasakitkhi-formati
https://emc.org.ge/ka/products/gza-damoukidebeli-tskhovrebisken


მართლმსაჯულების 
და დემოკრატიის პროგრამა
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დე მოკ რა ტია და სა გან გე ბო 
მდგო მა რე ო ბა 

„ქართული ოც ნე ბის“ მი ერ 2019 წლის ნო ემ
ბერ ში სა კონ ს ტი ტუ ციო რე ფორ მის ჩაგ დე ბამ 
ხე ლი შე უწყო დეს ტ რუქ ცი უ ლი და აგ რე სი უ
ლი პო ლი ტი კუ რი ვე ლის შექ მ ნას, რო მე ლიც 
მა ნამ დეც არ სე ბი თად პო ლა რი ზე ბუ ლი იყო. 
2020 წლის და საწყის ში, პო ლი ტი კუ რი დის
კუ სია სრუ ლად იყო მი მარ თუ ლი სა არ ჩევ ნო 
სის ტე მის ახა ლი მო დე ლის კენ, თუმ ცა დის კუ
სია მიმ დი ნა რე ობ და არა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი და 
სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ჩარ ჩოს ფარ გ
ლებ ში, არა მედ და ხუ რულ რე ჟიმ ში, უცხო ე ლი 
მო დე რა ტო რე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით. ამან 
კი დევ ერ თხელ გა მო ა აშ კა რა ვა ქარ თუ ლი 
პო ლი ტი კუ რი ელი ტის გა უცხო ე ბა მო სახ ლე
ო ბის გან და სა ბო ლოო ჯამ ში, ქვეყ ნი სათ ვის 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს სა კითხ ზე – სა არ ჩევ ნო 
სის ტე მის კონ ს ტი ტუ ცი უ რი რე ფორ მის ში ნა
არ ს ზე – და ხუ რულ კარს მიღ მა შე თან ხ მე ბა, 

გა სუ ლი წე ლი კრი ზი სუ ლი იყო ქარ თუ ლი დე მოკ რა ტი ის თ ვის, და ეს ერ
თ დ რო უ ლად რამ დე ნი მე ფაქ ტო რით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი. სა არ ჩევ ნო 
სის ტე მის ჩა ვარ დ ნი ლი რე ფორ მის და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის / სა მარ თალ
დამ ცა ვი სის ტე მის პო ლი ტი ზე ბის პა რა ლე ლუ რად, ვი თა რე ბას პან დე მი
ის გა მო შე მო ღე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბიც ამ ძი მებ და, რა მაც, ფაქ ტობ რი ვად, 
გა აქ რო პო ლი ტი კუ რი დი ა ლო გი და სა ზო გა დო ებ რი ვი მო ნა წი ლე ო ბა 
პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში ილუ ზო რუ ლი გა ხა და. 

მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამა

ვერც ქარ თუ ლი დე მოკ რა ტი უ ლი გან ვი თა რე
ბის და დე ბით გა მოც დი ლე ბად ჩა ით ვ ლე ბა. 

გა სულ წელს ინ კ ლუ ზი უ რი და ღია დე მოკ რა
ტი უ ლი წეს რი გის არ სე ბო ბის თ ვის, ერ თ ერ
თი უმ თავ რე სი ბა რი ე რი COVID 19 და მას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბი აღ მოჩ ნ და. 
პან დე მი ის ფონ ზე, გა მო ნაკ ლი სი არც სა ქარ
თ ვე ლო ყო ფი ლა და ვი რუ სის გავ რ ცე ლე ბის 
შე სა ჩე რებ ლად, 2020 წლის 21 მარტს ქვე ყა
ნა ში სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბა გა მოცხად და. 
სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის გა მოცხა დე ბი
სას, პრე ზი დენ ტ მა ზუ რა ბიშ ვილ მა სა კუ თა რი 
ძა ლა უფ ლე ბა სრუ ლად გა დას ცა აღ მას რუ
ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბას. სა გან გე ბო მდგო
მა რე ო ბის ამ ფორ მით გა მოცხა დე ბამ /აღ ს
რუ ლე ბამ ვერ უზ რუნ ველ ყო ამ პრო ცე სებ ზე 
სა თა ნა დო სა პარ ლა მენ ტო ზე დამ ხედ ვე ლო

მართლმსაჯულების საკითხები პარტიების 
წინასაარჩევნო პროგრამებში  2020

ფო ტოს წყა რო: ნეტ გა ზე თი

https://emc.org.ge/ka/products/mmartveli-partiis-mier-shemotavazebuli-saarchevno-sistemis-modeli-miughebeli-da-araseriozulia
https://emc.org.ge/ka/products/mmartveli-partiis-mier-shemotavazebuli-saarchevno-sistemis-modeli-miughebeli-da-araseriozulia
https://socialjustice.org.ge/ka/products/martlmsajulebis-sakitkhebi-partiebis-tsinasaarchevno-programebshi-2020
https://emc.org.ge/ka/products/sagangebo-mdgomareoba-da-akhali-realoba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/martlmsajulebis-sakitkhebi-partiebis-tsinasaarchevno-programebshi-2020
https://socialjustice.org.ge/ka/products/martlmsajulebis-sakitkhebi-partiebis-tsinasaarchevno-programebshi-2020
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ბი სა და სა სა მარ თ ლო კონ ტ რო ლის გავ რ
ცე ლე ბა, რა მაც აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ
ლე ბის მხრი დან ჭარ ბი და და უ ბა ლან სე ბე ლი 
ძა ლა უფ ლე ბის მო პო ვე ბის სა ხი ფა თო პრე
ცე დენ ტი წარ მოშ ვა. რაც შე ე ხე ბა სა გან გე ბო 
მდგო მა რე ო ბის პრაქ ტი კა ში გან ხორ ცი ე ლე
ბას, ხე ლი სუფ ლე ბამ კრი ზი სის მარ თ ვი სას 
აქ ცენ ტი სა პო ლი ციო ძა ლა სა და მკაცრ სან
ქ ცი ებ ზე გა ა კე თა, სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფის სო ცი ა
ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი კი, უგუ
ლე ბელ ყო ფი ლი აღ მოჩ ნ და. 1 წელი 20 ივნისის მოვლენებიდან

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და დე მოკ რა ტი ის პროგ რა მა

საგანგებო მდგომარეობის სამართლებრივი 
და პოლიტიკური შინაარსი  არსებული 
გამოცდილების ანალიზი

ბო ლო წლებ ში სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან უპ რე
ცე დენ ტო სა პო ლი ციო ძა ლის გა მო ყე ნე ბის 
მა გა ლი თი იყო 2019 წლის 2021 ივ ნი სის მოვ
ლე ნე ბი, რა საც ათე უ ლო ბით ადა მი ა ნის ჯან მ
რ თე ლო ბის და ზი ა ნე ბა და მშვი დო ბი ა ნი დე
მონ ს ტ რან ტის უფ ლე ბე ბის შე ლახ ვა მოჰ ყ ვა. 
ამ მოვ ლე ნე ბი დან ერ თი წლის თავ ზე, სო ცი
ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა (ყოფილი 
EMC) მოკ ლე ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი მო ამ
ზა და, რო მე ლიც აჩ ვე ნებს პო ლი ტი კუ რი ნე ბის 
არარ სე ბო ბას, სრულ ყო ფი ლად ყო ფი ლი ყო 
გა მო ძი ე ბუ ლი 2021 ივ ნი სის საქ მე და გა მოვ
ლე ნი ლი ყო ყვე ლა ის პი რი, ვინც ამ პრო ცე
სებ ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის შემ ლა ხა ვი გა
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი ი ღო. 

გა სუ ლი წლის უმ თავ რე სი პო ლი ტი კუ რი მოვ
ლე ნა 31 ოქ ტომ ბ რის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ
ნე ბი იყო. არ სე ბულ მა პო ლა რი ზე ბულ მა და 
ან ტა გო ნის ტურ მა პო ლი ტი კურ მა გა რე მომ 
გავ ლე ნა იქო ნია არ ჩევ ნე ბის პრო ცეს ზეც და 
სამ წუ ხა როდ, სა არ ჩევ ნო უბ ნებ თან და მიმ დე
ბა რე ტე რი ტო რი ებ ზე, არა ერთ ძა ლა დობ რივ 
ინ ცი დენტს ჰქონ და ად გი ლი. პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბი და, გან სა კუთ რე ბით, ხე ლი სუფ ლე

https://emc.org.ge/ka/products/sagangebo-mdgomareobis-samartlebrivi-da-politikuri-shinaarsi-arsebuli-gamotsdilebis-analizi
https://emc.org.ge/ka/products/sagangebo-mdgomareobis-samartlebrivi-da-politikuri-shinaarsi-arsebuli-gamotsdilebis-analizi
https://emc.org.ge/ka/products/emc-ekhmianeba-skhvadaskhva-kalakshi-garemovachreebis-dakhlebis-aghebis-fakts
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sagangebo-mdgomareobis-samartlebrivi-da-politikuri-shinaarsi-arsebuli-gamotsdilebis-analizi
https://www.facebook.com/socialjustice.org.ge/videos/687994035080827
https://www.facebook.com/socialjustice.org.ge/videos/687994035080827
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sagangebo-mdgomareobis-samartlebrivi-da-politikuri-shinaarsi-arsebuli-gamotsdilebis-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sagangebo-mdgomareobis-samartlebrivi-da-politikuri-shinaarsi-arsebuli-gamotsdilebis-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sagangebo-mdgomareobis-samartlebrivi-da-politikuri-shinaarsi-arsebuli-gamotsdilebis-analizi
https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/20_%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C_1_%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98__1592550285.pdf
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გან ცხა დე ბა 

მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის მი ერ შე მო თა ვა
ზე ბუ ლი სა არ ჩევ ნო სის ტე მის მო დე ლი 
მი უ ღე ბე ლი და არა სე რი ო ზუ ლია

გან ცხა დე ბა 

EMC ეხ მი ა ნე ბა სხვა დას ხ ვა ქა ლაქ ში 
გა რე მო ვაჭ რე ე ბის დახ ლე ბის აღე ბის 
ფაქტს

გან ცხა დე ბა 

EMC: უწყე ბებ მა სა გან გე ბო მდგო მა რე
ო ბი სას სა ჯა რო ინ ფორ მა ცია დრო უ
ლად და სრულ ყო ფი ლად უნ და გას ცენ

გან ცხა დე ბა

EMC არ ჩევ ნებ ზე პო ლი ცი ის არა ე ფექ
ტი ა ნო ბას ეხ მი ა ნე ბა

გან ცხა დე ბა 

EMC: „ჯანმრთელობის შე სა ხებ“ კა ნონ
ში და გეგ მი ლი ცვლი ლე ბე ბი ადა მი ა
ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის რის კებს 
შე ი ცავს

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი

სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის სა მარ თ
ლებ რი ვი და პო ლი ტი კუ რი ში ნა არ სი – 
არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის ანა ლი ზი

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი

ერ თი წე ლი 2021 ივ ნი სის მოვ ლე ნე ბი
დან

სტატია

სა არ ჩევ ნო სის ტე მის რე ფორ მა: ოპო
ზი ცი ის კა ნონ პ რო ექ ტი და კონ ს ტი ტუ
ცი ას თან მი სი შე სა ბა მი სო ბის სა კითხი 

ბის წარ მო მად გენ ლე ბი, წი ნა სა არ ჩევ ნო პე
რი ოდ ში მუდ მი ვად იყე ნებ დ ნენ აგ რე სი ულ და 
მტრულ რი ტო რი კას პო ლი ტი კუ რი ოპო ნენ
ტე ბის მი მართ, რა მაც მო სახ ლე ო ბის ზო გად 
გან წყო ბებ ზეც იქო ნია გავ ლე ნა. ასეთ პი რო
ბებ ში წა რი მარ თა 2020 წლის სა პარ ლა მენ
ტო არ ჩევ ნე ბი, რომ ლის დრო საც, წეს რი გის, 
მშვი დო ბის და თა ნას წო რი გა რე მოს შექ მ ნის 
მთა ვა რი ხა ზი არა პო ლი ტი კურ კონ სენ სუს სა 
და ურ თი ერ თ ნ დო ბა ზე, არა მედ სა პო ლი ციო 
ძა ლა ზე გა დი ო და. 

2020 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი იმი
თიც იყო გა მორ ჩე უ ლი, რომ კრი ტი კუ ლად 
დე ფი ცი ტუ რი იყო პო ლი ტი კურ პარ ტი ებს 
შო რის სა არ ჩევ ნო პროგ რა მებ სა და სა მო
მავ ლო გეგ მებ ზე დის კუ სი ა. პარ ტი ე ბის უმ
რავ ლე სო ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო პროგ რა მებ ში 
არ სე ბი თად იგ ნო რი რე ბუ ლი იყო თა ნას წო
რო ბის, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის და სო ცი
ა ლუ რი სა კითხე ბი, აგ რეთ ვე, უკი დუ რე სად 
ფრაგ მენ ტუ ლი იყო მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბი სა და 
სა მარ თალ დამ ცა ვი სის ტე მის რე ფორ მებ ზე 
პარ ტი ე ბის უმ რავ ლე სო ბის ხედ ვე ბი. გან სა

საგანგებო მდგომარეობა და ახალი რეალობა

კუთ რე ბით დე ფი ცი ტუ რი იყო „ქართული ოც
ნე ბის“ წი ნა სა არ ჩევ ნო პროგ რა მა, რო მე ლიც 
თით ქ მის სრუ ლად უგუ ლე ბელ ყოფ და ქვე ყა
ნა ში არ სე ბულ სო ცი ა ლურ, პო ლი ტი კურ და 
ინ ს ტი ტუ ცი ურ პრობ ლე მებს და ამომ რ ჩე ველს 
მხო ლოდ ფრაგ მენ ტულ რე ფორ მებს ჰპირ დე
ბო და. 

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და დე მოკ რა ტი ის პროგ რა მა

https://emc.org.ge/ka/products/mmartveli-partiis-mier-shemotavazebuli-saarchevno-sistemis-modeli-miughebeli-da-araseriozulia
https://emc.org.ge/ka/products/mmartveli-partiis-mier-shemotavazebuli-saarchevno-sistemis-modeli-miughebeli-da-araseriozulia
https://emc.org.ge/ka/products/mmartveli-partiis-mier-shemotavazebuli-saarchevno-sistemis-modeli-miughebeli-da-araseriozulia
https://emc.org.ge/ka/products/emc-ekhmianeba-skhvadaskhva-kalakshi-garemovachreebis-dakhlebis-aghebis-fakts
https://emc.org.ge/ka/products/emc-ekhmianeba-skhvadaskhva-kalakshi-garemovachreebis-dakhlebis-aghebis-fakts
https://emc.org.ge/ka/products/emc-ekhmianeba-skhvadaskhva-kalakshi-garemovachreebis-dakhlebis-aghebis-fakts
https://emc.org.ge/ka/products/emc-utsqebebma-sagangebo-mdgomareobisas-sajaro-informatsia-droulad-da-srulqofilad-unda-gastsen
https://emc.org.ge/ka/products/emc-utsqebebma-sagangebo-mdgomareobisas-sajaro-informatsia-droulad-da-srulqofilad-unda-gastsen
https://emc.org.ge/ka/products/emc-utsqebebma-sagangebo-mdgomareobisas-sajaro-informatsia-droulad-da-srulqofilad-unda-gastsen
https://emc.org.ge/ka/products/emc-archevnebze-politsiis-araefektianobas-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-archevnebze-politsiis-araefektianobas-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-dagegmili-sakanonmdeblo-tsvlilebebi-adamianis-uflebebis-darghvevis-riskebs-sheitsavs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-dagegmili-sakanonmdeblo-tsvlilebebi-adamianis-uflebebis-darghvevis-riskebs-sheitsavs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-dagegmili-sakanonmdeblo-tsvlilebebi-adamianis-uflebebis-darghvevis-riskebs-sheitsavs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-dagegmili-sakanonmdeblo-tsvlilebebi-adamianis-uflebebis-darghvevis-riskebs-sheitsavs
https://emc.org.ge/ka/products/sagangebo-mdgomareobis-samartlebrivi-da-politikuri-shinaarsi-arsebuli-gamotsdilebis-analizi
https://emc.org.ge/ka/products/sagangebo-mdgomareobis-samartlebrivi-da-politikuri-shinaarsi-arsebuli-gamotsdilebis-analizi
https://emc.org.ge/ka/products/sagangebo-mdgomareobis-samartlebrivi-da-politikuri-shinaarsi-arsebuli-gamotsdilebis-analizi
https://emc.org.ge/ka/products/erti-tseli-20-21-ivnisis-movlenebidan
https://emc.org.ge/ka/products/erti-tseli-20-21-ivnisis-movlenebidan
https://socialjustice.org.ge/ka/products/saarchevno-sistemis-reforma-opozitsiis-kanonproekti-da-konstitutsiastan-misi-shesabamisobis-sakitkhi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/saarchevno-sistemis-reforma-opozitsiis-kanonproekti-da-konstitutsiastan-misi-shesabamisobis-sakitkhi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/saarchevno-sistemis-reforma-opozitsiis-kanonproekti-da-konstitutsiastan-misi-shesabamisobis-sakitkhi
https://emc.org.ge/ka/products/emc-archevnebze-politsiis-araefektianobas-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-archevnebze-politsiis-araefektianobas-ekhmianeba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-uflebebi-partiebis-tsinasaarchevno-khedvebshi-2020
https://socialjustice.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-uflebebi-partiebis-tsinasaarchevno-khedvebshi-2020
https://emc.org.ge/ka/products/sotsialuri-politika-partiebis-tsinasaarchevno-khedvebshi-2020
https://emc.org.ge/ka/products/sotsialuri-politika-partiebis-tsinasaarchevno-khedvebshi-2020
https://emc.org.ge/ka/products/martlmsajulebis-sakitkhebi-partiebis-tsinasaarchevno-programebshi-2020
https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AF%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90_1603917848.pdf
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sagangebo-mdgomareoba-da-akhali-realoba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sagangebo-mdgomareoba-da-akhali-realoba
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მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ჩა ვარ დ ნი ლი 
რე ფორ მა 

2019 წლის ბო ლოს, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ
ტ მა 14 მო სა მარ თ ლე უვა დოდ გა ამ წე სა უზე ნა ეს 
სა სა მარ თ ლო ში. მო სა მარ თ ლე თა შერ ჩე ვა/ და
ნიშ ვ ნის პრო ცე სი უკი დუ რე სად პრობ ლე მუ რად 
წა რი მარ თა და მან ვერ უზ რუნ ველ ყო სა სა მარ
თ ლო ინ ს ტი ტუ ტე ბის და მო სა მარ თ ლე ო ბის 
კონ კ რე ტუ ლი კან დი და ტე ბის მი მართ მა ღა ლი 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ნდო ბა. კან დი დატ თა და ნიშ
ვ ნის თა ო ბა ზე სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ მა 
პო ლი ტი კუ რი მი კერ ძო ე ბუ ლო ბის და კლა ნუ
რო ბის გან ც და და ტო ვა, რა მაც კი დევ უფ რო 
შე არ ყია რწმე ნა, რომ სა სა მარ თ ლო სის ტე მა 
სწო რი მი მარ თუ ლე ბით ვი თარ დე ბა. 

სა სა მარ თ ლო სის ტე მა ში მო სა მარ თ ლე თა 
შერ ჩე ვა/ და ნიშ ვ ნის პრო ცე სე ბი 2020 წელ საც 

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მა ში გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის ოთხი ტალ
ღის მი უ ხე და ვად, სა სა მარ თ ლო სად მი სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბა კვლა ვაც 
და ბა ლი ა, რა საც მეტ წი ლად გა ნა პი რო ბებს რე ფორ მე ბის ფრაგ მენ ტუ
ლო ბა და რე ა ლუ რი სის ტე მუ რი პრობ ლე მე ბის მო უგ ვა რებ ლო ბა. სა სა
მარ თ ლო სის ტე მის პო ლი ტი კუ რი ნე იტ რა ლი ტე ტი და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
მო სა მარ თ ლე ე ბის და მო უ კი დებ ლო ბა ში და და გა რე გავ ლე ნე ბის გან, 
კვლა ვაც მი უღ წე ვე ლია და, შე სა ბა მი სად, მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მა 
ფუნ და მენ ტურ რე ფორ მებს სა ჭი რო ებს. 

რე ფორ მე ბი სა სა მარ თ ლო სის ტე მა ში

რა იცის სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბამ უზე ნა ე სი 
სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე ე ბის და ნიშ ვ ნის პრო
ცეს ზე – სა ტე ლე ფო ნო გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი

გაგ რ ძელ და. ამ მხრივ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო 
უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს თავ მ ჯ დო მა რედ ნი
ნო ქა და გი ძის არ ჩე ვა, რომ ლის წარ სუ ლი საქ
მი ა ნო ბაც აგ რეთ ვე უკავ შირ დე ბა სა სა მარ თ
ლო სის ტე მა ში მოქ მედ გავ ლე ნი ან ჯგუფს და 
მი სი შერ ჩე ვის პრო ცე სიც გა უმ ჭ ვირ ვა ლედ 
და ნაკ ლე ბი სა ზო გა დო ებ რი ვი ნდო ბით წა რი
მარ თა. გა სულ წელს, უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს 
ახ ლად და კომ პ ლექ ტე ბულ მა პლე ნუმ მა ორი 
ახა ლი მო სა მარ თ ლე და ნიშ ნა სა კონ ს ტი ტუ
ციო სა სა მარ თ ლო შიც. მო სა მარ თ ლე თა შერ
ჩე ვა/ და ნიშ ვ ნა პან დე მი ას თან და კავ ში რე ბულ 
სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბას და ემ თხ ვა, რა მაც 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე ა სუს ტა პრო ცე სე ბის ღი ა ო
ბა და მას ში სა ზო გა დო ებ რი ვი ჩარ თუ ლო ბა.

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და დე მოკ რა ტი ის პროგ რა მა

https://emc.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-dakomplektebis-erttsliani-protsesi-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-dakomplektebis-erttsliani-protsesi-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-danishvna-ra-itsis-sakartvelos-mosakhleobam-da-ra-damokidebuleba-akvs-am-protsesis-mimart
https://emc.org.ge/ka/products/reformebi-sasamartlo-sistemashi
https://emc.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-danishvna-ra-itsis-sakartvelos-mosakhleobam-satelefono-gamokitkhvis-shedegebi
https://emc.org.ge/ka/products/reformebi-sasamartlo-sistemashi
https://emc.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-danishvna-ra-itsis-sakartvelos-mosakhleobam-satelefono-gamokitkhvis-shedegebi
https://emc.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-danishvna-ra-itsis-sakartvelos-mosakhleobam-satelefono-gamokitkhvis-shedegebi
https://emc.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-danishvna-ra-itsis-sakartvelos-mosakhleobam-satelefono-gamokitkhvis-shedegebi
https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia-uzenaesi-sasamartlos-tavmjdomaris-tanamdebobaze-asarchevad-nino-kadagidzis-tsardgenas-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia-uzenaesi-sasamartlos-tavmjdomaris-tanamdebobaze-asarchevad-nino-kadagidzis-tsardgenas-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/khelmomtseri-organizatsiebi-uzenaesi-sasamartlos-plenums-moutsodeben-sagangebo-mdgomareobis-dasrulebamde-tavi-sheikavos-sakonstitutsio-sasamartlos-mosamartlis-danishvnisgan
https://emc.org.ge/ka/products/khelmomtseri-organizatsiebi-uzenaesi-sasamartlos-plenums-moutsodeben-sagangebo-mdgomareobis-dasrulebamde-tavi-sheikavos-sakonstitutsio-sasamartlos-mosamartlis-danishvnisgan
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2020 წელს ხე ლი სუფ ლე ბას ქმე დი თი ნა ბი ჯე
ბი არ გა და უდ გამს მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე
მა ში არ სე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი და სა კა ნონ მ
დებ ლო პრობ ლე მე ბის აღ მო საფხ ვ რე ლად. ამ 
სა კითხებ ზე სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ცენ ტ რ მა (ყოფილი EMC) პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი
ზა ცი ებ თან ერ თად რამ დე ნი მე ან გა რი ში და 
ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი გა მო აქ ვეყ ნა. მომ
ზა დე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბით კი დევ ერ თხელ 
დას ტურ დე ბა, რომ ბო ლო წლებ ში რე ფორ მის 
„ოთხი ტალ ღის“ ფარ გ ლებ ში გა ტა რე ბუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბი მეტ წი ლად ფორ მა ლუ რი ხა სი ა
თი საა და საქ მე თა სა მარ თ ლი ა ნად და მი უ კერ
ძო ებ ლად გა ნა წი ლე ბა და მო სა მარ თ ლე თა 
შერ ჩე ვა და ნიშ ვ ნის სა მარ თ ლი ა ნი პრო ცე დუ
რე ბი – კვლა ვაც მი უღ წე ველ მიზ ნე ბად რჩე ბა. 
გა სულ წელს, სა სა მარ თ ლო ხე ლი სუფ ლე ბას 
არც მის მი ერ ვე შე მუ შა ვე ბუ ლი და გა წე რი ლი 
სტრა ტე გი ი სა და სა მოქ მე დო გეგ მის შე სას რუ
ლებ ლად გა და უდ გამს ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი. 

სა სა მარ თ ლო სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ
ცი უ რი გა მოწ ვე ვე ბის მი მართ ფორ მა ლუ რი და 
ზე და პი რუ ლი მიდ გო მე ბის პა რა ლე ლუ რად, 
დღე ვან დე ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა პრობ ლე მუ
რია ში ნა არ სობ რი ვი და ხა რის ხობ რი ვი თვალ
საზ რი სი თაც. გა სულ წელს, EMCიმ, პარ ტ ნი ორ 
ორ გა ნი ზა ცი ას თან ერ თად, ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი 
სა ზო გა დო ებ რი ვი კვლე ვა ჩა ა ტა რა, რო მელ მაც 
კი დევ ერ თხელ აჩ ვე ნა ქვე ყა ნა ში სა სა მარ თ

ლოს ხელ მი საწ ვ დო მო ბის კუთხით სა ზო გა დო ე
ბის გან წყო ბა. სხვა ფაქ ტო რებ თან ერ თად, სა სა
მარ თ ლოს თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი, საქ მის 
გან ხილ ვის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა, სა სა მარ თ ლო სად
მი უნ დობ ლო ბა, დამ ნა შა ვის მი ერ მო მა ვალ ში 
და ზა რა ლე ბულ ზე შუ რის ძი ე ბის საფ რ თხე და 
სა სა მარ თ ლოს თ ვის წარ სად გე ნი დო კუ მენ ტე
ბის მომ ზა დე ბის სირ თუ ლე, მო სახ ლე ო ბის უმ
რავ ლე სო ბას ხელს უშ ლის სა სა მარ თ ლი სათ ვის 
მი მარ თ ვა ში. გა სულ წელს EMCის მი ერ მომ ზა
დე ბუ ლი სტა ტი ე ბის კრე ბულ ში კი, მარ თ ლ მ სა
ჯუ ლე ბის ინ ს ტი ტუ ცი ურ გა მოწ ვე ვებ თან ერ თად, 
შე სუ ლია ნაშ რო მე ბი, რომ ლე ბიც გა ნი ხი ლა ვენ 
მწვა ნე სა კითხებ თან და კავ ში რე ბულ არ სე ბულ 
სა მარ თ ლებ რივ პრაქ ტი კას, სექ ს მუ შაკ ქალ თა 
უფ ლე ბებს სა ქარ თ ვე ლო ში, სო ცი ა ლუ რად მარ
გი ნა ლი ზე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის წვდო მის სა კითხს 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ზე და სხვ.

როგორ დაკომპლექტდა უზენაესი სასამართლო 
 მოკლე მიმოხილვა 

სასამართლო სისტემის რეფორმის შეფასება

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და დე მოკ რა ტი ის პროგ რა მა

https://emc.org.ge/ka/products/sakmeta-elektronuli-ganatsilebis-sistema-sasamartloshi
https://emc.org.ge/ka/products/sasamartlo-sistemis-strategiisa-da-samokmedo-gegmis-shesrulebis-mdgomareoba-1
https://emc.org.ge/ka/products/emc-da-saia-sasamaratlo-sistemis-reformis-damkvidrebuli-khedva-shesatsvlelia
https://emc.org.ge/ka/products/emc-da-saia-sasamaratlo-sistemis-reformis-damkvidrebuli-khedva-shesatsvlelia
https://emc.org.ge/ka/products/sasamartlos-khelmisatsvdomoba-mosakhleobis-gamokitkhvis-shedegebi
https://emc.org.ge/uploads/products/pdf/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_1588866567.pdf
https://socialjustice.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-dakomplektebis-erttsliani-protsesi-mimokhilva
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=socialjustice.org.ge&set=a.3443765555656059
https://socialjustice.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-dakomplektebis-erttsliani-protsesi-mimokhilva
https://socialjustice.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-dakomplektebis-erttsliani-protsesi-mimokhilva
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=socialjustice.org.ge&set=a.3443765555656059
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გან ცხა დე ბა 

კო ა ლი ცია უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს 
თავ მ ჯ დო მა რის თა ნამ დე ბო ბა ზე ასარ
ჩე ვად ნი ნო ქა და გი ძის წარ დ გე ნას ეხ
მი ა ნე ბა

გან ცხა დე ბა

ხელ მომ წე რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი უზე ნა ე სი 
სა სა მარ თ ლოს პლე ნუმს მო უ წო დე ბენ 
სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის დას რუ ლე
ბამ დე თა ვი შე ი კა ვოს სა კონ ს ტი ტუ ციო 
სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლის და ნიშ ვ
ნის გან

გან ცხა დე ბა 

EMC და სა ი ა: სა სა მა რათ ლო სის ტე მის 
რე ფორ მის დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ხედ ვა შე
საც ვ ლე ლია

კვლე ვა 

სა სა მარ თ ლოს ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, მო
სახ ლე ო ბის გა მო კითხ ვის შე დე გე ბი

კვლე ვა 

საქ მე თა ელექ ტ რო ნუ ლი გა ნა წი ლე ბის 
სის ტე მა სა სა მარ თ ლო ში

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მუ რი რე ფორ მის 
მხარ და სა ჭე რად, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა
ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC) ჩარ თუ ლი იყო 
ად ვო კა ტი რე ბის პრო ცე სებ ში ად გი ლობ რივ 
და სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რებ თან. ამ მიზ
ნით, სხვა ანა ლი ტი კურ დო კუ მენ ტებ თან ერ
თად, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ
მა (ყოფილი EMC) სა ი ას თან პარ ტ ნი ო რო ბით 
წა რად გი ნა კო ლექ ტი უ რი ჩრდი ლო ვა ნი ან გა
რი შე ბი გა ე როს ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის, მათ შო რის, 
UPRის, ICCPRის წი ნა შე. 

სა სა მარ თ ლოს ხელ მი საწ ვ დო მო ბა

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

ან გა რი ში 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭოს პე რი ო
დუ ლი მი მო ხილ ვა

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი 

უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ
ლე ე ბის და ნიშ ვ ნა: რა იცის სა ქარ თ ვე
ლოს მო სახ ლე ო ბამ და რა და მო კი დე
ბუ ლე ბა აქვს ამ პრო ცე სის მი მართ

სტა ტი ე ბის კრე ბუ ლი 

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ზე

სტა ტია

ძა ლა უფ ლე ბის სა კითხი მარ თ ლ მ სა ჯუ
ლე ბის სის ტე მა ში

ვიდეო

რო გორ მუ შა ობს საქ მის გა ნა წი ლე ბის 
ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მა სა სა მარ თ
ლო ში

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და დე მოკ რა ტი ის პროგ რა მა

https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia-uzenaesi-sasamartlos-tavmjdomaris-tanamdebobaze-asarchevad-nino-kadagidzis-tsardgenas-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia-uzenaesi-sasamartlos-tavmjdomaris-tanamdebobaze-asarchevad-nino-kadagidzis-tsardgenas-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia-uzenaesi-sasamartlos-tavmjdomaris-tanamdebobaze-asarchevad-nino-kadagidzis-tsardgenas-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia-uzenaesi-sasamartlos-tavmjdomaris-tanamdebobaze-asarchevad-nino-kadagidzis-tsardgenas-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/khelmomtseri-organizatsiebi-uzenaesi-sasamartlos-plenums-moutsodeben-sagangebo-mdgomareobis-dasrulebamde-tavi-sheikavos-sakonstitutsio-sasamartlos-mosamartlis-danishvnisgan
https://emc.org.ge/ka/products/khelmomtseri-organizatsiebi-uzenaesi-sasamartlos-plenums-moutsodeben-sagangebo-mdgomareobis-dasrulebamde-tavi-sheikavos-sakonstitutsio-sasamartlos-mosamartlis-danishvnisgan
https://emc.org.ge/ka/products/khelmomtseri-organizatsiebi-uzenaesi-sasamartlos-plenums-moutsodeben-sagangebo-mdgomareobis-dasrulebamde-tavi-sheikavos-sakonstitutsio-sasamartlos-mosamartlis-danishvnisgan
https://emc.org.ge/ka/products/khelmomtseri-organizatsiebi-uzenaesi-sasamartlos-plenums-moutsodeben-sagangebo-mdgomareobis-dasrulebamde-tavi-sheikavos-sakonstitutsio-sasamartlos-mosamartlis-danishvnisgan
https://emc.org.ge/ka/products/khelmomtseri-organizatsiebi-uzenaesi-sasamartlos-plenums-moutsodeben-sagangebo-mdgomareobis-dasrulebamde-tavi-sheikavos-sakonstitutsio-sasamartlos-mosamartlis-danishvnisgan
https://emc.org.ge/ka/products/khelmomtseri-organizatsiebi-uzenaesi-sasamartlos-plenums-moutsodeben-sagangebo-mdgomareobis-dasrulebamde-tavi-sheikavos-sakonstitutsio-sasamartlos-mosamartlis-danishvnisgan
https://emc.org.ge/ka/products/emc-da-saia-sasamaratlo-sistemis-reformis-damkvidrebuli-khedva-shesatsvlelia
https://emc.org.ge/ka/products/emc-da-saia-sasamaratlo-sistemis-reformis-damkvidrebuli-khedva-shesatsvlelia
https://emc.org.ge/ka/products/emc-da-saia-sasamaratlo-sistemis-reformis-damkvidrebuli-khedva-shesatsvlelia
https://emc.org.ge/ka/products/sasamartlos-khelmisatsvdomoba-mosakhleobis-gamokitkhvis-shedegebi
https://emc.org.ge/ka/products/sasamartlos-khelmisatsvdomoba-mosakhleobis-gamokitkhvis-shedegebi
https://emc.org.ge/ka/products/sakmeta-elektronuli-ganatsilebis-sistema-sasamartloshi-1
https://emc.org.ge/ka/products/sakmeta-elektronuli-ganatsilebis-sistema-sasamartloshi-1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/adamianis-uflebata-sabchos-perioduli-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/sasamartlos-khelmisatsvdomoba
https://emc.org.ge/ka/products/sasamartlos-khelmisatsvdomoba
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebata-sabchos-perioduli-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebata-sabchos-perioduli-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-danishvna-ra-itsis-sakartvelos-mosakhleobam-da-ra-damokidebuleba-akvs-am-protsesis-mimart
https://emc.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-danishvna-ra-itsis-sakartvelos-mosakhleobam-da-ra-damokidebuleba-akvs-am-protsesis-mimart
https://emc.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-danishvna-ra-itsis-sakartvelos-mosakhleobam-da-ra-damokidebuleba-akvs-am-protsesis-mimart
https://emc.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-danishvna-ra-itsis-sakartvelos-mosakhleobam-da-ra-damokidebuleba-akvs-am-protsesis-mimart
https://emc.org.ge/ka/products/statiebis-krebuli-2
https://emc.org.ge/ka/products/statiebis-krebuli-2
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dzalauflebis-sakitkhi-martlmsajulebis-sistemashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dzalauflebis-sakitkhi-martlmsajulebis-sistemashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dzalauflebis-sakitkhi-martlmsajulebis-sistemashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dzalauflebis-sakitkhi-martlmsajulebis-sistemashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dzalauflebis-sakitkhi-martlmsajulebis-sistemashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dzalauflebis-sakitkhi-martlmsajulebis-sistemashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dzalauflebis-sakitkhi-martlmsajulebis-sistemashi
https://emc.org.ge/ka/products/uzenaesi-sasamartlos-mosamartleebis-danishvna-ra-itsis-sakartvelos-mosakhleobam-satelefono-gamokitkhvis-shedegebi
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2020 წლის გან მავ ლო ბა ში, პო ლი ცი ა ში, პრო
კუ რა ტუ რა სა და სა ხელ მ წი ფო უსაფ რ თხო
ე ბის სამ სა ხურ ში არ სე ბუ ლი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
პრობ ლე მე ბი თით ქ მის სრუ ლად იყო იგ ნო
რი რე ბუ ლი და მათ მო საგ ვა რებ ლად ქმე დი
თი ნა ბი ჯე ბი არ გა დად გ მუ ლა. შე სა ბა მი სად, 
სა მარ თალ დამ ცა ვი სის ტე მის პო ლი ტი ზე ბის 
რის კე ბი კვლა ვაც მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე
ვას წარ მო ად გენს, რა საც ამ უწყე ბე ბის გა უმ
ჭ ვირ ვა ლო ბა და სუს ტი ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე
ბის მე ქა ნიზ მე ბი, კი დევ უფ რო ამ ძი მებს. 

გა სულ წელს სა მარ თალ დამ ცა ვი სის ტე მის და 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის რე
ფორ მე ბი თით ქ მის სრუ ლად იყო გამ ქ რა ლი 
პო ლი ტი კუ რი დღის წეს რი გი დან. 2019 წლის 
ბო ლოს ლუ კა სი რა ძის ტრა გი კუ ლი შემ თხ ვე
ვის მი უ ხე და ვად, რო მელ მაც კი დევ ერ თხელ გა
მო ა ჩი ნა ქვე ყა ნა ში სა გა მო ძი ე ბო და სას კო ლო 
სის ტე მებ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი, არ გა დად
გ მუ ლა ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი უფ რო ინ კ ლუ ზი უ რი, 
ინ დი ვი დის მხარ და ჭე რა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
სის ტე მის შე საქ მ ნე ლად, სა დაც მი ნი მა ლი ზე ბუ
ლი იქ ნე ბო და ინ დი ვი დის (განსაკუთრებით კი, 
მო ზარ დის) უფ ლე ბე ბის შე ლახ ვა. 2020 წელს 
აგ რეთ ვე შე ჩე რე ბუ ლი იყო სა გა მო ძი ე ბო სის ტე
მის რე ფორ მა, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც ერ თ მა
ნე თის გან უნ და გა ი მიჯ ნოს პრო კუ რა ტუ რის და 
გა მო ძი ე ბის ფუნ ქ ცი ე ბი და გაძ ლი ერ დეს გა მო
ძი ე ბის და მო უ კი დებ ლო ბა და კომ პე ტენ ცი ა. 

სა მარ თალ დამ ცა ვი სის ტე მა და სის ხ ლის 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა

პო ლი ტი ზე ბუ ლი და და ხუ რუ ლი სა მარ თალ დამ ცა ვი სის ტე მა, წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში, ქვე ყა ნა ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის ერ თ ერ თი 
უმ თავ რე სი წყა რო ა. 

2020 წელს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ
ტ რ მა (ყოფილი EMC) მო ამ ზა და სა მარ თალ დამ
ცავ სის ტე მა ში გა სა ტა რე ბე ლი რე ფორ მე ბის 
რუ კა, რო მე ლიც მოკ ლედ აჯა მებს პრო კუ რა
ტუ რა სა და ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ რო ში, 
აგ რეთ ვე, ოპე რა ტი ულ  სამ ძებ რო და სა გა მო
ძი ე ბო საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბით გა სა ტა რე
ბელ რე ფორ მებს. ამ სა კითხებ ზე ორ გა ნი ზა ცი
ამ სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი გა მარ თა პო ლი ტი კურ 
პარ ტი ებ თა ნაც, რა თა წი ნა სა არ ჩევ ნო პროგ რა
მებს ეს სა კითხე ბი მო ეც ვა. 

რაც შე ე ხე ბა სის ხ ლის სა მარ თ ლის ში ნა არსს 
ქვე ყა ნა ში, არ სე ბი თად, არც ამ მხრივ გა
დად გ მუ ლა ნა ბი ჯე ბი ჰუ მა ნუ რი, ადა მი ა ნის 
მხარ და ჭე რა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი
კის და სა ნერ გად. 2020 წელს სო ცი ა ლუ რი სა
მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა (ყოფილი EMC) პარ
ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ას თან ერ თად და იწყო 
და ნა შა უ ლის სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი 
ას პექ ტე ბის კვლე ვა, რო მელ მაც უნ და აჩ ვე
ნოს, თუ რა ფაქ ტო რე ბი გა ნა პი რო ბებს ქვე ყა
ნა ში ნარ კო ტი კულ და ქო ნებ რივ და ნა შა ულს 
და რა მიდ გო მებს სთა ვა ზობს სა ხელ მ წი ფო 
ამ და ნა შა უ ლებ ში მსჯავ რ დე ბულ პი რებს რე
სო ცი ა ლი ზა ცი ი სა და სა ზო გა დო ე ბა ში რე ა ბი
ლი ტა ცი ის თ ვის. აგ რეთ ვე ითარ გ მ ნა კრი ტი
კუ ლი სტა ტი ე ბი ნუ ლო ვა ნი ტო ლე რან ტო ბის 
პო ლი ტი კა სა და და ნა შა უ ლის სო ცი ა ლურ ე
კო ნო მი კურ ფაქ ტო რებ ზე. 

რეფორმები სამართალდამცავ სისტემაში 

ნარკოპოლიტიკა პარტიების ხედვებში

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და დე მოკ რა ტი ის პროგ რა მა

https://emc.org.ge/ka/products/emc-luksa-siradzis-daghupvis-tslistavs-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/reformebi-samartaldamtsav-sistemashi
https://emc.org.ge/ka/products/reformebi-samartaldamtsav-sistemashi
https://emc.org.ge/ka/products/nulovani-tolerantobis-kulturuli-da-simboluri-rezonansi-tanamedrove-siskhlis-samartlis-sistemashi
https://emc.org.ge/ka/products/arakhelsaqreli-sotsialuri-mdgomareoba-danashauli-da-sasjeli
https://emc.org.ge/ka/products/arakhelsaqreli-sotsialuri-mdgomareoba-danashauli-da-sasjeli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/reformebi-samartaldamtsav-sistemashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/reformebi-samartaldamtsav-sistemashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/narkopolitika-partiebis-khedvebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/narkopolitika-partiebis-khedvebshi
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სა მარ თალ დამ ცავ თა მხრი დან ძა ლის გა და მე
ტე ბის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის კუთხით, მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი იყო 2019 წლის ნო ემ ბ რი დან სა ხელ
მ წი ფო ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის აღ ჭურ ვა 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბით, გა მო ი ძი ოს სა მარ თალ
დამ ცავ თა მი ერ ჩა დე ნი ლი კონ კ რე ტუ ლი და
ნა შა უ ლე ბი. ამ სა კითხ ზე სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ
ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა (ყოფილი EMC), IDFIსთან 
ერ თად, და იწყო სიღ რ მი სე უ ლი კვლე ვა, რა თა 
სრულ ყო ფი ლად გა ა ნა ლიზ დეს სა ხელ მ წი ფო 
ინ ს პექ ტო რის სა გა მო ძი ე ბო სამ სა ხუ რის კომ
პე ტენ ცია და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მო წეს რი გე ბა და 
შე ფას დეს, რამ დე ნად შე უძ ლია აღ ნიშ ნულ 
სამ სა ხურს არ სე ბუ ლი მოწყო ბით და კის რე ბუ
ლი ფუნ ქ ცი ე ბის შეს რუ ლე ბა. ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
პირ ვე ლა დი შე ფა სე ბით, და მო უ კი დე ბე ლი სა
გა მო ძი ე ბო მე ქა ნიზ მის ამოქ მე დე ბი დან ერ თი 
წლის თავ ზე, არ არ სე ბობს სამ სა ხუ რის ინ ს ტი
ტუ ცი უ რი და ფუნ ქ ცი უ რი და მო უ კი დებ ლო ბის 
საკ მა რი სი გა რან ტი ე ბი და სა ჭი როა შემ დ გო მი 
ნა ბი ჯე ბი სა ხელ მ წი ფო ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ
რის გა საძ ლი ე რებ ლად. 

პო ლი ცი ის მხრი დან ძა ლის გა და მე ტე ბის თა ვი
დან ასა ცი ლებ ლად, კრი ტი კუ ლად მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნია მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა სა კუ
თა რი უფ ლე ბე ბის და სა მარ თალ დამ ცა ვე ბის 
მო ვა ლე ო ბე ბის შე სა ხებ. სო ცი ა ლუ რი სა მარ
თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC), წლე ბი ა, 
სხვა დას ხ ვა ფორ მით ცდი ლობს მო ქა ლა ქე თა 
ინ ფორ მი რე ბას სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის თა ო ბა
ზე. გა სულ წელს მომ ზა დე ბულ გა ნახ ლე ბულ სა
ინ ფორ მა ციო ბრო შუ რა ში მარ ტი ვი ენით არის 
მოთხ რო ბი ლი იმის შე სა ხებ, თუ რა უნ და იცო
დეს მო ქა ლა ქემ პო ლი ცი ას თან კონ ტაქ ტი სას. 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის პო ლი ტი კის თვალ საზ რი
სით, გა მო სარ ჩე ვია ნარ კო პო ლი ტი კის შე ჩე რე ბუ
ლი რე ფორ მა და ქვე ყა ნა ში რეპ რე სი უ ლი, დას ჯა
ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. 
ნარ კო პო ლი ტი კის სა კითხე ბი ფრაგ მენ ტუ ლად 
იყო წარ მო ჩე ნი ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის წი
ნა სა არ ჩევ ნო პროგ რა მებ შიც. გან სა კუთ რე ბით 
პრობ ლე მუ რი მმარ თ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი პარ
ტი ის ხედ ვე ბი ა, რო მე ლიც ამ შემ თხ ვე ვა შიც უგუ
ლე ბელ ყოფს ნარ კო პო ლი ტი კის კუთხით არ სე
ბულ გა მოწ ვე ვებს და მხო ლოდ ფრაგ მენ ტულ 
რე ფორ მებს გვთა ვა ზობს ვი თა რე ბის გა მო სას
წო რებ ლად. ნარ კო პო ლი ტი კის ჰუ მა ნუ რო ბის 
მი მარ თუ ლე ბით, კვლა ვაც ერ თა დერთ ქმე დით 
ინ ს ტ რუ მენ ტად რჩე ბა სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ
თ ლოს პრაქ ტი კა, თუმ ცა ამ კუთხი თაც არა ერ თი 
გა მოწ ვე ვაა სა სა მარ თ ლო ში წარ დ გე ნი ლი სარ
ჩე ლე ბის ვა დის ხან გ რ ძ ლი ვო ბის თვალ საზ რი
სით. სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბი დან გაგ ზავ ნი ლი 
კონ ს ტი ტუ ცი უ რი წარ დ გი ნე ბე ბის გან ხილ ვის 
პრაქ ტი კა აგ რეთ ვე სა ჭი რო ებს შემ დ გომ დახ ვე
წას, რა თა მი ნი მა ლი ზე ბუ ლი იყოს ამ პრო ცეს ში 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის რის კე ბი. 

გა სულ წელს, მი ხა ი ლოს საქ მემ კი დევ ერ თხელ 
აჩ ვე ნა, რამ დე ნად უსა მარ თ ლოა არ სე ბუ ლი 
ნარ კო პო ლი ტი კა თუნ დაც იმ პი რე ბის მი მართ, 
ვი საც სა პა ტიმ რო სას ჯე ლი სხვა ტი პის სან ქ ცი
ით შე ეც ვა ლათ. 2020 წლის ბო ლოს მმარ თ ველ
მა პო ლი ტი კურ მა გუნ დ მა ამ ნის ტი ის კა ნო ნის 
ინი ცი რე ბის თა ო ბა ზე გა ნაცხა და. კა ნონ პ რო
ექ ტის თავ და პირ ვე ლი რე დაქ ცი ა, მეტ წი ლად 
ნარ კო ტი კულ და ნა შა ულ ში მსჯავ რ დე ბულ პირ
თათ ვის სა პა ტიმ რო სას ჯე ლის გა უქ მე ბას გუ
ლის ხ მობ და, რაც კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებს 
ნარ კო პო ლი ტი კის რე ფორ მის სა ჭი რო ე ბას.

EMC: მიხაილოს მიმართ საპატიმრო სასჯელის 
გამოყენება დაუსაბუთებელი იქნება

შე ჩე რე ბუ ლი რე ფორ მა – მოქ მე დი 
ნარ კო პო ლი ტი კის მძი მე შე დე გე ბი

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და დე მოკ რა ტი ის პროგ რა მა

https://emc.org.ge/ka/products/emc-da-idfi-damoukidebeli-sagamodziebo-mekanizmis-gamotsvevebze
https://emc.org.ge/ka/products/ra-unda-vitsodet-politsiastan-kontaktis-dros-1
https://emc.org.ge/ka/products/ra-unda-vitsodet-politsiastan-kontaktis-dros-1
https://emc.org.ge/ka/products/narkopolitika-sakartveloshi-2019-tslis-tendentsiebi
https://emc.org.ge/ka/products/narkopolitika-sakartveloshi-2019-tslis-tendentsiebi
https://emc.org.ge/ka/products/narkopolitika-partiebis-tsinasaarchevno-khedvebshi-2020
https://emc.org.ge/ka/products/narkopolitika-partiebis-tsinasaarchevno-khedvebshi-2020
https://emc.org.ge/uploads/products/covers/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98_1597398414.pdf
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mikhailos-mimart-sapatimro-sasjelis-gamoqeneba-dausabutebeli-ikneba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-amnistiis-kanonproekts-ekhmianeb
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-mikhailos-mimart-sapatimro-sasjelis-gamoqeneba-dausabutebeli-ikneba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-mikhailos-mimart-sapatimro-sasjelis-gamoqeneba-dausabutebeli-ikneba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-mikhailos-mimart-sapatimro-sasjelis-gamoqeneba-dausabutebeli-ikneba
https://emc.org.ge/ka/products/shecherebuli-reforma-mokmedi-narkopolitikis-mdzime-shedegebi
https://emc.org.ge/ka/products/shecherebuli-reforma-mokmedi-narkopolitikis-mdzime-shedegebi
https://emc.org.ge/ka/products/shecherebuli-reforma-mokmedi-narkopolitikis-mdzime-shedegebi
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გან ცხა დე ბა 

EMC: მი ხა ი ლოს მი მართ სა პა ტიმ რო სას ჯე
ლის გა მო ყე ნე ბა და უ სა ბუ თე ბე ლი იქ ნე ბა

გან ცხა დე ბა 

EMC შსსს სის ტე მუ რი რე ფორ მე ბის გა ტა
რე ბის კენ მო უ წო დებს

გან ცხა დე ბა 

EMC პო ლი ცი ის მხრი დან ძა ლა დო ბის შე
საძ ლო შემ თხ ვე ვებს ეხ მა უ რე ბა

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი 

EMC სა ხელ მ წი ფო უსაფ რ თხო ე ბის სამ სა
ხუ რის ყო ველ წ ლი ურ ან გა რიშს ეხ მა უ რე ბა

ბლო გი 

სა მარ თალ დამ ცა ვი სის ტე მის რე ფორ მა – 
რე ა ლუ რი პერ ს პექ ტი ვა სა არ ჩევ ნო ლო
ზუნ გებს მიღ მა

თარ გ მა ნი 

მსჯე ლო ბა და მო უ კი დებ ლო ბა ზე პო
ლი ცი ის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის სა
კითხის წა მო წე ვა სა ჩივ რე ბის და მო უ
კი დე ბე ლი გა მო ძი ე ბის გზით

თარ გ მა ნი 

და ნა შა უ ლი და კა პი ტა ლი: და ნა შა უ
ლის და სას ჯე ლის მარ ქ სის ტუ ლი თე ო
რი ის ხე ლა ხა ლი გა აზ რე ბა

ბრო შუ რა 

რა უნ და ვი ცო დეთ პო ლი ცი ას თან კონ
ტაქ ტის დროს

ეს ბრო შუ რა აზერ ბა ი ჯა ნულ ენა ზეც ითარ გ მ ნა 
და ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბით და სახ ლე ბულ 
რე გი ო ნებ ში გავ რ ცელ და. 

 რაც შე ე ხე ბა სა ხელ მ წი ფო უსაფ რ თხო ე ბის სამ
სა ხურს, აღ ნი შუ ლი უწყე ბა კვლა ვაც რჩე ბა უკი
დუ რე სად და ხუ რულ და არა ან გა რიშ ვალ დე
ბულ ინ ს ტი ტუ ცი ად ქვე ყა ნა ში, რო მე ლიც ჭარბ 
ძა ლა უფ ლე ბას ფლობს და არ სე ბით გავ ლე ნას 
ახ დენს ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კურ და 
სო ცი ა ლურ მოვ ლე ნებ ზე. უსაფ რ თხო ე ბის სამ
სა ხუ რის საქ მი ა ნო ბა კვლა ვაც კონ ტ რო ლის 
და გა რიყ ვის პო ლი ტი კას ემ ყა რე ბა, რაც ხელს 
უწყობს კონ კ რე ტუ ლი ჯგუ ფე ბის მარ გი ნა ლი ზე
ბას. 

ბრო შუ რა – რა უნ და ვი ცო დეთ პო ლი ცი ას თან 
კონ ტაქ ტის დროს

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და დე მოკ რა ტი ის პროგ რა მა

https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-mikhailos-mimart-sapatimro-sasjelis-gamoqeneba-dausabutebeli-ikneba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-mikhailos-mimart-sapatimro-sasjelis-gamoqeneba-dausabutebeli-ikneba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-shss-s-sistemuri-reformebis-gatarebisken-moutsodebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-shss-s-sistemuri-reformebis-gatarebisken-moutsodebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-politsiis-mkhridan-dzaladobis-shesadzlo-shemtkhvevebs-ekhmaureba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-politsiis-mkhridan-dzaladobis-shesadzlo-shemtkhvevebs-ekhmaureba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-sakhelmtsifo-usafrtkhoebis-samsakhuris-qoveltsliur-angarishs-ekhmaureba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-sakhelmtsifo-usafrtkhoebis-samsakhuris-qoveltsliur-angarishs-ekhmaureba
https://emc.org.ge/ka/products/samartaldamtsavi-sistemis-reforma-realuri-perspektiva-saarchevno-lozungebs-mighma
https://emc.org.ge/ka/products/samartaldamtsavi-sistemis-reforma-realuri-perspektiva-saarchevno-lozungebs-mighma
https://emc.org.ge/ka/products/samartaldamtsavi-sistemis-reforma-realuri-perspektiva-saarchevno-lozungebs-mighma
https://emc.org.ge/ka/products/msjeloba-damoukideblobaze-politsiis-angarishvaldebulebis-sakitkhis-tsamotseva-sachivrebis-damoukidebeli-gamodziebis-gzit
https://emc.org.ge/ka/products/msjeloba-damoukideblobaze-politsiis-angarishvaldebulebis-sakitkhis-tsamotseva-sachivrebis-damoukidebeli-gamodziebis-gzit
https://emc.org.ge/ka/products/msjeloba-damoukideblobaze-politsiis-angarishvaldebulebis-sakitkhis-tsamotseva-sachivrebis-damoukidebeli-gamodziebis-gzit
https://emc.org.ge/ka/products/msjeloba-damoukideblobaze-politsiis-angarishvaldebulebis-sakitkhis-tsamotseva-sachivrebis-damoukidebeli-gamodziebis-gzit
https://emc.org.ge/ka/products/danashauli-da-kapitali-danashaulis-da-sasjelis-marksistuli-teoriis-khelakhali-gaazreba
https://emc.org.ge/ka/products/danashauli-da-kapitali-danashaulis-da-sasjelis-marksistuli-teoriis-khelakhali-gaazreba
https://emc.org.ge/ka/products/danashauli-da-kapitali-danashaulis-da-sasjelis-marksistuli-teoriis-khelakhali-gaazreba
https://emc.org.ge/ka/products/ra-unda-vitsodet-politsiastan-kontaktis-dros-1
https://emc.org.ge/ka/products/ra-unda-vitsodet-politsiastan-kontaktis-dros-1
https://emc.org.ge/ka/products/ra-unda-vitsodet-politsiastan-kontaktis-dros-1
https://emc.org.ge/ka/products/emc-sakhelmtsifo-usafrtkhoebis-samsakhuris-qoveltsliur-angarishs-ekhmaureba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-sakhelmtsifo-usafrtkhoebis-samsakhuris-qoveltsliur-angarishs-ekhmaureba
https://emc.org.ge/ka/products/ra-unda-vitsodet-politsiastan-kontaktis-dros-1
https://emc.org.ge/ka/products/ra-unda-vitsodet-politsiastan-kontaktis-dros-1
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ეთნიკური უმცირესობების 
უფლებრივი და სოციალური 
მდგომარეობა 

ყვე ლა ზე სიმ პ ტო მა ტუ რად ეს გა მოწ ვე ვე ბი 
მარ ნე უ ლი სა და ბოლ ნი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე
ბის ჩა კეტ ვი სა და მკაც რი კა რან ტი ნის დროს 
გა მოჩ ნ და. ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბით კომ
პაქ ტუ რად და სახ ლე ბულ რე გი ო ნებ შიც კი, 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ მო ე ბი დან და სა ინ
ფორ მა ციო პო ლი ტი კი დან ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე
სო ბე ბის ენის გა მო დევ ნამ და სა ხელ მ წი ფო 
ინ ს ტი ტუ ტე ბის გან ად გი ლობ რი ვი თე მის გა
უცხო ე ბამ, ამ რე გი ო ნებ ში სო ცი ა ლუ რი ინ ფ
რას ტ რუქ ტუ რის მკვეთ რ მა ჩა მორ ჩე ნი ლო ბამ, 
უმ ცი რე სო ბე ბის სუს ტ მა პო ლი ტი კურ მა მო ნა
წი ლე ო ბამ და ნდო ბამ, ჩა კე ტილ მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტებ ში ჰუ მა ნი ტა რუ ლი და სო ცი ა ლუ რი 
კრი ზი სი წარ მოშ ვა. ამ გა მოწ ვე ვებს და ე მა ტა 
სი ძულ ვი ლის ენის ტალ ღა და სა ქარ თ ვე ლოს 

სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე ბი ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის თ ვის უფ ლებ რი ვი 
და სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა 2020 წელს არ სე ბი თად არ გა უმ ჯო ბე სე ბუ
ლა. მე ტიც, პან დე მი ის ფონ ზე ქვე ყა ნა ში გან ვი თა რე ბულ მა სო ცი ა ლურ მა 
კრი ზი სებ მა ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი ექ
ს კ ლუ ზი ის მას შ ტა ბი და სის ტე მუ რო ბა უფ რო მე ტად გა მო ა აშ კა რა ვა. 

აზერ ბა ი ჯა ნე ლე ბის რა სი ა ლი ზე ბის ნე გა ტი უ
რი გა მოც დი ლე ბა, რაც მოგ ვი ა ნე ბით ად გი
ლობ რი ვი ეპის კო პო სი სა და ულ ტ რა კონ სერ
ვა ტი უ ლი პო ლი ტი კუ რი ჯგუ ფის, ქარ თუ ლი 
მარ შის მი ერ ქა ლაქ მარ ნე ულ ში მდე ბა რე 
ნა რი მან ნა რი მა ნო ვის ძეგ ლის გარ შე მო ორ
გა ნი ზე ბულ შო ვი ნის ტურ კამ პა ნი ა ში გა და ი
ზარ და. შექ მ ნილ კრი ზის სა და მის გა მომ წ ვევ 
სის ტე მურ მი ზე ზებ ზე, ისე ვე რო გორც მარ
ნე ულ ში ად გი ლობ რი ვი ეპის კო პო სის მი ერ 
პრო ვო ცი რე ბულ სო ცი ა ლურ და ძა ბუ ლო ბა ზე, 
სა ხელ მ წი ფოს სა თა ნა დო პო ლი ტი კუ რი რე ა
გი რე ბა არ მო უხ დე ნი ა. უფ რო მე ტიც, მიმ დი
ნა რე პრო ცე სებ ში გა მოჩ ნ და სუს ის თვით
ნე ბუ რი ინ ტერ ვენ ცი ა, რაც  ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
კრი ზი სის სა პა სუ ხოდ ად გილ ზე ორ გა ნი ზე
ბუ ლი პრო ტეს ტის ფაქ ტებ ზე სუს ის მი ერ სა
ბო ტა ჟის მუხ ლით დაწყე ბულ გა მო ძი ე ბა ში, 
ასე ვე, ეპის კო პოს გი ორ გი ჯამ დე ლი ა ნის და 

ფო ტო: kvira.ge

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

კა რან ტი ნის დღი უ რე ბი – აითაჯ ხა ლილ ლი

https://emc.org.ge/ka/products/bolnisis-munitsipalitetshi-arsebuli-problemebis-da-gamotsvevebis-shefasebis-zogadi-dokumenti
https://emc.org.ge/ka/products/karantinis-dghiurebi-aitaj-khalilli
https://emc.org.ge/ka/products/dasakhlebis-saerto-krebebi-mochvenebiti-demokratia-realuri-demokratiis-natsvlad-emc-marneulis-munitsipalitets-mimartavs
https://emc.org.ge/ka/products/dasakhlebis-saerto-krebebi-mochvenebiti-demokratia-realuri-demokratiis-natsvlad-emc-marneulis-munitsipalitets-mimartavs
https://emc.org.ge/ka/products/kvemo-kartlis-soflebis-sachiroebebis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/kvemo-kartlis-soflebis-sachiroebebis-mimokhilva
https://socialjustice.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-politikuri-monatsileobis-gadzliereba-marneulis-munitsipalitetshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-politikuri-monatsileobis-gadzliereba-marneulis-munitsipalitetshi
https://emc.org.ge/ka/products/emc-marneulsa-da-bolnisshi-shekmnil-sotsialuri-kriziss-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-marneulsa-da-bolnisshi-shekmnil-sotsialuri-kriziss-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/sazogadoebrivi-organizatsiebi-mtavrobas-narimanovis-dzegltan-dakavshirebit-politikuri-protsesis-shekmnisken-moutsodeben
https://emc.org.ge/ka/products/sazogadoebrivi-organizatsiebi-mtavrobas-narimanovis-dzegltan-dakavshirebit-politikuri-protsesis-shekmnisken-moutsodeben
https://emc.org.ge/ka/products/karantinis-dghiurebi-aitaj-khalilli
https://emc.org.ge/ka/products/karantinis-dghiurebi-aitaj-khalilli
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ქარ თუ ლი მარ შის მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი კამ
პა ნი ის ფაქ ტ ზე დაწყე ბულ გა მო ძი ე ბა სა და 
ამ გა მო ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში ად გი ლობ რი ვი 
სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტე ბის გა მო კითხ ვა
ში გა მო ი ხა ტა. ეს გა მოც დი ლე ბა კი დევ ერ
თხელ მი უ თი თებს ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბით 
კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბუ ლი რე გი ო ნე ბის 
მხო ლოდ უსაფ რ თხო ე ბის პერ ს პექ ტი ვი დან 
და ნახ ვი სა და მარ თ ვის პრობ ლე მურ გა მოც
დი ლე ბა ზე. ცხა დი ა, რომ ამ გ ვა რი პრაქ ტი კე
ბი სო ცი ა ლუ რი ნი ჰი ლიზ მის მი ზე ზი ხდე ბა. 

სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი 
(ყოფილი EMC), მარ ნე უ ლის და ბოლ ნი სის მუ
ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის სა კა რან ტი ნე ზო ნად გა
მოცხა დე ბის დღი დან, მუდ მი ვად აკ ვირ დე ბო და 
მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს და მათ სა ჯა რო შე ფა სე
ბას ახ დენ და. ორ გა ნი ზა ცი ამ ასე ვე აამოქ მე და 
იური დი უ ლი დახ მა რე ბის ორე ნო ვა ნი ცხე ლი 
ხა ზი და ყო ველ დღი ურ რე ჟიმ ში ეწე ო და მო ქა
ლა ქე ე ბის სა მარ თ ლებ რივ დახ მა რე ბას და მო
პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ად გი ლობ რი ვი თვით
მ მარ თ ვე ლო ბე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან და 
ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუფ ლე ბას თან გაც ვ ლას. სამ
წუ ხა როდ, პან დე მი ის გა მო, მარ ნე ულ ში ორ გა
ნი ზე ბუ ლი სა მუ შაო სივ რ ცი დან პერ მა ნენ ტუ ლი 
ად გი ლობ რი ვი მუ შა ო ბა ორ გა ნი ზა ცი ამ ვე ღარ 
შეძ ლო, თუმ ცა მუდ მი ვად ვცდი ლობ დით მო ბი
ლუ რი კლი ნი კე ბი სა და ონ ლა ინ ცხე ლი ხა ზე ბის 
მეშ ვე ო ბით ად გი ლობ რივ მცხოვ რებ თა სა მარ
თ ლებ რივ და სო ცი ა ლურ მხარ და ჭე რას.  

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მიმ დი ნა რე პე რი ოდ
ში სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა 
(ყოფილი EMC) შე ის წავ ლა პან დე მი ის პე რი
ოდ ში სა ქარ თ ვე ლოს სა ზო გა დო ებ რი ვი მა
უწყებ ლის მუ შა ო ბის პრაქ ტი კა და უმ ცი რე
სო ბე ბის ენის გა მო ყე ნე ბის გა მოც დი ლე ბა, 
რა მაც კი დევ ერ თხელ გა მო ავ ლი ნა მა უწყებ
ლის მი ერ ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის სა ჭი
რო ე ბე ბის და ინ ტე რე სე ბის არა საკ მა რი სად 
გათ ვა ლის წი ნე ბა.  

სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა 
(ყოფილი EMC) ასე ვე შე ის წავ ლა ქვე მო ქარ
თ ლის რე გი ონ ში კულ ტუ რის პო ლი ტი კის სა
კითხე ბი და მი სი სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი 
შე დე გე ბი, რა მაც უმ ცი რე სო ბე ბის კულ ტუ რის 
წაშ ლის, არა ღი ა რე ბის პრაქ ტი კა და მულ ტი ეთ
ნი კურ რე გი ონ ში მულ ტი კულ ტუ რუ ლი გა რე მოს 

იქ სხვა სამ ყა რო ა. იმი ტომ, რომ სხვა ენა ზე 
სა უბ რო ბენ?

დომინაციის და ადგილობრივი კულტურის 
წაშლის ნიშნები ქვემო ქართლში

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/emotsiuri-kavshiri-da-ga-utskho-eba-diskusia-samshobloze
https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-sachiroebebi-sazogadoebrivi-mautsqebeli-da-pandemia-1
https://emc.org.ge/ka/products/ik-skhva-samqaroa-imitom-rom-skhva-enaze-saubroben
https://emc.org.ge/ka/products/dominanturi-mzera-azerbaijaneli-temis-mimart
https://emc.org.ge/ka/products/dominanturi-mzera-azerbaijaneli-temis-mimart
https://emc.org.ge/ka/products/ik-skhva-samqaroa-imitom-rom-skhva-enaze-saubroben
https://emc.org.ge/ka/products/ik-skhva-samqaroa-imitom-rom-skhva-enaze-saubroben
https://emc.org.ge/ka/products/ik-skhva-samqaroa-imitom-rom-skhva-enaze-saubroben
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dominanturi-mzera-azerbaijaneli-temis-mimart
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dominanturi-mzera-azerbaijaneli-temis-mimart
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dominanturi-mzera-azerbaijaneli-temis-mimart
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მშე ნებ ლო ბის გა აზ რე ბი სა და გა მოც დი ლე ბის 
სი სუს ტე გა მო ავ ლი ნა. კვლე ვის ფარ გ ლებ ში 
ასე ვე გა მო იკ ვე თა სა ქარ თ ვე ლოს აზერ ბა ი
ჯა ნულ თემ ში მიმ დი ნა რე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სო
ცი ა ლუ რი პრო ცე სე ბი, რაც სა ქარ თ ვე ლოს თან 
პო ლი ტი კუ რი თვი თი დენ ტი ფი კა ცი ის გაღ რ მა
ვე ბა სა და მოქ მე დი ნა ცი ო ნა ლუ რი პრო ექ ტის 
ქვე მო დან გა ფარ თო ე ბის მცდე ლო ბებ ზე მი უ
თი თებს. უნი კა ლუ რია ად გი ლობ რი ვი ახალ
გაზ რ დე ბის თვი თორ გა ნი ზე ბი სა და სა კუ თა რი 
უფ ლე ბე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის თ ვის ბრძო ლის 
არა ერ თი გა მოც დი ლე ბა.  

2020 წლის 25 იან ვარს, თე მირ ლან მა ჩა ლი
კაშ ვი ლის სი ცოცხ ლის ხელ ყო ფის საქ მე ზე 
სა ქარ თ ვე ლოს პრო კუ რა ტუ რამ გა მო ძი ე ბა 
შეწყ ვი ტა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გა მო ძი ე
ბის წი ნა შე არა ერ თი მწვა ვე და კრი ტი კუ ლი 
კითხ ვა და ეჭ ვი არ სე ბობ და და არც გე ნე რა
ლუ რი პრო კუ რო რი იყო ჯერ და ნიშ ნუ ლი. ამ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბამ, პრაქ ტი კუ ლად, სა ბო ლო
ოდ და ა დას ტუ რა, რომ გა მო ძი ე ბა სა მი წლის 
გან მავ ლო ბა ში სრუ ლი ად ფორ მა ლუ რი, მოჩ
ვე ნე ბი თი და უშე დე გო იყო. სა ხელ მ წი ფო 
უსაფ რ თხო ე ბის სამ სა ხუ რის მი ერ თე მირ
ლან მა ჩა ლი კაშ ვი ლის სი ცოცხ ლის ხელ ყო
ფის სპე ცო პე რა ცი ა, ამ პრო ცეს ში მა ჩა ლი
კაშ ვი ლე ბის ოჯა ხის მი მართ წარ მო ე ბუ ლი 
რეპ რე სია და თე მირ ლან მა ჩა ლი კაშ ვი ლის 
უდა ნა შა უ ლო ბის პრე ზუმ ფ ცი ის არა ერ თ გ ზის 
დარ ღ ვე ვა, ყვე ლა ზე მძი მე შემ თხ ვე ვა აღ მოჩ
ნ და, რო მელ მაც პან კი სის ხე ო ბა ში სა ხელ
მ წი ფოს მეტ წი ლად რეპ რე სი უ ლი პო ლი ტი

კა გა მო ავ ლი ნა. საქ მე ზე, „მაჩალიკაშვილი 
და სხვე ბი სა ქარ თ ვე ლოს წი ნა აღ მ დეგ“, ევ
რო პულ სა სა მარ თ ლო ში გან ხილ ვა დაჩ ქა
რე ბუ ლად მიმ დი ნა რე ობს და 2020 წლის 21 
ნო ემ ბერს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ცენ ტ რ მა (ყოფილი EMC) მთავ რო ბის მი მო
ხილ ვა ზე გან მ ცხა დებ ლე ბის დე ტა ლუ რი შე პა
სუ ხე ბა წა რად გი ნა.  

მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში, სო ცი ა ლუ რი სა მარ
თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რის (ყოფილი EMC) მი ერ 
პან კი სის ხე ო ბის ძი რი თა დი სოფ ლე ბის სო
ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლამ ხე ო ბა ში 
უსაფ რ თხო ე ბა სა და კონ ტ როლ ზე და ფუძ ნე
ბუ ლი პო ლი ტი კით ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე
ო ბის უკ მა ყო ფი ლე ბა და ფრუს ტ რა ცია გა
მო ავ ლი ნა. ასე ვე გა მო იკ ვე თა ად გი ლობ რივ 
დო ნე ზე არ სე ბუ ლი მწვა ვე სო ცი ა ლუ რი გა
მოწ ვე ვე ბი, მათ შო რის, ად გი ლობ რივ თვით
მ მარ თ ვე ლო ბა ში თე მის მწი რი მო ნა წი ლე ო
ბა, უმუ შევ რო ბა, სოფ ლებ ში სას მე ლი წყლის 
სის ტე მე ბის გა უ მარ თა ო ბა, სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ტრან ს პორ ტის არარ სე ბო ბა, სა მე დი ცი ნო და 
სო ცი ა ლუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ჩა მორ ჩე ნი
ლო ბა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში 
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გა მოვ ლე ნი ლი გა მოწ
ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი
ა ნო ბის ცენ ტ რ მა (ყოფილი EMC) მარ ნე უ ლის, 
ბოლ ნი სის, წალ კის, ხუ ლოს, შუ ა ხე ვის, ქე დი სა 
და ახ მე ტის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებს სა ბი უ ჯე ტო რე
კო მენ და ცი ე ბით და წი ნა და დე ბე ბით მი მარ თა 
და პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის, სო ცი ა ლუ რი 

სუს ის ხუ თი მტკი ცე ბუ ლე ბა – თე მირ ლან 
მა ჩა ლი კაშ ვი ლის საქ მე

პანკისელები რეპრესიის და საპოლიციო 
კონტროლის პრაქტიკაზე

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/temirlan-machalikashvilis-sitsotskhilis-khelqofis-sakmidan-2-tseli-gavida
https://emc.org.ge/ka/products/machalikashvili-da-skhvebi-sakartvelos-tsinaaghmdeg-sakmeze-evropul-sasamartloshi-mimdinare-komunikatsiis-mimokhilva-1
https://emc.org.ge/ka/products/machalikashvili-da-skhvebi-sakartvelos-tsinaaghmdeg-sakmeze-evropul-sasamartloshi-mimdinare-komunikatsiis-mimokhilva-1
https://emc.org.ge/ka/products/pankisis-kheoba-sapolitsio-spetsoperatsiidan-1-tslis-shemdeg
https://emc.org.ge/ka/products/pankisis-kheoba-sapolitsio-spetsoperatsiidan-1-tslis-shemdeg
https://emc.org.ge/ka/products/pankiselebi-represiis-da-sapolitsio-kontrolis-praktikaze
https://emc.org.ge/ka/products/pankiselebi-represiis-da-sapolitsio-kontrolis-praktikaze
https://emc.org.ge/ka/products/pankiselebi-represiis-da-sapolitsio-kontrolis-praktikaze
https://www.facebook.com/497425910290053/videos/654323858508703
https://socialjustice.org.ge/ka/products/pankiselebi-represiis-da-sapolitsio-kontrolis-praktikaze
https://www.facebook.com/497425910290053/videos/654323858508703
https://www.facebook.com/497425910290053/videos/654323858508703
https://socialjustice.org.ge/ka/products/pankiselebi-represiis-da-sapolitsio-kontrolis-praktikaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/pankiselebi-represiis-da-sapolitsio-kontrolis-praktikaze
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პო ლი ტი კის, მულ ტი კულ ტუ რა ლიზ მის მი მარ
თუ ლე ბით კვლე ვა სა და ად გი ლობ რივ თე მებ
თან აქ ტი ურ კონ სულ ტა ცი ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
ხედ ვე ბი წა რად გი ნა. ზო გი ერთ მუ ნი ცი პა ლი
ტეტ ში (მარნეული, ხუ ლო, ახ მე ტა) სო ცი ა ლუ რი 
სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა (ყოფილი EMC) აღ
ნიშ ნუ ლი პო ზი ცი ე ბი ად გი ლობ რივ სა ზო გა დო
ებ რივ აქ ტო რებ თან ერ თად წა რად გი ნა. 

უნ და ით ქ ვას, რომ ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი ძი
რი თა დი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის სო ცი ა ლურ 
სამ სა ხუ რებს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ცენ ტ რ მა (ყოფილი EMC) შშმ პირ თა, ქალ თა, 
ბავ შ ვ თა უფ ლე ბებ ზე და სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის 
საქ მი ა ნო ბი სა და მან და ტის შე სა ხებ ტრე ნინ
გე ბის ციკ ლი შეს თა ვა ზა. 

წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ მა კი დევ ერ თხელ მი უ
თი თა, რომ უმ ცი რე სო ბე ბის სა კითხე ბი ნაკ ლე
ბად ხვდე ბა პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის ინ ტე რე
სებ ში, და მა თი პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბაც 
და ბა ლი ა. მე ტიც, წი ნა სა არ ჩევ ნო პრო ცე სებ მა 
მარ ნე ულ სა და ბოლ ნის ში ძა ლა დო ბის არა ერ
თი შემ თხ ვე ვა გა მო ავ ლი ნა, რო მე ლიც ად გი
ლობ რივ კლა ნებს შო რის და პი რის პი რე ბი სა 
და დე მოკ რა ტი უ ლი პრაქ ტი კე ბის სი სუს ტის შე
დე გი იყო. ამ სა კითხ ზე სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ
ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა (ყოფილი EMC) 2020 წელს 
არა ერ თი ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი მო ამ ზა
და, რო მე ლიც უმ ცი რე სო ბე ბის მო ნა წი ლე ო ბის 
(მათ შო რის, სა კონ სულ ტა ციო მე ქა ნიზ მე ბის, 
პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის მხარ დამ ჭე რი 
სპე ცი ა ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ) სა ერ თა
შო რი სო სტან დარ ტებს, სა უ კე თე სო გა მოც დი

ლე ბებს და თე ო რი ებს მი მო ი ხი ლავს. მომ ზად
და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სე ბის 
დროს ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის მო ნა წი ლე ო
ბის შე სა ხებ კრი ტი კუ ლი სტა ტი ე ბის ციკ ლიც. 

2020 წელს, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ცენ ტ რ მა (ყოფილი EMC) და ას რუ ლა მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი კვლე ვა, რო მე ლიც კრი ტი კუ ლად 
აფა სებს ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წვდო მას 
უმაღ ლეს და სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბა ზე, რა მაც 
არა ერ თი სის ტე მუ რი პრობ ლე მა გა მო ავ ლი ნა 
ამ მი მარ თუ ლე ბით, მათ შო რის, უმ ცი რე სო ბე
ბის გა ნათ ლე ბა ზე ხედ ვის არარ სე ბო ბა, სა ხელ
მ ძღ ვა ნე ლო ე ბის ხა რის ხის პრობ ლე მა, მას
წავ ლებ ლე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის და ზო გა დად 
კად რე ბის ნაკ ლე ბო ბის პრობ ლე მა და სხვ. ეს 
სის ტე მუ რი გა მოწ ვე ვე ბი უმ ცი რე სო ბე ბის თ ვის 
არა მხო ლოდ სა ხელ მ წი ფო ენის შეს წავ ლას 
აფერ ხებს, არა მედ ზღუ დავს წვდო მას ხა რის
ხი ან გა ნათ ლე ბა ზე, რაც შემ დ გომ ში არა ერთ 
პრობ ლე მა ში, მათ შო რის, და ბალ პო ლი ტი კურ 
მო ნა წი ლე ო ბა სა და სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი
კურ და უც ვე ლო ბა ში აისა ხე ბა.   

ეთნიკური უმცირესობების მიმართ განათლების 
პოლიტიკის სისტემური გამოწვევები

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-uflebebi-partiebis-tsinasaarchevno-khedvebshi-2020
https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-uflebebi-partiebis-tsinasaarchevno-khedvebshi-2020
https://emc.org.ge/ka/products/emc-sofel-nakhidurshi-momkhdari-dapirispireba-droul-da-damoukidebel-gamodziebas-sachiroebs
https://emc.org.ge/ka/products/dasja-dajildoveba-da-mitoveba-politikuri-strategiebi-archevnebis-dros-marneulsa-da-bolnisshi
https://emc.org.ge/ka/products/dasja-dajildoveba-da-mitoveba-politikuri-strategiebi-archevnebis-dros-marneulsa-da-bolnisshi
https://emc.org.ge/ka/products/pozitiuri-mekanizmebi-umtsiresobebis-politikuri-monatsileobis-mkhardasacherad-saertashoriso-gamotsdilebis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/pozitiuri-mekanizmebi-umtsiresobebis-politikuri-monatsileobis-mkhardasacherad-saertashoriso-gamotsdilebis-mimokhilva
https://socialjustice.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-mimart-ganatlebis-politikis-sistemuri-gamotsvevebi
https://emc.org.ge/ka/products/aradominanturi-etnikuri-jgufebi-da-konstitutsia-politikosebis-perspektiva
https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-mimart-ganatlebis-politikis-sistemuri-gamotsvevebi
https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-mimart-ganatlebis-politikis-sistemuri-gamotsvevebi
https://emc.org.ge/ka/products/gamotovebuli-sachiroebebi-interesebi-da-istoria-kartuli-enis-stsavlebis-problema-sakartvelos-azerbaijanel-temshi
https://emc.org.ge/ka/products/gamotovebuli-sachiroebebi-interesebi-da-istoria-kartuli-enis-stsavlebis-problema-sakartvelos-azerbaijanel-temshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-mimart-ganatlebis-politikis-sistemuri-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-mimart-ganatlebis-politikis-sistemuri-gamotsvevebi


 34 

შექ მ ნი ლი ვი თა რე ბა კი დევ ერ თხელ გვარ წ
მუ ნებს, რომ სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გი ებ ში გა
წე რი ლი ინ კ ლუ ზი უ რი მიდ გო მე ბი მხო ლოდ 
ფორ მა ლუ რი და ზე და პი რუ ლი, შე რი გე ბი სა 
და სა მო ქა ლა ქო თა ნას წო რო ბის სა კითხებ ში 
სა ხელ მ წი ფო მი ნის ტ რის აპა რა ტის ძა ლა უფ
ლე ბა და საქ მი ა ნო ბა კი, სამ წუ ხა როდ, მოჩ ვე
ნე ბი თი ა.  

ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის, ასე ვე, რე ლი გი უ რი 
უმ ცი რე სო ბე ბი სა და კონ ფ ლიქ ტის რე გი ო ნებ
ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სა კითხებ ზე, სო ცი
ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა (ყოფილი 
EMC) კო ლექ ტი უ რი ჩრდი ლო ვა ნი ან გა რი შე ბი 
წა რად გი ნა გა ე როს ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის, მათ შო
რის, UPRისა და ICCPRის წი ნა შე. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მიმ დი ნა რე წელს სო ცი ა
ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა (ყოფილი 
EMC) და ა ფუძ ნა ქვე მო ქარ თ ლის რე გი ო ნის 

მას წავ ლე ბელ თა ქსე ლი, რო მე ლიც სხვა
დას ხ ვა ეთ ნი კუ რი და რე ლი გი უ რი ჯგუ ფი
დან აქ ტი უ რი და ახალ გაზ რ და მას წავ ლებ
ლებს აერ თი ა ნებს. ქსე ლის მო ნა წი ლე ებს 
შევ თა ვა ზეთ ლექ ცი ე ბის, სე მი ნა რე ბის ციკ
ლი, ასე ვე იგეგ მე ბა ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე
ბი. 

მიმ დი ნა რე წლის გან მავ ლო ბა ში სო ცი ა ლუ
რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC)  
გა ნაგ რ ძობ და სო ლი და რო ბის პლატ ფორ მის 
მხარ და ჭე რას, რო მე ლიც აერ თი ა ნებს აქ ტი
ვის ტებს პან კი სის, ქვე მო ქარ თ ლის, აჭა რის, 
სამ ცხე ჯა ვა ხე თის, გა ლის რე გი ო ნე ბი დან და 
თბი ლი სი დან. სო ლი და რო ბის პლატ ფორ მის 
მი ზა ნი ა, აქ ტი ვის ტებს შო რის ჩა მო ა ყა ლი
ბოს სო ლი და რო ბი სა და ცოდ ნის გა ზი ა რე
ბი სა და სო ლი და რუ ლი კო ლექ ტი უ რი პრაქ
ტი კა. პლატ ფორ მის ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და 
ათე უ ლო ბით ლექ ცი ა, დის კუ სი ა, შეხ ვედ რა, 
მო ეწყო სა ვე ლე გას ვ ლე ბი პო ლი ტი კის, კულ
ტუ რი სა და სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
სა კითხებ ზე. სო ლი და რო ბის პლატ ფორ მის 
წევ რე ბი ყო ველ თ ვი უ რად იკ რი ბე ბი ან და 
ზოგ ჯერ სა ჯა რო გა მოხ მა უ რე ბებ სა და პო ზი
ცი ებ საც აქ ვეყ ნე ბენ.  

განათლების პოლიტიკა ეთნიკური 
უმცირესობების მიმართ 

სოლიდარობის პლატფორმის შეხვედრა

ემოციური კავშირი და გაუცხოება: დისკუსია 
სამშობლოზე

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/sazogadoebrivi-da-religiuri-organizatsiebis-jgufma-gaeroshi-upr-is-farglebshi-angarishi-tsaradgina
https://emc.org.ge/ka/products/ganatlebis-politika-etnikuri-umtsiresobebis-mimart
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emotsiuri-kavshiri-da-ga-utskho-eba-diskusia-samshobloze
https://emc.org.ge/ka/products/ganatlebis-politika-etnikuri-umtsiresobebis-mimart
https://emc.org.ge/ka/products/ganatlebis-politika-etnikuri-umtsiresobebis-mimart
https://socialjustice.org.ge/ka/events/solidarobis-platformis-shekhvedra
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emotsiuri-kavshiri-da-ga-utskho-eba-diskusia-samshobloze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emotsiuri-kavshiri-da-ga-utskho-eba-diskusia-samshobloze
https://socialjustice.org.ge/ka/events/solidarobis-platformis-shekhvedra
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გან   ცხა  დე  ბა 

EMC მარ ნე ულ სა და ბოლ ნის ში შექ მ ნილ 
სო ცი ა ლუ რი კრი ზისს ეხ მი ა ნე ბა

გან   ცხა  დე  ბა 

და სახ ლე ბის სა ერ თო კრე ბე ბი – მოჩ ვე ნე
ბი თი დე მოკ რა ტია რე ა ლუ რი დე მოკ რა
ტი ის ნაც ვ ლად: EMC მარ ნე უ ლის მუ ნი ცი
პა ლი ტეტს მი მარ თავს

გან   ცხა  დე  ბა 

მა ჩა ლი კაშ ვი ლი და სხვე ბი სა ქარ თ ვე
ლოს წი ნა აღ მ დეგ საქ მე ზე ევ რო პულ სა
სა მარ თ ლო ში მიმ დი ნა რე კო მუ ნი კა ცი ის 
მი მო ხილ ვა

კვლე ვა

ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის მი მართ გა
ნათ ლე ბის პო ლი ტი კის სის ტე მუ რი გა
მოწ ვე ვე ბი

კვლე ვა

ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი, 
სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწყე ბე ლი და პან დე
მია

ან გა რი ში

სა ზო გა დო ებ რი ვი და რე ლი გი უ რი ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის ჯგუფ მა გა ე რო ში UPRის ფარ
გ ლებ ში ან გა რი ში წა რად გი ნა

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი

პან კი სის ხე ო ბა სა პო ლი ციო სპე ცო პე
რა ცი ი დან 1 წლის შემ დეგ

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი

მარ ნე უ ლის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სოფ ლე
ბის სა ჭი რო ე ბე ბის მი მო ხილ ვა

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი

პო ზი ტი უ რი მე ქა ნიზ მე ბი უმ ცი რე სო ბე
ბის პო ლი ტი კუ რი მო ნა წი ლე ო ბის მხარ
და სა ჭე რად – სა ერ თა შო რი სო გა მოც
დი ლე ბის მი მო ხილ ვა

სტა ტია

დას ჯა, და ჯილ დო ვე ბა და მი ტო ვე ბა: 
პო ლი ტი კუ რი სტრა ტე გი ე ბი არ ჩევ ნე ბის 
დროს მარ ნე ულ სა და ბოლ ნის ში

სტა ტია

არა დო მი ნან ტუ რი ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფე
ბი და კონ ს ტი ტუ ცია – პო ლი ტი კო სე ბის 
პერ ს პექ ტი ვა

სტა ტია

გა მო ტო ვე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბი, ინ ტე
რე სე ბი და ის ტო რია – ქარ თუ ლი ენის 
სწავ ლე ბის პრობ ლე მა სა ქარ თ ვე ლოს 
აზერ ბა ი ჯა ნელ თემ ში

მიმ დი ნა რე წელს, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა
ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC) ასე ვე გა ნაგ რ
ძობ და ად გი ლობ რი ვი სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე
ბის ინ ს ტი ტუ ცი ურ მხარ და ჭე რა სა და მათ თან 
თა ნამ შ რომ ლო ბას. 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში სო ცი ა ლუ რი სა
მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა (ყოფილი EMC) 
ცდი ლობ და რა სიზ მის, კა პი ტა ლიზ მის და 
პატ რი არ ქა ტის გა დაკ ვე თი სა და ჩაგ ვ რის 
შე სა ხებ კრი ტი კუ ლი ტექ ს ტე ბის თარ გ მა ნე
ბის, მი მო ხილ ვე ბი სა და სტა ტი ე ბის გა მოქ
ვეყ ნე ბას. 

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

რასიზმი, კაპიტალიზმი, პატრიარქატი  
თარგმანების კრებული

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/emc-marneulsa-da-bolnisshi-shekmnil-sotsialuri-kriziss-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-marneulsa-da-bolnisshi-shekmnil-sotsialuri-kriziss-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/dasakhlebis-saerto-krebebi-mochvenebiti-demokratia-realuri-demokratiis-natsvlad-emc-marneulis-munitsipalitets-mimartavs
https://emc.org.ge/ka/products/dasakhlebis-saerto-krebebi-mochvenebiti-demokratia-realuri-demokratiis-natsvlad-emc-marneulis-munitsipalitets-mimartavs
https://emc.org.ge/ka/products/dasakhlebis-saerto-krebebi-mochvenebiti-demokratia-realuri-demokratiis-natsvlad-emc-marneulis-munitsipalitets-mimartavs
https://emc.org.ge/ka/products/dasakhlebis-saerto-krebebi-mochvenebiti-demokratia-realuri-demokratiis-natsvlad-emc-marneulis-munitsipalitets-mimartavs
https://emc.org.ge/ka/products/machalikashvili-da-skhvebi-sakartvelos-tsinaaghmdeg-sakmeze-evropul-sasamartloshi-mimdinare-komunikatsiis-mimokhilva-1
https://emc.org.ge/ka/products/machalikashvili-da-skhvebi-sakartvelos-tsinaaghmdeg-sakmeze-evropul-sasamartloshi-mimdinare-komunikatsiis-mimokhilva-1
https://emc.org.ge/ka/products/machalikashvili-da-skhvebi-sakartvelos-tsinaaghmdeg-sakmeze-evropul-sasamartloshi-mimdinare-komunikatsiis-mimokhilva-1
https://emc.org.ge/ka/products/machalikashvili-da-skhvebi-sakartvelos-tsinaaghmdeg-sakmeze-evropul-sasamartloshi-mimdinare-komunikatsiis-mimokhilva-1
https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-mimart-ganatlebis-politikis-sistemuri-gamotsvevebi
https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-mimart-ganatlebis-politikis-sistemuri-gamotsvevebi
https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-mimart-ganatlebis-politikis-sistemuri-gamotsvevebi
https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-sachiroebebi-sazogadoebrivi-mautsqebeli-da-pandemia-1
https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-sachiroebebi-sazogadoebrivi-mautsqebeli-da-pandemia-1
https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-sachiroebebi-sazogadoebrivi-mautsqebeli-da-pandemia-1
https://emc.org.ge/ka/products/sazogadoebrivi-da-religiuri-organizatsiebis-jgufma-gaeroshi-upr-is-farglebshi-angarishi-tsaradgina
https://emc.org.ge/ka/products/sazogadoebrivi-da-religiuri-organizatsiebis-jgufma-gaeroshi-upr-is-farglebshi-angarishi-tsaradgina
https://emc.org.ge/ka/products/sazogadoebrivi-da-religiuri-organizatsiebis-jgufma-gaeroshi-upr-is-farglebshi-angarishi-tsaradgina
https://emc.org.ge/ka/products/pankisis-kheoba-sapolitsio-spetsoperatsiidan-1-tslis-shemdeg
https://emc.org.ge/ka/products/pankisis-kheoba-sapolitsio-spetsoperatsiidan-1-tslis-shemdeg
https://emc.org.ge/ka/products/kvemo-kartlis-soflebis-sachiroebebis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/kvemo-kartlis-soflebis-sachiroebebis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/pozitiuri-mekanizmebi-umtsiresobebis-politikuri-monatsileobis-mkhardasacherad-saertashoriso-gamotsdilebis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/pozitiuri-mekanizmebi-umtsiresobebis-politikuri-monatsileobis-mkhardasacherad-saertashoriso-gamotsdilebis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/pozitiuri-mekanizmebi-umtsiresobebis-politikuri-monatsileobis-mkhardasacherad-saertashoriso-gamotsdilebis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/pozitiuri-mekanizmebi-umtsiresobebis-politikuri-monatsileobis-mkhardasacherad-saertashoriso-gamotsdilebis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/dasja-dajildoveba-da-mitoveba-politikuri-strategiebi-archevnebis-dros-marneulsa-da-bolnisshi
https://emc.org.ge/ka/products/dasja-dajildoveba-da-mitoveba-politikuri-strategiebi-archevnebis-dros-marneulsa-da-bolnisshi
https://emc.org.ge/ka/products/dasja-dajildoveba-da-mitoveba-politikuri-strategiebi-archevnebis-dros-marneulsa-da-bolnisshi
https://emc.org.ge/ka/products/aradominanturi-etnikuri-jgufebi-da-konstitutsia-politikosebis-perspektiva
https://emc.org.ge/ka/products/aradominanturi-etnikuri-jgufebi-da-konstitutsia-politikosebis-perspektiva
https://emc.org.ge/ka/products/aradominanturi-etnikuri-jgufebi-da-konstitutsia-politikosebis-perspektiva
https://emc.org.ge/ka/products/gamotovebuli-sachiroebebi-interesebi-da-istoria-kartuli-enis-stsavlebis-problema-sakartvelos-azerbaijanel-temshi
https://emc.org.ge/ka/products/gamotovebuli-sachiroebebi-interesebi-da-istoria-kartuli-enis-stsavlebis-problema-sakartvelos-azerbaijanel-temshi
https://emc.org.ge/ka/products/gamotovebuli-sachiroebebi-interesebi-da-istoria-kartuli-enis-stsavlebis-problema-sakartvelos-azerbaijanel-temshi
https://emc.org.ge/ka/products/gamotovebuli-sachiroebebi-interesebi-da-istoria-kartuli-enis-stsavlebis-problema-sakartvelos-azerbaijanel-temshi
https://emc.org.ge/ka/products/rasizmi-kapitalizmi-patriarkati-targmanebis-krebuli
https://emc.org.ge/ka/products/rasizmi-kapitalizmi-patriarkati-targmanebis-krebuli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/rasizmi-kapitalizmi-patriarkati-targmanebis-krebuli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/rasizmi-kapitalizmi-patriarkati-targmanebis-krebuli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/rasizmi-kapitalizmi-patriarkati-targmanebis-krebuli
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რელიგიის თავისუფლება და 
არადომინანტური რელიგიური 
ჯგუფები 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, რე ლი გი ის თა ვი სუფ
ლე ბის კუთხით, ქვე ყა ნა ში მდგო მა რე ო ბა არ 
გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლა. ამის სა პი რის პი როდ, პან
დე მი ის პი რო ბებ ში კი დევ ერ თხელ გა მო აშ
კა რავ და დო მი ნან ტუ რი ეკ ლე სი ის მი მართ 
ხე ლი სუფ ლე ბის აშ კა რა ლო ი ა ლო ბა და პო
ლი ტი კურ ენა სა თუ ცალ კე ულ ად მი ნის ტ რა
ცი ულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში გა მო ხა ტუ ლი 
უთა ნას წო რო მიდ გო მა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის მი მართ. 

პან დე მი ის პი რო ბებ ში სი ცოცხ ლი სა და ჯან მ
რ თე ლო ბის მა ღა ლი რის კის მი უ ხე და ვად, სა
პატ რი არ ქო გა ნაგ რ ძობ და რე ლი გი უ რი შეკ რე
ბე ბის ორ გა ნი ზე ბას და მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში 
აქ ტი უ რად ის მო და პან დე მი ა სა და ვი რუს თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ან ტი მეც ნი ე რუ ლი ქა და გე ბე
ბი, რომ ლე ბიც ხელს უშ ლი და მრევ ლ ში სწო
რი მიდ გო მე ბი სა და პრაქ ტი კე ბის ჩა მო ყა ლი
ბე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი თე ო ლო გი უ რი და 

სა ქარ თ ვე ლო ში მცხოვ რე ბი ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის თ ვის უფ ლებ რი ვი 
და სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა 2020 წელს არ სე ბი თად არ გა უმ ჯო ბე სე ბუ
ლა. მე ტიც, პან დე მი ის ფონ ზე ქვე ყა ნა ში გან ვი თა რე ბულ მა სო ცი ა ლურ მა 
კრი ზი სებ მა ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი ექ
ს კ ლუ ზი ის მას შ ტა ბი და სის ტე მუ რო ბა უფ რო მე ტად გა მო ა აშ კა რა ვა. 

ში და სა ეკ ლე სიო გან ხილ ვე ბის სა გა ნი გახ და. 
პან დე მი ის პირ ვე ლი ტალ ღის დროს სო ცი ა ლუ
რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC) 
სა სუ ლი ე რო პი რე ბი სა და თე ო ლო გე ბის მო ნა
წი ლე ო ბით ცდი ლობ და ეკ ლე სი ის სო ცი ა ლუ რი 
მოძღ ვ რე ბი სა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა კითხ
ზე ცოდ ნის თავ მოყ რას და გავ რ ცე ლე ბას. 

პან დე მი ის პი რო ბებ ში ვი ხი ლეთ რე ლი გი უ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და თე მე ბის სო ლი და რო ბის 
უნი კა ლუ რი გა მოც დი ლე ბე ბიც, მათ შო რის, 
მუს ლიმ თე მებ ში. 

წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში, ტრა დი ცი უ ლად გა
მო იკ ვე თა სა პატ რი არ ქოს მა ღა ლი იერარ ქე ბის 
ღია მო ნა წი ლე ო ბა და მხარ და ჭე რა მმარ თ ვე
ლი პო ლი ტი კუ რი გუნ დის სა ჯა რო შეხ ვედ რებ
ში. წი ნა სა არ ჩევ ნო კონ ტექსტს უნ და უკავ შირ

სო ლი და რო ბა ის ლამ ში: ზა ქა თი, 
ხუმ სი, სა და ყა და ყო ველ დღი უ რი 
მხარ და ჭე რის პრაქ ტი კე ბი

პანდემია და ეკლესია

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/religiis-tavisuflebis-datsvis-kutkhit-arsebuli-mdgomareoba-2017-2019-tslebshi
https://emc.org.ge/ka/products/religiis-tavisuflebis-datsvis-kutkhit-arsebuli-mdgomareoba-2017-2019-tslebshi
https://emc.org.ge/ka/products/pandemia-da-solidarobis-idea-ras-fikroben-sasuliero-pirebi
https://emc.org.ge/ka/products/diskusia-pandemia-da-eklesia
https://emc.org.ge/ka/products/solidaroba-islamshi-zakati-khumsi-sadaqa-da-qoveldghiuri-mkhardacheris-praktikebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/diskusia-pandemia-da-eklesia
https://emc.org.ge/ka/products/solidaroba-islamshi-zakati-khumsi-sadaqa-da-qoveldghiuri-mkhardacheris-praktikebi
https://emc.org.ge/ka/products/solidaroba-islamshi-zakati-khumsi-sadaqa-da-qoveldghiuri-mkhardacheris-praktikebi
https://emc.org.ge/ka/products/solidaroba-islamshi-zakati-khumsi-sadaqa-da-qoveldghiuri-mkhardacheris-praktikebi
https://emc.org.ge/ka/products/solidaroba-islamshi-zakati-khumsi-sadaqa-da-qoveldghiuri-mkhardacheris-praktikebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/diskusia-pandemia-da-eklesia
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დე ბო დეს ახ ლად მი ღე ბულ ტყის კო დექ ს ში 
მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვის ექ ს კ ლუ
ზი უ რი შე ღა ვა თე ბი სა და პრე ფე რენ ცი ე ბის და
წე სე ბა, რო მელ მაც, გარ და იმი სა, რომ სა ჯა რო 
რე სურ სე ბის კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის გა და
ცე მის პრობ ლე მუ რი გა მო ნაკ ლი სი და უშ ვა, მან 
დო მი ნან ტურ ეკ ლე სი ა სა და სხვა რე ლი გი ურ 
ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის უთა ნას წო რო ბა კი დევ 
უფ რო გა აღ რ მა ვა. 

წი ნა სა არ ჩევ ნო პრო ცე სებს უნ და და ვუ კავ ში
როთ კარ ტოგ რა ფე ბის, ივე რი მე ლაშ ვი ლი სა 
და ნა ტა ლია ილი ჩო ვას უკა ნო ნო და კა ვე ბი სა 
და დევ ნის საქ მე. მათ მი მართ წარ დ გე ნი ლი 
ბრალ დე ბა აშ კა რად და უ სა ბუ თე ბე ლია და არა
ერთ ფუნ და მენ ტურ ფაქ ტობ რივ და სა მარ თ
ლებ რივ ხარ ვეზს შე ი ცავს. გა მო ძი ე ბის დაწყე
ბის დრო და კონ ტექ ს ტი და და ვით გა რე ჯის 
თე მის გარ შე მო „ქართული ოც ნე ბის“ მი ერ წი
ნა სა არ ჩევ ნოდ ორ გა ნი ზე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი 
კამ პა ნი ა, ამ საქ მის მი მართ აშ კა რა პო ლი ტი
კუ რი ინ ტე რე სე ბი სა და სა მარ თალ დამ ცა ვი 
სის ტე მე ბი სა და ძა ლა უფ ლე ბის პო ლი ტი კუ რი 
ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე ბის გა მოც დი ლე ბის მაჩ ვე
ნე ბე ლი ა. ამ საქ მე ში ჩან და სა სუ ლი ე რო პი რე
ბის აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბა და სა პატ რი არ ქოს 
მა ღალ იერარ ქებ სა და ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის 
პრობ ლე მუ რი მო კავ ში რე ო ბა. 

პრობ ლე მუ რი იყო დე კემ ბერ ში პან დე მი
ის მე ო რე ტალ ღის დროს და წე სე ბუ ლი კო
მენ დან ტის სა ა თის პი რო ბებ ში რე ლი გი უ რი 
დღე სას წა უ ლე ბის აღ ნიშ ვ ნის სა კითხი სხვა 
რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან. მარ
თ ლ მა დი დებ ლუ რი შო ბი სა და ახა ლი წლის 
დღე სას წა უ ლებ თან და კავ ში რე ბუ ლი გა მო ნაკ
ლი სე ბი სა და შე ღა ვა თე ბის პა რა ლე ლუ რად, 
მთავ რო ბას არ გა უთ ვა ლის წი ნე ბია სხვა რე
ლი გი უ რი დღე სას წა უ ლე ბი და, შე სა ბა მი სად, 
მრევ ლის სა ჭი რო ე ბე ბი. ამ სა კითხის გა დაწყ
ვე ტა, რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა
ა გენ ტო, რომ ლის მი მართ ისე დაც არ სე ბობს 
კრი ტი კა, რომ ის კონ ტ როლ ზე ორი ენ ტი რე ბუ
ლი და ბა ლი ნდო ბის მქო ნე უწყე ბა ა, რე ლი გი
უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის მა თი სა სუ ლი ე რო 
პი რე ბი სა და მრევ ლის წევ რე ბის სი ი სა და პი
რა დი მო ნა ცე მე ბის გა ზი ა რე ბის გზით სცა და. 
რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის ეს მიდ გო
მა, უსაფ რ თხო ე ბი სა და პი რა დი ცხოვ რე ბის 
რის კე ბის, ასე ვე, უთა ნას წო რო პო ლი ტი კის გა
მო, პრობ ლე მუ რი აღ მოჩ ნ და და მათ ლი ტურ
გი ის დრო ის შეც ვ ლა მო უ წი ათ. 

ფო ტოს წყა რო: პუბ ლი კა

პანდემია და სოლიდარობის იდეა  
რას ფიქრობენ სასულიერო პირები და 
თეოლოგები

„კარტოგრაფების საქმე“  სამართლებრივი 
შეფასება

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/emc-tqis-kodeksit-mkholod-eklesiistvis-tqis-resursebis-gadatsema-arakonstitutsiuri-ikneba
https://emc.org.ge/ka/products/kartografebis-sakme-samartlebrivi-shefaseba
https://emc.org.ge/ka/products/kartografebis-sakme-samartlebrivi-shefaseba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-kritikulad-afasebs-mtavrobis-mier-aradominanturi-religiuri-organizatsiebisgan-sasuliero-pirebisa-da-mrevlis-siebis-motkhovnas
https://emc.org.ge/ka/products/religiis-sakitkhta-sakhelmtsifo-saagentos-sakmianobis-kritikuli-analizi-1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/pandemia-da-solidarobis-idea-ras-fikroben-sasuliero-pirebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kartografebis-sakme-samartlebrivi-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/pandemia-da-solidarobis-idea-ras-fikroben-sasuliero-pirebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/pandemia-da-solidarobis-idea-ras-fikroben-sasuliero-pirebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/pandemia-da-solidarobis-idea-ras-fikroben-sasuliero-pirebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kartografebis-sakme-samartlebrivi-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kartografebis-sakme-samartlebrivi-shefaseba
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სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში სა ეკ ლე სიო წრე ებ
ში გა მოვ ლინ და ან ტი სე მი ტუ რი ქა და გე ბი სა 
და პო ზი ცი ე ბის ჯაჭ ვი, რა მაც ეკ ლე სი ის შიგ
ნით პრობ ლე მუ რი ცოდ ნე ბის და ხედ ვე ბის 
პრობ ლე მა კი დევ ერ თხელ გა მო ა აშ კა რა ვა. 
სამ წუ ხა როდ, ამ ფაქ ტებ ზე სა პატ რი არ ქოს 
სა თა ნა დო რე ა გი რე ბა არ მო უხ დე ნი ა. მან არ 
გა აკ რი ტი კა და არ გა ე მიჯ ნა ქუ თა თელ  გა ე
ნა თე ლი მიტ რო პო ლი ტის, სა ქარ თ ვე ლოს სა
პატ რი არ ქოს გა ნათ ლე ბის ცენ ტ რის ხელ მ ძღ
ვა ნე ლის, იოანე გამ რე კე ლის მო საზ რე ბებს. 

მიმ დი ნა რე წელს კრი ტი კუ ლი იყო დე კა ნოზ 
გი ორ გი მა მა ლა ძის ჯან მ რ თე ლო ბი სა და მის
თ ვის სა თა ნა დო სა მე დი ცი ნო მკურ ნა ლო ბის 
სა კითხი. არა ერ თი მოთხოვ ნის მი უ ხე და ვად, 
სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის ორ გა ნო ებს არ უზ რუნ
ველ ყ ვეს სა თა ნა დო მკურ ნა ლო ბა და არც 
სას ჯე ლის გა და ვა დე ბის მე ქა ნიზ მებ მა იმუ შა
ვა სა მარ თ ლი ა ნად. 

მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში, კვლავ გაგ რ ძელ და 
რე გი ო ნებ ში ად გი ლობ რი ვი გლე ხე ბის სო
ცი ა ლუ რი ინ ტე რე სე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფის 
ხარ ჯ ზე, მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ
ვის სა ძოვ რე ბი სა და სხვა მი წის ნაკ ვე თე ბის 
თვით ნე ბუ რი გა და ცე მის ნე გა ტი უ რი და ან ტი

სო ცი ა ლუ რი პრაქ ტი კა. ამ კუთხით, სო ცი ა ლუ
რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC) 
აქ ტი უ რად იკ ვ ლევ და ძა მას ხე ო ბი სა და სო
ფელ ქე დე ლის შემ თხ ვე ვებს. 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ
ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC) აქ ტი უ რად 
მუ შა ობ და მა ღალ მ თი ან აჭა რა ში ად გი ლობ
რი ვი თე მე ბის სო ცი ა ლუ რი და უფ ლებ რი ვი სა
ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნის, იური დი უ ლი დახ მა
რე ბი სა და ად ვო კა ტი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 
მათ შო რის, EMCის ძა ლის ხ მე ვით შე იქ მ ნა 
სა მუ შაო სივ რ ცე და ბა ხუ ლო ში. აჭა რა ში მუ
შა ო ბის დროს გან სა კუთ რე ბულ პრობ ლე მად 
გა მო იკ ვე თა ის ლა მის, რო გორც სო ცი ა ლუ რი 
და კულ ტუ რუ ლი სის ტე მის პო ლი ტი კუ რი არა
ღი ა რე ბი სა და წაშ ლის პრაქ ტი კა. ამ თე მა ზე 
მომ ზად და სპე ცი ა ლუ რი ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ
რი კვლე ვა და მულ ტი მე დია მა სა ლე ბი. მიმ
დი ნა რე წელს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო
ბის ცენ ტ რ მა (ყოფილი EMC ასე ვე შე ის წავ ლა 
მა ღალ მ თი ან აჭა რა ში გა ნათ ლე ბის კუთხით 
არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი და პო ლი ტი კა, მათ 
შო რის, რე ლი გი ურ გა ნათ ლე ბას თან და კავ ში
რე ბუ ლი სირ თუ ლე ე ბი. 

EMC: მოვუწოდებთ ხელისუფლებას ძამას 
ხეობაში გლეხების ინტერესები დაიცვას

ბათუმის მეჩეთის საქმე

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/emc-sasamartlos-uari-dekanoz-mamaladzis-sasjelis-gadavadebaze-dausabutebelia
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-movutsodebt-khelisuflebas-dzamas-kheobashi-eparkiis-tvitnebur-kmedebebze-drouli-reagirebisken
https://emc.org.ge/ka/products/emc-movutsodebt-khelisuflebas-dzamas-kheobashi-eparkiis-tvitnebur-kmedebebze-drouli-reagirebisken
https://emc.org.ge/ka/products/acharis-khiluli-da-ukhilavi-sazghvrebi-1
https://emc.org.ge/ka/products/acharis-khiluli-da-ukhilavi-sazghvrebi
https://emc.org.ge/ka/products/ganatlebis-khelmisatsvdomoba-da-sakhelmtsifos-ganatlebis-politika-maghalmtian-acharashi
https://emc.org.ge/ka/products/ganatlebis-khelmisatsvdomoba-da-sakhelmtsifos-ganatlebis-politika-maghalmtian-acharashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-movutsodebt-khelisuflebas-dzamas-kheobashi-eparkiis-tvitnebur-kmedebebze-drouli-reagirebisken
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-movutsodebt-khelisuflebas-dzamas-kheobashi-eparkiis-tvitnebur-kmedebebze-drouli-reagirebisken
https://socialjustice.org.ge/ka/products/batumis-mechetis-sakme
https://socialjustice.org.ge/ka/products/batumis-mechetis-sakme
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გან       ცხა    დე    ბა 

EMC: ტყის კო დექ სით მხო ლოდ ეკ ლე
სი ის თ ვის ტყის რე სურ სე ბის გა და ცე მა 
არა კონ ს ტი ტუ ცი უ რი იქ ნე ბა

გან       ცხა    დე    ბა 

EMC კრი ტი კუ ლად აფა სებს მთავ რო ბის 
მი ერ არა დო მი ნან ტუ რი რე ლი გი უ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან სა სუ ლი ე რო პი რე
ბი სა და მრევ ლის სი ე ბის მოთხოვ ნას

კვლე ვა 
რე ლი გი ა, პო ლი ტი კა და სო ცი ა ლუ რი 
კონ ტექ ს ტე ბი – კვლე ვე ბის, ან გა რი შე ბი
სა და სტა ტი ე ბის კრე ბუ ლი

ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი 

2019 წელს იეჰო ვას მოწ მე თა მი მართ 
ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლე ბის ანა ლი ზი

სტა ტია 
რო დე საც სე კუ ლა რუ ლი დის კურ სი 
წინ უს წ რებს სე კუ ლა რულ პრაქ ტი კას: 
„კოვზმადიდებლები“ და სე კუ ლა რუ ლი 
სა ხელ მ წი ფო

აჭა რის ხი ლუ ლი და უხი ლა ვი საზღ ვ რე ბი

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ორ გა ნი ზა ცი ამ 
მო ამ ზა და ან გა რი შე ბის, სტა ტი ე ბი სა და 
კვლე ვე ბის ყოვ ლის მომ ც ვე ლი კრე ბუ ლი 
რე ლი გი ის, პო ლი ტი კის და სო ცი ა ლუ რი კონ
ტექ ს ტე ბის სა კითხებ ზე. ამას თა ნა ვე, სო ცი ა
ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი 
EMC) გა ნაგ რ ძობ და ამ თე მებ ზე თარ გ მა ნე
ბი სა და კრი ტი კუ ლი ანა ლი ტი კუ რი რე სურ
სე ბის შექ მ ნას და და ინ ტე რე სე ბულ წრე ებ ში 
გავ რ ცე ლე ბას. 

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

სტა ტია 
ჟა მი. ნა წი ლი პირ ვე ლი: სა გან გე ბო 
მდგო მა რე ო ბა

სტა ტია 
ჟა მი. ნა წი ლი მე ო რე: ლე ვი ა თა ნი, რე
ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბა და უმ რავ ლე
სო ბა

სტა ტია 
ჟა მი. ნა წი ლი მე სა მე: სი ცოცხ ლე თუ 
ცხო ნე ბა?

სტა ტია 
რე ლი გი ა, ერი და სა ხელ მ წი ფო სა ქარ
თ ვე ლო ში: ქრის ტი ა ნო ბის გავ რ ცე ლე ბა 
მუს ლი მურ აჭა რა ში

სტა ტია 
რე ლი გი ის სა კითხ თა სა ხელ მ წი ფო სა
ა გენ ტოს საქ მი ა ნო ბის კრი ტი კუ ლი ანა
ლი ზი

ინ ფოგ რა ფი კა 
რე ლი გი ის სა ა გენ ტოს საქ მი ა ნო ბა

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/emc-tqis-kodeksit-mkholod-eklesiistvis-tqis-resursebis-gadatsema-arakonstitutsiuri-ikneba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-tqis-kodeksit-mkholod-eklesiistvis-tqis-resursebis-gadatsema-arakonstitutsiuri-ikneba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-tqis-kodeksit-mkholod-eklesiistvis-tqis-resursebis-gadatsema-arakonstitutsiuri-ikneba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-kritikulad-afasebs-mtavrobis-mier-aradominanturi-religiuri-organizatsiebisgan-sasuliero-pirebisa-da-mrevlis-siebis-motkhovnas
https://emc.org.ge/ka/products/emc-kritikulad-afasebs-mtavrobis-mier-aradominanturi-religiuri-organizatsiebisgan-sasuliero-pirebisa-da-mrevlis-siebis-motkhovnas
https://emc.org.ge/ka/products/emc-kritikulad-afasebs-mtavrobis-mier-aradominanturi-religiuri-organizatsiebisgan-sasuliero-pirebisa-da-mrevlis-siebis-motkhovnas
https://emc.org.ge/ka/products/emc-kritikulad-afasebs-mtavrobis-mier-aradominanturi-religiuri-organizatsiebisgan-sasuliero-pirebisa-da-mrevlis-siebis-motkhovnas
https://emc.org.ge/ka/products/religia-politika-da-sotsialuri-kontekstebi-kvlevebis-angarishebisa-da-statiebis-krebuli
https://emc.org.ge/ka/products/religia-politika-da-sotsialuri-kontekstebi-kvlevebis-angarishebisa-da-statiebis-krebuli
https://emc.org.ge/ka/products/religia-politika-da-sotsialuri-kontekstebi-kvlevebis-angarishebisa-da-statiebis-krebuli
https://emc.org.ge/ka/products/2019-tsels-iehovas-motsmeta-mimart-chadenili-danashaulebis-analizi
https://emc.org.ge/ka/products/2019-tsels-iehovas-motsmeta-mimart-chadenili-danashaulebis-analizi
https://emc.org.ge/ka/products/rodesats-sekularuli-diskursi-tsin-ustsrebs-sekularul-praktikas-kovzmadideblebi-da-sekularuli-sakhelmtsifo
https://emc.org.ge/ka/products/rodesats-sekularuli-diskursi-tsin-ustsrebs-sekularul-praktikas-kovzmadideblebi-da-sekularuli-sakhelmtsifo
https://emc.org.ge/ka/products/rodesats-sekularuli-diskursi-tsin-ustsrebs-sekularul-praktikas-kovzmadideblebi-da-sekularuli-sakhelmtsifo
https://emc.org.ge/ka/products/rodesats-sekularuli-diskursi-tsin-ustsrebs-sekularul-praktikas-kovzmadideblebi-da-sekularuli-sakhelmtsifo
https://emc.org.ge/ka/products/acharis-khiluli-da-ukhilavi-sazghvrebi-1
https://emc.org.ge/ka/products/acharis-khiluli-da-ukhilavi-sazghvrebi-1
https://emc.org.ge/ka/products/religia-politika-da-sotsialuri-kontekstebi-kvlevebis-angarishebisa-da-statiebis-krebuli
https://emc.org.ge/ka/products/religia-sekularizmi-politika-kritikuli-tsakitkhva
https://emc.org.ge/ka/products/religia-sekularizmi-politika-kritikuli-tsakitkhva
https://socialjustice.org.ge/ka/products/zhami-natsili-meore-leviatani-religiis-tavisufleba-da-umravlesoba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/zhami-natsili-meore-leviatani-religiis-tavisufleba-da-umravlesoba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/zhami-natsili-pirveli-sagangebo-mdgomareoba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/zhami-natsili-meore-leviatani-religiis-tavisufleba-da-umravlesoba
https://emc.org.ge/ka/products/zhami-natsili-mesame-sitsotskhle-tu-tskhoneba
https://emc.org.ge/ka/products/zhami-natsili-mesame-sitsotskhle-tu-tskhoneba
https://emc.org.ge/ka/products/religia-eri-da-sakhelmtsifo-sakartveloshi-kristianobis-gavrtseleba-muslimur-acharashi
https://emc.org.ge/ka/products/religia-eri-da-sakhelmtsifo-sakartveloshi-kristianobis-gavrtseleba-muslimur-acharashi
https://emc.org.ge/ka/products/religia-eri-da-sakhelmtsifo-sakartveloshi-kristianobis-gavrtseleba-muslimur-acharashi
https://emc.org.ge/ka/products/religiis-sakitkhta-sakhelmtsifo-saagentos-sakmianobis-kritikuli-analizi-1
https://emc.org.ge/ka/products/religiis-sakitkhta-sakhelmtsifo-saagentos-sakmianobis-kritikuli-analizi-1
https://emc.org.ge/ka/products/religiis-sakitkhta-sakhelmtsifo-saagentos-sakmianobis-kritikuli-analizi-1
https://emc.org.ge/ka/products/religiis-saagentos-sakmianoba
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კონფლიქტის რეგიონები და 
ადამიანის უფლებები 

გან სა კუთ რე ბით მძი მე უფ ლებ რი ვი და ჰუ მა
ნი ტა რუ ლი მდგო მა რე ო ბაა ცხინ ვა ლის რე გი
ონ ში, კონ კ რე ტუ ლად, ახალ გორ ში, რაც გა
და ად გი ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბა ზე და წე სე ბუ ლი 
შეზღუდ ვე ბის პი რო ბებ ში კი დევ უფ რო სა გან
გა შო ხდე ბა. პან დე მი ის პი რო ბებ ში იზო ლა
ცი ამ სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბა მკვეთ რად 
და ამ ძი მა. ახალ გორ ში მცხოვ რე ბი ად გი ლობ
რი ვი მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლი მო ხუ ცე ბი 
არი ან და მათ თ ვის შე მო სავ ლის ერ თა დერ თი 
წყა რო ქარ თუ ლი პენ სი ა ა, რა საც იზო ლა ცი ის 
პი რო ბებ ში ვე ღარ იღე ბენ. სა მე დი ცი ნო დახ
მა რე ბა ზე ხელ მი უწ ვ დომ ლო ბის გა მო, ათე უ
ლო ბით პა ცი ენ ტი გარ და იც ვა ლა.

პან დე მი ის პი რო ბებ ში გარ თულ და გა ლი
დან და ახალ გო რი დან თბი ლის ში გად მო სუ
ლი სტუ დენ ტე ბის მდგო მა რე ო ბა, რომ ლე ბიც 
შეზღუდ ვე ბის პი რო ბებ ში უმუ შევ რად დარ ჩ
ნენ და ბი ნის ქი რის ფულ საც ვერ იხ დიდ ნენ.  

სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC)  2020 წელ საც 
ეწე ო და კონ ფ ლიქ ტის რე გი ო ნებ ში უფ ლე ბებ სა და სო ცი ა ლურ სა ჭი
რო ე ბებ ზე დაკ ვირ ვე ბას და მუდ მი ვად ად ვო კა ტი რებ და, გან სა კუთ რე
ბით კი, პან დე მი ის პი რო ბებ ში ად გილ ზე არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებს ცენ ტ
რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის და სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რე ბის წი ნა შე. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ პან დე მი ის დროს სა
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა ცდი ლობ და კონ
ფ ლიქ ტის რე გი ო ნე ბი დან პა ცი ენ ტე ბის მი
ღე ბას და მხარ და ჭე რას. ამის მი უ ხე და ვად, 
აფხა ზე თის de facto ხე ლი სუფ ლე ბის ახა ლი 
მე ნეჯ მენ ტის გან წა მო სულ ახალ პო ლი ტი კურ 
სიგ ნა ლებს, ხე ლი სუფ ლე ბამ სა თა ნა დო ინი
ცი ა ტი ვე ბით და კონ ფ ლიქ ტის ტრან ს ფორ მა
ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი ახა ლი სტრა ტე გი ე
ბით არ უპა სუ ხა. ჩვენ ამ დრომ დე არ გვაქვს de 
facto ხე ლი სუფ ლე ბას თან თა ნამ შ რომ ლო ბი სა 
და ქმე დი თი კო მუ ნი კა ცი ის პლატ ფორ მე ბი, 
რაც ახალ გო რი დან პა ცი ენ ტე ბის გა მოყ ვა ნის 
ან / და აფხა ზეთ ში ძლი ე რი ხან ძ რე ბის შემ თხ
ვე ვებ ში, ასე ვე კრი ტი კუ ლად გა მოჩ ნ და. 

De facto სა მარ თალ დამ ცა ვე ბის სას ტი კი მოპყ
რო ბის შე დე გად, 2020 წლის 28 აგ ვის ტოს 
ცხინ ვალ ში გარ და იც ვა ლა ინალ ჯა ბი ე ვი, რა
საც მი სი ოჯა ხი სა და ად გი ლობ რი ვი სა ზო გა
დო ე ბის მა სობ რი ვი პრო ტეს ტი მოჰ ყ ვა. ამან 
ბი ბი ლო ვის რე ჟი მის მი მართ მზარ დი უკ მა
ყო ფი ლე ბა და კრი ზი სი კი დევ უფ რო მძი მედ 
გა მო ავ ლი ნა. ინალ ჯა ბი ე ვის ოჯა ხი სამ ხ რეთ 

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

იზოლაცია იზოლაციაში  კონფლიქტის 
რეგიონების გამოწვევები

https://socialjustice.org.ge/ka/products/diskusia-izolatsia-izolatsiashi-konfliktis-regionebis-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/diskusia-izolatsia-izolatsiashi-konfliktis-regionebis-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/diskusia-izolatsia-izolatsiashi-konfliktis-regionebis-gamotsvevebi
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ოსე თის de facto პრე ზი დენ ტის ად მი ნის ტ რა
ცი ის წინ გა ნაგ რ ძობს პრო ტესტს. ცხინ ვალ ში 
ამ დრომ დე ვერ ხერ ხ დე ბა de facto მთავ რო
ბის შეკ რე ბა, პარ ლა მენ ტის მუ შა ო ბა კი ბლო
კი რე ბუ ლი ა.

2020 წლის 30 სექ ტემ ბერს გალ ში აფხა ზუ
რი დრო შის დაწ ვის გა მო და ა კა ვეს ირაკ
ლი ბე ბუ ა, რო მე ლიც დღემ დე პა ტიმ რო ბა ში 
რჩე ბა. ირაკ ლი ბე ბუ ას ჯან მ რ თე ლო ბა სუს
ტია და აფხა ზე თის de facto ცი ხე ებ ში არ სე
ბუ ლი მძი მე მდგო მა რე ო ბა მის თ ვის სა რის
კო ა.  

სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რის 
(ყოფილი EMC) მი ერ 2020 წელს მომ ზა დე ბუ
ლი რამ დე ნი მე ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი, 
კონ ფ ლიქ ტის რე გი ო ნებ ში არ სე ბუ ლი გა მოწ
ვე ვე ბის ფონ ზე, აკ რი ტი კებს სა ხელ მ წი ფოს 
სამ შ ვი დო ბო პო ლი ტი კის წლე ბის გან მავ ლო
ბა ში ხისტ და არატ რან ს ფორ მა ცი ულ ბუ ნე ბას, 
რო მე ლიც ვერ პა სუ ხობს ამ რე გი ო ნებ ში არ
სე ბულ უფ ლებ რივ და ჰუ მა ნი ტა რულ გა მოწ
ვე ვებს. მათ შო რის, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი
ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC) ცდი ლობ და 
სტა ტი ე ბის, მი მო ხილ ვე ბის, კრი ტი კუ ლი ტექ
ს ტე ბი სა და სა ჯა რო დის კუ სი ე ბის ორ გა ნი ზე
ბას კონ ფ ლიქ ტის რე გი ო ნე ბი სა და სამ შ ვი
დო ბო პო ლი ტი კის თე მა ზე. 

კონ ფ ლიქ ტის გა დაჭ რის ახა ლი გზე ბი სა და ალ
ტერ ნა ტი ვე ბის არარ სე ბო ბის პრობ ლე მა კი დევ 
ერ თხელ გა მოჩ ნ და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის 
წი ნა სა არ ჩევ ნო გეგ მებ ზე დაკ ვირ ვე ბის შე დე
გად, სა დაც აშ კა რად გა მოვ ლინ და, რომ პარ ტი
ე ბი ვერ გვთა ვა ზო ბენ არ სე ბი თად ახალ მიდ გო
მებს, რომ ლე ბიც კონ ფ ლიქ ტე ბის მოგ ვა რე ბის 
ეტა პობ რივ და რე ა ლის ტურ ხედ ვებს გა ა ჩენ და. 

ყა რა ბაღ ში მიმ დი ნა რე ომის და მი სი მძი მე 
ადა მი ა ნუ რი და პო ლი ტი კუ რი შე დე გე ბის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ცენ ტ რ მა (ყოფილი EMC)  ორ გა ნი ზე ბა გა უ კე თა 
სა ზო გა დო ებ რი ვი სამ შ ვი დო ბო მა ნი ფეს ტის 
შექ მ ნა სა და აქ ცი ის ორ გა ნი ზე ბას. ტექ ს ტ ში 
ჩვენ ვგმობ დით შო ვი ნიზ მის, მი ლი ტა რიზ მი სა 
და ეთ ნო ცენ ტ რიზ მის გა ბა ტო ნე ბულ იდე ო ლო
გი ებს და ამ ჩარ ჩო ე ბით ჩვე ნი რე გი ო ნი სა და 
ხალ ხე ბის მარ თ ვი სა და კონ ტ რო ლის პო ლი
ტი კას.  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ამ პრო ცე სებ ში 
ემო ცი უ რი ჩარ თუ ლო ბის მი უ ხე და ვად, სა ქარ
თ ვე ლოს აზერ ბა ი ჯა ნელ და სა ქარ თ ვე ლოს 
სო მეხ თე მებს, ომ თან და კავ ში რე ბუ ლი სენ ტი
მენ ტე ბი და გა უცხო ე ბა ად გილ ზე არ გად მო უ
ტა ნი ათ, რად გან ჩვენს მო ქა ლა ქე ებს ად გილ ზე 
მშვი დო ბი ა ნი თა ნაცხოვ რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა 
გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი აქვთ. თუმ ცა, სომ ხე თი სა და 
აზერ ბა ი ჯა ნის პო ლი ტი კა ში მა თი აქ ტი უ რი 
ცნო ბი ე რი და ემო ცი უ რი ჩარ თუ ლო ბა, ისე ვე 
რო გორც მულ ტი ეთ ნი კურ რე გი ო ნებ ში ეთ ნი
კუ რი ჯგუ ფე ბის ცხოვ რე ბის სეგ რე გი რე ბუ ლი 

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

ციცაბო კლდეზე სიარული ანუ აღიარება  
არაღიარების მიჯნაზე

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/uflebebi-sakartvelo-da-emc-afkhazetshi-gasamartlebuli-irakli-bebuas-sakmeze-akhal-mimartvas-avrtseleben
https://emc.org.ge/ka/products/uflebebi-sakartvelo-da-emc-afkhazetshi-gasamartlebuli-irakli-bebuas-sakmeze-akhal-mimartvas-avrtseleben
https://emc.org.ge/ka/products/sakartvelos-samshvidobo-politikashi-adamianis-uflebebisa-da-humanitaruli-interesebis-datsvis-diskursebi-praktikebi-da-gamotsvevebi
https://emc.org.ge/ka/products/okupirebuli-teritoriebis-shesakheb-kanonis-shefaseba-uflebrivi-da-humanitaruli-perspektivit
https://emc.org.ge/ka/products/okupirebuli-teritoriebis-shesakheb-kanonis-shefaseba-uflebrivi-da-humanitaruli-perspektivit
https://socialjustice.org.ge/ka/products/afkhazi-enatmetsnieris-chanatserebi-tsotne-tskhvediani
https://socialjustice.org.ge/ka/products/afkhazi-enatmetsnieris-chanatserebi-tsotne-tskhvediani
https://emc.org.ge/ka/products/mshvidobis-idea-kavkasiashi-gamotsdilebebi-perspektivebi-da-shesadzlebloba
https://emc.org.ge/ka/products/konfliktis-regionebi-da-adamianis-uflebebi-partiebis-tsinasaarchevno-khedvebshi-2020
https://emc.org.ge/ka/products/samshvidobo-manifesti-1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/uflebebi-sakartvelo-da-emc-afkhazetshi-gasamartlebuli-irakli-bebuas-sakmeze-akhal-mimartvas-avrtseleben
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tsitsabo-kldeze-siaruli-anu-aghiareba-araghiarebis-mijnaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/uflebebi-sakartvelo-da-emc-afkhazetshi-gasamartlebuli-irakli-bebuas-sakmeze-akhal-mimartvas-avrtseleben
https://socialjustice.org.ge/ka/products/uflebebi-sakartvelo-da-emc-afkhazetshi-gasamartlebuli-irakli-bebuas-sakmeze-akhal-mimartvas-avrtseleben
https://socialjustice.org.ge/ka/products/uflebebi-sakartvelo-da-emc-afkhazetshi-gasamartlebuli-irakli-bebuas-sakmeze-akhal-mimartvas-avrtseleben
https://socialjustice.org.ge/ka/products/nulovani-tolerantobis-kulturuli-da-simboluri-rezonansi-tanamedrove-siskhlis-samartlis-sistemashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tsitsabo-kldeze-siaruli-anu-aghiareba-araghiarebis-mijnaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tsitsabo-kldeze-siaruli-anu-aghiareba-araghiarebis-mijnaze


 42 

თარ გ მა ნი 
„დავითი და გო ლი ა თი“ და  
„ქართველები კრემ ლ ში“: პოს ტ  კო ლო
ნი უ რი პერ ს პექ ტი ვა კონ ფ ლიქ ტის შე
სა ხებ პოს ტ  საბ ჭო თა სა ქარ თ ვე ლო ში

ვი დეო 
მშვი დო ბის იდეა კავ კა სი ა ში: გა მოც დი
ლე ბე ბი, პერ ს პექ ტი ვე ბი და შე საძ ლებ
ლო ბა

ვი დეო 

ყა რა ბა ღის კონ ფ ლიქ ტი: წარ სუ ლი, აწ
მ ყო და მო მა ვა ლი

გან       ცხა    დე    ბა 

კონ ფ ლიქ ტის რე გი ო ნე ბი და ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბი პარ ტი ე ბის წი ნა სა არ ჩევ ნო 
ხედ ვებ ში – 2020

სტა ტია 
სა ქარ თ ვე ლოს სამ შ ვი დო ბო პო ლი ტი
კა ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და ჰუ მა
ნი ტა რუ ლი ინ ტე რე სე ბის დაც ვის დის
კურ სე ბი, პრაქ ტი კე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი

სტა ტია 
ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის შე სა ხებ 
კა ნო ნის შე ფა სე ბა უფ ლებ რი ვი და ჰუ
მა ნი ტა რუ ლი პერ ს პექ ტი ვით

ბლოგების სერია

კონფლიქტის რეგიონები და ადამიანის 
უფლებები

სო ცი ა ლუ რი პრაქ ტი კე ბი, მრა ვალ დო ნი ა ნი ინ
ტეგ რა ცი ის პო ლი ტი კის წარ მარ თ ვის აუცი ლებ
ლო ბა სა და ამ კუთხით არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ
ზე, კი დევ ერ თხელ მი უ თი თებს.  

ფო ტო აქ ცი ი დან – „სამშვიდობო მა ნი ფეს ტი“

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ან გა რი შო პე რი ოდ შიც 
გა მო იკ ვე თა ეთ ნი კუ რი  და რე ლი გი უ რი კო ნო
ტა ცი ის მქო ნე ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბი გარ და ბან
ში, თეთ რიწყა რო ში, ფო ნი ჭა ლა ში. მი უ ხე და ვად 
ამი სა, სა ხელ მ წი ფო ამ გ ვა რი ინ ცი დენ ტე ბი სა 
და პრაქ ტი კე ბის მი ზე ზე ბის გა მოვ ლე ნას, მათ 
თა ვი დან აცი ლე ბას და მარ თ ვას სა თა ნა დოდ 
ვერ ახერ ხებს. ამ პრო ცეს ში მეტ წი ლად ერ თ
ჯე რად სა პო ლი ციო რე ა გი რე ბას ვხე დავთ, სა
ხელ მ წი ფოს არ გა აჩ ნია კონ ფ ლიქ ტის გა მოც
დი ლე ბის მქო ნე ან ამ გ ვა რი რის კე ბის წი ნა შე 
მდგარ თე მებ ში ტრან ს ფორ მა ცი უ ლი სო ცი ა
ლუ რი მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა. ამ მიდ გო მა ზე 
მი უ თი თებს ბო ლო წლებ ში გა მოვ ლე ნი ლი რე
ლი გი უ რი კონ ფ ლიქ ტე ბის ჯაჭ ვიც და მიკ რო თუ 
მაკ რო დო ნე ზე სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გა მოვ ლე
ნი ლი გულ გ რი ლო ბა კონ ფ ლიქ ტის მი ზე ზე ბი სა 
და შე დე გე ბის გა სამ კ ლა ვებ ლად. 

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/daviti-da-goliati-da-kartvelebi-kremlshi-post-koloniuri-perspektiva-konfliktis-shesakheb-post-sabchota-sakartveloshi
https://emc.org.ge/ka/products/daviti-da-goliati-da-kartvelebi-kremlshi-post-koloniuri-perspektiva-konfliktis-shesakheb-post-sabchota-sakartveloshi
https://emc.org.ge/ka/products/daviti-da-goliati-da-kartvelebi-kremlshi-post-koloniuri-perspektiva-konfliktis-shesakheb-post-sabchota-sakartveloshi
https://emc.org.ge/ka/products/daviti-da-goliati-da-kartvelebi-kremlshi-post-koloniuri-perspektiva-konfliktis-shesakheb-post-sabchota-sakartveloshi
https://emc.org.ge/ka/products/mshvidobis-idea-kavkasiashi-gamotsdilebebi-perspektivebi-da-shesadzlebloba
https://emc.org.ge/ka/products/mshvidobis-idea-kavkasiashi-gamotsdilebebi-perspektivebi-da-shesadzlebloba
https://emc.org.ge/ka/products/mshvidobis-idea-kavkasiashi-gamotsdilebebi-perspektivebi-da-shesadzlebloba
https://emc.org.ge/ka/products/qarabaghis-konflikti-tsarsuli-atsmqo-da-momavali
https://emc.org.ge/ka/products/qarabaghis-konflikti-tsarsuli-atsmqo-da-momavali
https://emc.org.ge/ka/products/konfliktis-regionebi-da-adamianis-uflebebi-partiebis-tsinasaarchevno-khedvebshi-2020
https://emc.org.ge/ka/products/konfliktis-regionebi-da-adamianis-uflebebi-partiebis-tsinasaarchevno-khedvebshi-2020
https://emc.org.ge/ka/products/konfliktis-regionebi-da-adamianis-uflebebi-partiebis-tsinasaarchevno-khedvebshi-2020
https://emc.org.ge/ka/products/sakartvelos-samshvidobo-politikashi-adamianis-uflebebisa-da-humanitaruli-interesebis-datsvis-diskursebi-praktikebi-da-gamotsvevebi
https://emc.org.ge/ka/products/sakartvelos-samshvidobo-politikashi-adamianis-uflebebisa-da-humanitaruli-interesebis-datsvis-diskursebi-praktikebi-da-gamotsvevebi
https://emc.org.ge/ka/products/sakartvelos-samshvidobo-politikashi-adamianis-uflebebisa-da-humanitaruli-interesebis-datsvis-diskursebi-praktikebi-da-gamotsvevebi
https://emc.org.ge/ka/products/sakartvelos-samshvidobo-politikashi-adamianis-uflebebisa-da-humanitaruli-interesebis-datsvis-diskursebi-praktikebi-da-gamotsvevebi
https://emc.org.ge/ka/products/okupirebuli-teritoriebis-shesakheb-kanonis-shefaseba-uflebrivi-da-humanitaruli-perspektivit
https://emc.org.ge/ka/products/okupirebuli-teritoriebis-shesakheb-kanonis-shefaseba-uflebrivi-da-humanitaruli-perspektivit
https://emc.org.ge/ka/products/okupirebuli-teritoriebis-shesakheb-kanonis-shefaseba-uflebrivi-da-humanitaruli-perspektivit
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tsitsabo-kldeze-siaruli-anu-aghiareba-araghiarebis-mijnaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tsitsabo-kldeze-siaruli-anu-aghiareba-araghiarebis-mijnaze
https://emc.org.ge/ka/products/afkhazi-enatmetsnieris-chanatserebi-tsotne-tskhvediani
https://socialjustice.org.ge/ka/products/samshvidobo-manifesti-1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/samshvidobo-manifesti-1
https://emc.org.ge/ka/products/emc-sofel-mughanloshi-momkhdar-konflikts-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-sofel-mughanloshi-momkhdar-konflikts-ekhmianeba
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ლგბტქ ადამიანთა უფლებები
2020 წელს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა (ყოფილი EMC) ლგბტქ 
ჯგუ ფის სო ცი ა ლუ რი ექ ს კ ლუ ზი ი სა და ძა ლა დო ბის გა მოც დი ლე ბის კვლე
ვა ჩა ა ტა რა. 

სა ერ თო სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი სტრუქ ტუ
რე ბის ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას, ისე სტიგ მას, დის
კ რი მი ნა ცი ა სა და იდენ ტო ბას თან და კავ ში რე
ბულ სხვა სო ცი ა ლურ სირ თუ ლე ებს, რაც მათ 
სო ცი ა ლუ რად კი დევ უფ რო და უც ველს ხდის.

კვლე ვის მიგ ნე ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით ნათ ლად 
ჩანს, რომ ლგბტქ ადა მი ა ნე ბის მი მართ ჩაგ ვ
რის სხვა დას ხ ვა ფორ მას შო რის ღრმა კავ ში
რი ა. ამ პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტა სა ჭი რო ებს 
ლგბტქ ადა მი ა ნე ბის სხვე ბის თა ნას წო რად 
აღი ა რე ბას, თა ნას წო რი მო ქა ლა ქე ო ბის მი ნი
ჭე ბას, და მო უ კი დებ ლად არ სე ბულ სო ცი ა ლურ 
და ეკო ნო მი კურ სა ჭი რო ე ბებ ზე ფო კუ სი რე ბას 
და ეფექ ტი ა ნი ზო მე ბის მი ღე ბას ჩაგ ვ რის და
საძ ლე ვად. კვლე ვის მიგ ნე ბე ბის ოპე რა ცი ო
ნა ლი ზე ბა ხელს შე უწყობს სო ცი ა ლურ სა მარ
თ ლი ა ნო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი დღის წეს რი გის 
შექ მ ნას სა ხელ მ წი ფო ში, რო მე ლიც ლგბტქ 
ადა მი ან თა უფ ლე ბე ბის აღი ა რე ბა სა და მა
თი სო ცი ა ლუ რი ექ ს კ ლუ ზი ის პრე ვენ ცი ა სა 
და აღ მოფხ ვ რას და ი სა ხავს მიზ ნად, მე ტად 
დე მოკ რა ტი უ ლი, სა ჭი რო ე ბებ ზე ორი ენ ტი რე
ბუ ლი და მგრძნო ბი ა რე პო ლი ტი კის გა ტა რე
ბის გზით. ის ასე ვე შე უწყობს ხელს ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის, აქ ტი ვის ტე ბი სა და სა თე მო დო ნე ზე მას შ ტა ბურ რა ო დე ნობ რივ კვლე ვა ზე მუ შა ო

ბა თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის პროგ რა მამ 
2019 წელს და იწყო და 320 ლგბტქ თე მის წევ
რი მო იც ვა. სო ცი ა ლუ რი ექ ს კ ლუ ზი ის ჩარ ჩოს 
გა ფარ თო ე ბის გზით, კვლე ვა შე ე ცა და ეჩ ვე
ნე ბი ნა მი სი მრა ვალ მ ხ რი ვი ას პექ ტე ბი, კერ
ძოდ, ეკო ნო მი კურ მოწყ ვ ლა დო ბას თან ერ
თად წარ მო ე ჩი ნა ლგბტქ პირ თა ექ ს კ ლუ ზი ის 
ისე თი ფორ მე ბი, რომ ლე ბიც ცხოვ რე ბი სი უ ლი 
შან სე ბის გა უ ა რე სე ბა სა და კულ ტუ რულ არა
ღი ა რე ბა ში ვლინ დე ბა და მო ი ცავს აგენ ტო
ბის და კარ გ ვა სა და თა ნას წო რი მო ქა ლა ქე
ო ბის იდე ი დან გან დევ ნას. კვლე ვა აჩ ვე ნებს, 
რომ ლგბტქ ადა მი ა ნე ბი გა ნიც დი ან რო გორც 

ლიკა ჯალაღანია სიღარიბის, მასზე 
ჰომოფობიის გავლენისა და თანასწორობის 
იდეაზე

ლგბტქ ჯგუფის სოციალური ექსკლუზიის 
კვლევა საქართველოში

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/lgbtk-jgufis-sotsialuri-ekskluziis-kvleva-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/lgbtk-jgufis-sotsialuri-ekskluziis-kvleva-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/lika-jalaghania-sigharibis-masze-homofobiis-gavlenisa-da-tanastsorobis-ideaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/lika-jalaghania-sigharibis-masze-homofobiis-gavlenisa-da-tanastsorobis-ideaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/lika-jalaghania-sigharibis-masze-homofobiis-gavlenisa-da-tanastsorobis-ideaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/lika-jalaghania-sigharibis-masze-homofobiis-gavlenisa-da-tanastsorobis-ideaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/lgbtk-jgufis-sotsialuri-ekskluziis-kvleva-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/lgbtk-jgufis-sotsialuri-ekskluziis-kvleva-sakartveloshi
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არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის გა მოვ ლე ნას და მათ 
გა და საჭ რე ლად გა და სად გ მე ლი ეფექ ტი ა ნი 
გზე ბის და სახ ვას, მე ტად პლუ რა ლის ტუ რი, 
სო ცი ა ლურ გა მოწ ვე ვებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, 
დე ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი და ინ კ ლუ ზი უ რი დღის 
წეს რი გის შე საქ მ ნე ლად სა ქარ თ ვე ლო ში. 

გარ და კვლე ვი სა, 2020 წლის გან მავ ლო ბა ში 
თა ნას წო რო ბის პო ლი ტი კის პროგ რა მა აქ ტი
უ რად ეწე ო და ლგბტქ ჯგუ ფის მდგო მა რე ო ბის 
მო ნი ტო რინგს, კერ ძოდ, იმ სა ჭი რო ე ბე ბის, რომ
ლე ბიც კო ვიდ 19ის პი რო ბებ ში კი დევ უფ რო გა
უ ა რეს და. მო ნი ტო რინ გის ფარ გ ლებ ში სო ცი ა
ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC)   
მჭიდ როდ თა ნამ შ რომ ლობ და ლგბტქ სა თე მო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თა ნაც, გან სა კუთ რე ბით, რე გი ო
ნულ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და ცდი ლობ და მათ თ ვის 
სა თა ნა დო მხარ და ჭე რა აღ მო ე ჩი ნა, რის თ ვი საც 
ორ გა ნი ზა ცი ამ რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შეხ
ვედ რა გა მარ თა ლგბტქ სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე
ბი სა და აქ ტი ვის ტე ბის მო ნა წი ლე ო ბით. 

2020 წლის დე კემ ბერ ში ასე ვე ჩა ა ტა რა ორ
დღი ა ნი ტრე ნინ გი სო ცი ა ლუ რი მუ შა კე ბის
თ ვის, რომ ლე ბიც და საქ მე ბუ ლე ბი არი ან 
რო გორც სა ხელ მ წი ფო, ისე სხვა დას ხ ვა არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში. ტრე ნინ გი მი
მარ თუ ლი იყო ლგბტქ ჯგუ ფის სო ცი ა ლურ ე
კო ნო მი კურ მდგო მა რე ო ბა ზე და სო ცი ა ლუ რი 
მუ შა კე ბის როლ ზე სხვა დას ხ ვა პერ ს პექ ტი ვე
ბით. ტრე ნინ გი ემ სა ხუ რე ბო და სო ცი ა ლუ რი 

მუ შა კე ბის ლგბტქ ადა მი ან თა სა ჭი რო ე ბებ ზე 
ცოდ ნით აღ ჭურ ვა სა და მა თი მგრძნო ბე ლო
ბის გაზ რ დას. 

2020 წლის გან მავ ლო ბა ში, ასე ვე აქ ტი უ რად 
მიმ დი ნა რე ობ და მუ შა ო ბა სა ერ თა შო რი სო ად
ვო კა ტი რე ბა ზე, გა ე როს უნი ვერ სა ლუ რი პე რი
ო დუ ლი მი მო ხილ ვის (UPR) ფარ გ ლებ ში სო ცი
ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა (ყოფილი 
EMC) სექ სუ ა ლურ და რეპ რო დუქ ცი ულ ჯან მ რ
თე ლო ბა სა და უფ ლე ბებ ზე არა ფორ მა ლუ რი 
კო ა ლი ცი ის ფარ გ ლებ ში წა რად გი ნა ან გა რი ში, 
რო მელ მაც ბევრ სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხ
თან ერ თად, ლგბტქ ადა მი ან თა უფ ლე ბე ბიც 
მო იც ვა. ამას თან, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო
ბის ცენ ტ რ მა (ყოფილი EMC)   მო ნა წი ლე ო ბა მი
ი ღო UPRის პრე სე სი ებ შიც და სა ად ვო კა ციო 
სა მუ შაო გას წია დე ლე გა ტებ თან. 

ლგბტქ ჯგუ ფის სო ცი ა ლუ რი ექ ს კ ლუ ზი ის  
კვლე ვა სა ქარ თ ვე ლო ში

ან გა რი ში 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე მო მუ შა ვე ორ გა
ნი ზა ცი ებ მა სექ სუ ა ლუ რი და რეპ რო დუქ
ცი უ ლი ჯან მ რ თე ლო ბი სა და უფ ლე ბე ბის 
შე სა ხებ UPRის ფარ გ ლებ ში კო ა ლი ცი უ
რი ან გა რი ში წა რად გი ნეს

ვიდეოების სერია 
ლგბტქ ჯგუფის სოციალური ექსკლუზიის 
შესახებ

გან                               ცხა                დე                ბა 

კო ა ლი ცია თა ნას წო რო ბის თ ვის – ან ტიკ
რი ზი სუ ლი გეგ მის მიღ მა დარ ჩე ნილ თა 
სა ჭი რო ე ბებ ზე

კვლე ვა

ლგბტქ ჯგუ ფის სო ცი ა ლუ რი ექ ს კ ლუ ზი ის 
კვლე ვა სა ქარ თ ვე ლო ში

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia-tanastsorobistvis-antikrizisuli-gegmis-mighma-darchenilta-sachiroebebze
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebebze-momushave-organizatsiebma-seksualuri-da-reproduktsiuli-janmrtelobisa-da-uflebebis-shesakheb-upr-is-farglebshi-koalitsiuri-angarishi-tsaradgines
https://emc.org.ge/ka/products/lgbtk-jgufis-sotsialuri-ekskluziis-kvleva-sakartveloshi-1
https://emc.org.ge/ka/products/lgbtk-jgufis-sotsialuri-ekskluziis-kvleva-sakartveloshi-1
https://emc.org.ge/ka/products/lgbtk-jgufis-sotsialuri-ekskluziis-kvleva-sakartveloshi-1
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebebze-momushave-organizatsiebma-seksualuri-da-reproduktsiuli-janmrtelobisa-da-uflebebis-shesakheb-upr-is-farglebshi-koalitsiuri-angarishi-tsaradgines
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebebze-momushave-organizatsiebma-seksualuri-da-reproduktsiuli-janmrtelobisa-da-uflebebis-shesakheb-upr-is-farglebshi-koalitsiuri-angarishi-tsaradgines
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebebze-momushave-organizatsiebma-seksualuri-da-reproduktsiuli-janmrtelobisa-da-uflebebis-shesakheb-upr-is-farglebshi-koalitsiuri-angarishi-tsaradgines
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebebze-momushave-organizatsiebma-seksualuri-da-reproduktsiuli-janmrtelobisa-da-uflebebis-shesakheb-upr-is-farglebshi-koalitsiuri-angarishi-tsaradgines
https://emc.org.ge/ka/products/adamianis-uflebebze-momushave-organizatsiebma-seksualuri-da-reproduktsiuli-janmrtelobisa-da-uflebebis-shesakheb-upr-is-farglebshi-koalitsiuri-angarishi-tsaradgines
https://bit.ly/3ui4ULa
https://bit.ly/3ui4ULa
https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia-tanastsorobistvis-antikrizisuli-gegmis-mighma-darchenilta-sachiroebebze
https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia-tanastsorobistvis-antikrizisuli-gegmis-mighma-darchenilta-sachiroebebze
https://emc.org.ge/ka/products/koalitsia-tanastsorobistvis-antikrizisuli-gegmis-mighma-darchenilta-sachiroebebze
https://emc.org.ge/ka/products/lgbtk-jgufis-sotsialuri-ekskluziis-kvleva-sakartveloshi
https://emc.org.ge/ka/products/lgbtk-jgufis-sotsialuri-ekskluziis-kvleva-sakartveloshi


 45 

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. 

პან დე მი ის პი რო ბებ ში გამ წ ვა ვე ბულ მა სო
ცი ა ლურ მა მდგო მა რე ო ბამ, რო მელ მაც ქა
ლებს შრო მის ტვირ თი და უმ ძი მა, მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი გა ხა და, ყუ რადღე ბა მიგ ვე მარ თა 
ქა ლე ბის მი ერ გა წე უ ლი შრო მი სა და შინ შ
რო მის კენ, მი სი თე ო რე ტი ზე ბი სა და პრაქ

მა ღალ მ თი ა ნი აჭა რის მუს ლი მი  ქა ლე ბი: ნა წი
ლი II – ყო ველ დღი უ რო ბის პი რის პირ

სოციალური კვლავწარმოება, ქალთა შრომა 
და შინშრომა  თარგმანების კრებული

ტი კა ში თარ გ მ ნის გზით. ამი სათ ვის, სო ცი ა
ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა (ყოფილი 
EMC) მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფე მი ნის ტი ავ ტო რე
ბის ტექ ს ტე ბი თარ გ მ ნა ქალ თა სა ში ნაო 
შრო მა სა და კვლავ წარ მო ე ბით შრო მა ზე, და 
ასე ვე, შეკ რი ბა სა ქარ თ ვე ლო ში მოღ ვა წე ავ
ტორ თა ჯგუ ფი სტა ტი ე ბის მო სამ ზა დებ ლად 
ამა ვე თე მა ზე, სა ქარ თ ვე ლოს რე ა ლო ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით.

ამას თა ნა ვე, მიმ დი ნა რე წელს, სო ცი ა ლუ რი 
სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC)   
აჭა რა სა და ქვე მო ქარ თ ლის რე გი ო ნებ ში 
ქალ თა სა ჭი რო ე ბე ბის შეს წავ ლას და მა თი 
მდგო მა რე ო ბის საკ ვ ლე ვად წი ნას წა რი მო
სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბის ჩა ტა რე ბას შე უდ
გა. ამ კუთხით გა მოქ ვეყ ნ და არა ერ თი კრი
ტი კუ ლი სტა ტი ა, ეთ ნოგ რა ფი უ ლი ჩა ნა წე რი 
და მულ ტი მე დია მა სა ლა მუს ლი მი ქა ლე ბის 
შე სა ხებ გა ბა ტო ნე ბუ ლი დის კურ სე ბის, რეპ
რე ზენ ტა ცი ი სა და მა თი ყო ფი სა და გა მოწ ვე
ვე ბის შე სა ხებ.

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-kvlavtsarmoeba-kalta-shroma-da-shinshroma-targmanebis-krebuli
https://emc.org.ge/ka/products/maghalmtiani-acharis-muslimi-kalebi-natsili-ii-qoveldghiurobis-pirispir
https://emc.org.ge/ka/products/maghalmtiani-acharis-muslimi-kalebi-natsili-ii-qoveldghiurobis-pirispir
https://emc.org.ge/ka/products/maghalmtiani-acharis-muslimi-kalebi-natsili-ii-qoveldghiurobis-pirispir
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-kvlavtsarmoeba-kalta-shroma-da-shinshroma-targmanebis-krebuli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-kvlavtsarmoeba-kalta-shroma-da-shinshroma-targmanebis-krebuli
https://emc.org.ge/ka/products/sotsialuri-kvlavtsarmoeba-kalta-shroma-da-shinshroma-targmanebis-krebuli
https://emc.org.ge/ka/products/maghalmtiani-acharis-muslimi-kalebi
https://emc.org.ge/ka/products/maghalmtiani-acharis-muslimi-kalebi
https://emc.org.ge/ka/products/kartveli-achareli-muslimi-kalebi-mashin-da-dghes
https://emc.org.ge/ka/products/naadrevi-kortsineba-gabatonebuli-diskursebi-da-sakartvelos-azerbaijaneli-kalebis-realuri-sachiroebebi
https://emc.org.ge/ka/products/naadrevi-kortsineba-gabatonebuli-diskursebi-da-sakartvelos-azerbaijaneli-kalebis-realuri-sachiroebebi
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სტა ტია 

მა ღალ მ თი ა ნი აჭა რის მუს ლი მი ქა ლე ბი

სტა ტია 

მა ღალ მ თი ა ნი აჭა რის მუს ლი მი ქა ლე ბი: 
ნა წი ლი II  ყო ველ დღი უ რო ბის პი რის პირ

სტა ტია 

ნა ად რე ვი ქორ წი ნე ბა  გა ბა ტო ნე ბუ ლი 
დის კურ სე ბი და სა ქარ თ ვე ლოს აზერ ბა ი
ჯა ნე ლი ქა ლე ბის რე ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი

ბლო გი 
მოჩ ვე ნე ბე ბის მი ერ გა ტა ცე ბულ ნი

ბლო გი 
ქარ თ ვე ლი აჭა რე ლი მუს ლი მი ქა ლე ბი 
მა შინ და დღეს

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

ამ დუ ნი ას უწყ ლოდ არ ნა მოკ დე – სო ფე ლი ხუ
ლო ში, სა ი და ნაც წყა ლი გაქ რა

ასე ვე, მუ ნი ცი პა ლურ დო ნე ზე სო ცი ა ლუ რი სა
მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი (ყოფილი EMC)   მხარს 
უჭერ და „ქალთა ოთა ხე ბის“ გაძ ლი ე რე ბას ხუ
ლო სა და ბოლ ნის ში. ორ გა ნი ზა ცია მხარს უჭერ
და რა დიო „მარნეულსა“ და „ბათუმელებსაც“, 
ად გი ლობ რი ვი ქა ლე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა
ხებ მე დია მა სა ლე ბის მომ ზა დე ბა სა და გა სა ჯა
რო ე ბა ში ხელ შე საწყო ბად. 

ბლო გი 
მა მა და დე და ჩხუ ბო ბენ ხან ჯ ლე ბით: 
პან დე მი ის გავ ლე ნა ქალ თა მი მართ 
და ოჯახ ში ძა ლა დო ბა ზე

ბლო გი 
ორ ქვე ყა ნას შო რის  ქა ლე ბი საზღ ვ
რებს შიგ ნით და მის მიღ მა

თარ გ მა ნე ბის კრე ბუ ლი

სო ცი ა ლუ რი კვლავ წარ მო ე ბა, ქალ თა 
შრო მა და შინ შ რო მა 

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

https://socialjustice.org.ge/ka/products/maghalmtiani-acharis-muslimi-kalebi
https://emc.org.ge/ka/products/maghalmtiani-acharis-muslimi-kalebi-natsili-ii-qoveldghiurobis-pirispir
https://emc.org.ge/ka/products/maghalmtiani-acharis-muslimi-kalebi-natsili-ii-qoveldghiurobis-pirispir
https://emc.org.ge/ka/products/naadrevi-kortsineba-gabatonebuli-diskursebi-da-sakartvelos-azerbaijaneli-kalebis-realuri-sachiroebebi
https://emc.org.ge/ka/products/naadrevi-kortsineba-gabatonebuli-diskursebi-da-sakartvelos-azerbaijaneli-kalebis-realuri-sachiroebebi
https://emc.org.ge/ka/products/naadrevi-kortsineba-gabatonebuli-diskursebi-da-sakartvelos-azerbaijaneli-kalebis-realuri-sachiroebebi
https://emc.org.ge/ka/products/mochvenebebis-mier-gatatsebulni
https://emc.org.ge/ka/products/kartveli-achareli-muslimi-kalebi-mashin-da-dghes
https://emc.org.ge/ka/products/kartveli-achareli-muslimi-kalebi-mashin-da-dghes
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/317842/
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/317842/
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/317842/
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/319283/
https://batumelebi.netgazeti.ge/news/319283/
https://emc.org.ge/ka/products/mama-da-deda-chkhuboben-khanjlebit-pandemiis-gavlena-kalta-mimart-da-ojakhshi-dzaladobaze
https://emc.org.ge/ka/products/mama-da-deda-chkhuboben-khanjlebit-pandemiis-gavlena-kalta-mimart-da-ojakhshi-dzaladobaze
https://emc.org.ge/ka/products/mama-da-deda-chkhuboben-khanjlebit-pandemiis-gavlena-kalta-mimart-da-ojakhshi-dzaladobaze
https://emc.org.ge/ka/products/or-kveqanas-shoris-kalebi-sazghvrebs-shignit-da-mis-mighma
https://emc.org.ge/ka/products/or-kveqanas-shoris-kalebi-sazghvrebs-shignit-da-mis-mighma
https://emc.org.ge/ka/products/sotsialuri-kvlavtsarmoeba-kalta-shroma-da-shinshroma-targmanebis-krebuli
https://emc.org.ge/ka/products/sotsialuri-kvlavtsarmoeba-kalta-shroma-da-shinshroma-targmanebis-krebuli
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სტრატეგიული 
სამართალწარმოება

2020 წლის წარმატებული 
საქმეების რაოდენობა

2020 წელი ციფრებში

 159 
ადამიანის უფლებათა ევროპულ 
სასამართლოში წარმოებული 
საქმე

12
სისხლის სამართლის საქმე 
საგამოძიებო ორგანოების წინაშე

2
სახალხო დამცველი, როგორც 
თანასწორობის მექანიზმი 

11
საკონსტიტუციო სასამართლოში 
წარმოებული საქმე

6
ადმინისტრაციულ ორგანოებში 
წარმოებული საქმე

62
საერთო სასამართლოებში 
მიმდინარე საქმე 

1
გაერო ადამიანის უფლებათა 
კომიტეტი  

პუბლიკაციები

მულტიმედია

საჯარო  ღონისძიებები

70
საჯარო და ონლაინ: დისკუსიები, 

პრეზენტაციები, ფორუმები, ტრენინგები, 
პრესკონფერენციები

12
კვლევა

32
ბლოგი

51
სტატია

4
პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო

7
პოდკასტი

62
ვიდეო

39
ანალიტიკური 

დოკუმენტი

25
თარგმანი

19
ინფოგრაფიკა

4
თარგმანების 

კრებული

2
სტატიების 
კრებული
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სოციალური სამართლიანობის 
ცენტრის გამოცემები 2020

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა 

შევიწროება 
სამუშაო ადგილზე: 
საერთაშორისო 
და ეროვნული 
სტანდარტების 
მიმოხილვა

დასაქმების 
პოლიტიკა 
საქართველოში

შრომის 
ფრაგმენტული 
ინსპექტირება – 
ზედამხედველობის 
გარეშე 
დარჩენილი 
შრომითი 
უფლებები

შრომით 
ურთიერთობებში 
შეზღუდული 
შესაძლებლობის 
მქონე პირებთან 
მიმართებით 
გონივრული 
მისადაგება

საკრედიტო ბუმი, 
ჭარბვალიანობა 
და ეროვნული 
ბანკი

სამუშაო ადგილზე 
დასაქმებულთა 
დაღუპვის 
შემთხვევების 
გამოძიების 
შეფასება

შრომის ბაზრის 
სეგმენტაცია და 
არაფორმალური 
შრომა კრიზისის 
დროს

მოსახლეობა 
მევახშეობის 
პირისპირ: 
მტაცებლური 
დაკრედიტება და 
მისი სოციალური 
შედეგები

არაფორმალური 
საშინაო შრომა 
საერთაშორისო 
სტანდარტებისა 
და კარგი 
პრაქტიკების შუქზე

ქმედუნარიანობის 
რეფორმის 
შეფასება – 
კანონმდებლობა 
და პრაქტიკა

ინსტიტუციური 
ჩარჩო და 
ხელისუფლების 
დონეებს შორის 
უფლებამოსილე
ბების 
გადანაწილება

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

შრომითი 
ურთიერთობები და 
სოციალური დაცვა 
პანდემიის დროს 
– საქართველოს 
შესახებ ანგარიში

უსახლკარო 
პირის ცნება და 
უსახლკაროდ 
მიჩნევის 
კრიტერიუმები

ექსტრაქტივისტული 
გადაკვეთები: 
პოლიტიკა, 
ეკოლოგია და 
სოციალური 
სამართლიანობა

https://emc.org.ge/ka/products/shevitsroeba-samushao-adgilze-saertashoriso-da-erovnuli-standartebis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/shevitsroeba-samushao-adgilze-saertashoriso-da-erovnuli-standartebis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/shevitsroeba-samushao-adgilze-saertashoriso-da-erovnuli-standartebis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/shevitsroeba-samushao-adgilze-saertashoriso-da-erovnuli-standartebis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/shevitsroeba-samushao-adgilze-saertashoriso-da-erovnuli-standartebis-mimokhilva
https://emc.org.ge/ka/products/shevitsroeba-samushao-adgilze-saertashoriso-da-erovnuli-standartebis-mimokhilva
https://bit.ly/3c9wuUR
https://bit.ly/3c9wuUR
https://bit.ly/3c9wuUR
https://bit.ly/3c5HYbZ
https://bit.ly/3c5HYbZ
https://bit.ly/3c5HYbZ
https://bit.ly/3c5HYbZ
https://bit.ly/3c5HYbZ
https://bit.ly/3c5HYbZ
https://bit.ly/3c5HYbZ
https://bit.ly/3c5HYbZ
https://bit.ly/38YZ1un
https://bit.ly/38YZ1un
https://bit.ly/38YZ1un
https://bit.ly/38YZ1un
https://bit.ly/38YZ1un
https://bit.ly/38YZ1un
https://bit.ly/38YZ1un
https://bit.ly/38YZ1un
https://bit.ly/3lB4jRX
https://bit.ly/3lB4jRX
https://bit.ly/3lB4jRX
https://bit.ly/3lB4jRX
https://bit.ly/3lCyMik
https://bit.ly/3lCyMik
https://bit.ly/3lCyMik
https://bit.ly/3lCyMik
https://bit.ly/3lCyMik
https://bit.ly/3lCyMik
https://bit.ly/2OMLIGD
https://bit.ly/2OMLIGD
https://bit.ly/2OMLIGD
https://bit.ly/2OMLIGD
https://bit.ly/2OMLIGD
https://bit.ly/3r3dhZa
https://bit.ly/3r3dhZa
https://bit.ly/3r3dhZa
https://bit.ly/3r3dhZa
https://bit.ly/3r3dhZa
https://bit.ly/3r3dhZa
https://bit.ly/3r3dhZa
https://bit.ly/3scdpqB
https://bit.ly/3scdpqB
https://bit.ly/3scdpqB
https://bit.ly/3scdpqB
https://bit.ly/3scdpqB
https://bit.ly/3scdpqB
https://bit.ly/393h3M4
https://bit.ly/393h3M4
https://bit.ly/393h3M4
https://bit.ly/393h3M4
https://bit.ly/393h3M4
https://bit.ly/3fas9Cy
https://bit.ly/3fas9Cy
https://bit.ly/3fas9Cy
https://bit.ly/3fas9Cy
https://bit.ly/3fas9Cy
https://bit.ly/3fas9Cy
https://bit.ly/3fas9Cy
https://bit.ly/3f3e2za
https://bit.ly/3f3e2za
https://bit.ly/3f3e2za
https://bit.ly/3f3e2za
https://bit.ly/3f3e2za
https://bit.ly/3f3e2za
https://bit.ly/3f3e2za
https://bit.ly/2OUkj5w
https://bit.ly/2OUkj5w
https://bit.ly/2OUkj5w
https://bit.ly/2OUkj5w
https://bit.ly/2OUkj5w
https://bit.ly/2OUkj5w
https://bit.ly/3cQiXka
https://bit.ly/3cQiXka
https://bit.ly/3cQiXka
https://bit.ly/3cQiXka
https://bit.ly/3cQiXka
https://bit.ly/314Kc53
https://bit.ly/314Kc53
https://bit.ly/314Kc53
https://bit.ly/314Kc53
https://bit.ly/314Kc53
https://bit.ly/314Kc53
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მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამა

საქმეთა 
ელექტრონული 
განაწილების 
სისტემა 
სასამართლოში

ნარკოპოლიტიკა 
საქართველოში 
 2019 წლის 
ტენდენციები

სასამართლოს 
ხელმისაწვდომობა, 
მოსახლეობის 
გამოკითხვის 
შედეგები

სა ერ თო სა სა მარ თ
ლო ე ბის კონ ს ტი ტუ
ცი უ რი წარ დ გი ნე
ბის პრობ ლე მუ რი 
სა კითხე ბი სის ხ
ლის სა მარ თ ლის 
საქ მის გან ხილ ვი
სას  ნარ კო და ნა
შა უ ლებ ზე არ სე
ბუ ლი პრაქ ტი კის 
ანა ლი ზი

სასამართლო 
სისტემის 
სტრატეგიისა და 
სამოქმედო გეგმის 
შესრულების 
მდგომარეობა

სტა ტი ე ბის კრე ბუ
ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ
ლე ბა ზე

საგანგებო 
მდგომარეობის 
სამართლებრივი 
და პოლიტიკური 
შინაარსი  
არსებული 
გამოცდილების 
ანალიზი

რეფორმები 
სამართალდამცავ 
სისტემაში

ადამიანის 
უფლებათა საბჭოს 
პერიოდული 
მიმოხილვა

სოციალური სამართლიანობის ცენტრის გამოცემები 2020

https://bit.ly/2PaSh5w
https://bit.ly/2PaSh5w
https://bit.ly/2PaSh5w
https://bit.ly/2PaSh5w
https://bit.ly/2PaSh5w
https://bit.ly/2Pgz3vq
https://bit.ly/2Pgz3vq
https://bit.ly/2Pgz3vq
https://bit.ly/2Pgz3vq
https://bit.ly/3lCyYy4
https://bit.ly/3lCyYy4
https://bit.ly/3lCyYy4
https://bit.ly/3lCyYy4
https://bit.ly/3lCyYy4
https://bit.ly/2Pdc9VB
https://bit.ly/2Pdc9VB
https://bit.ly/2Pdc9VB
https://bit.ly/2Pdc9VB
https://bit.ly/2Pdc9VB
https://bit.ly/2Pdc9VB
https://bit.ly/2Pdc9VB
https://bit.ly/2Pdc9VB
https://bit.ly/2Pdc9VB
https://bit.ly/2Pdc9VB
https://bit.ly/2Pdc9VB
https://bit.ly/2PjRNdy
https://bit.ly/2PjRNdy
https://bit.ly/2PjRNdy
https://bit.ly/2PjRNdy
https://bit.ly/2PjRNdy
https://bit.ly/2PjRNdy
https://bit.ly/3c9qsDS
https://bit.ly/3c9qsDS
https://bit.ly/3c9qsDS
https://bit.ly/38Z0cdh
https://bit.ly/38Z0cdh
https://bit.ly/38Z0cdh
https://bit.ly/38Z0cdh
https://bit.ly/38Z0cdh
https://bit.ly/38Z0cdh
https://bit.ly/38Z0cdh
https://bit.ly/38Z0cdh
https://bit.ly/3901rIX
https://bit.ly/3901rIX
https://bit.ly/3901rIX
https://bit.ly/3s8tiyg
https://bit.ly/3s8tiyg
https://bit.ly/3s8tiyg
https://bit.ly/3s8tiyg
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თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

ეთნიკური 
უმცირესობების 
საკონსულტაციო 
მექანიზმები 
 რეალობა 
საქართველოში და 
საერთაშორისო 
გამოცდილება

ეთნიკური 
უმცირესობების 
პოლიტიკური 
მონაწილეობის 
გაძლიერება 
მარნეულის 
მუნიციპალიტეტში

არადომინანტური 
ეთნიკური 
ჯგუფების 
პოლიტიკური 
მონაწილეობის 
საკითხი 
საქართველოს 
კონსტიტუციებში

ეთნიკური 
უმცირესობების 
საჭიროებები, 
საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი და 
პანდემია

პოზიტიური 
მექანიზმები 
უმცირესობების 
პოლიტიკური 
მონაწილეობის 
მხარდასაჭერად 
– საერთაშორისო 
გამოცდილების 
მიმოხილვა

ოკუპირებული 
ტერიტორიების 
შესახებ კანონის 
შეფასება 
უფლებრივი და 
ჰუმანიტარული 
პერსპექტივით

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

სოციალური 
კვლავწარმოება, 
ქალთა შრომა 
და შინშრომა 
 თარგმანების 
კრებული

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

ეთნიკური 
უმცირესობების 
მიმართ 
განათლების 
პოლიტიკის 
სისტემური 
გამოწვევები

თარგმანების 
კრებული: 
რელიგია, 
სეკულარიზმი, 
პოლიტიკა  
კრიტიკული 
წაკითხვა

პანკისის ხეობა 
საპოლიციო 
სპეცოპერაციიდან 1 
წლის შემდეგ

ლგბტქ ჯგუფის 
სოციალური 
ექსკლუზიის 
კვლევა 
საქართველოში

რასიზმი, 
კაპიტალიზმი, 
პატრიარქატი 
 თარგმანების 
კრებული

მარნეულის 
მუნიციპალიტეტის 
სოფლების 
საჭიროებების 
მიმოხილვა

სოციალური სამართლიანობის ცენტრის გამოცემები 2020

https://bit.ly/3tIpm7L
https://bit.ly/3tIpm7L
https://bit.ly/3tIpm7L
https://bit.ly/3tIpm7L
https://bit.ly/3tIpm7L
https://bit.ly/3tIpm7L
https://bit.ly/3tIpm7L
https://bit.ly/3tIpm7L
https://bit.ly/3tCdFPY
https://bit.ly/3tCdFPY
https://bit.ly/3tCdFPY
https://bit.ly/3tCdFPY
https://bit.ly/3tCdFPY
https://bit.ly/3tCdFPY
https://bit.ly/3tCdFPY
https://bit.ly/3sdOpPY
https://bit.ly/3sdOpPY
https://bit.ly/3sdOpPY
https://bit.ly/3sdOpPY
https://bit.ly/3sdOpPY
https://bit.ly/3sdOpPY
https://bit.ly/3sdOpPY
https://bit.ly/3sdOpPY
https://bit.ly/3tIpiox
https://bit.ly/3tIpiox
https://bit.ly/3tIpiox
https://bit.ly/3tIpiox
https://bit.ly/3tIpiox
https://bit.ly/3tIpiox
https://bit.ly/3cTeJIG
https://bit.ly/3cTeJIG
https://bit.ly/3cTeJIG
https://bit.ly/3cTeJIG
https://bit.ly/3cTeJIG
https://bit.ly/3cTeJIG
https://bit.ly/3cTeJIG
https://bit.ly/3cTeJIG
https://bit.ly/3cTeJIG
https://bit.ly/2PdcHL9
https://bit.ly/2PdcHL9
https://bit.ly/2PdcHL9
https://bit.ly/2PdcHL9
https://bit.ly/2PdcHL9
https://bit.ly/2PdcHL9
https://bit.ly/2PdcHL9
https://bit.ly/3rdAR5n
https://bit.ly/3rdAR5n
https://bit.ly/3rdAR5n
https://bit.ly/3rdAR5n
https://bit.ly/3rdAR5n
https://bit.ly/3rdAR5n
https://bit.ly/3rdAR5n
https://bit.ly/3rdAR5n
https://bit.ly/2Pj1Ija
https://bit.ly/2Pj1Ija
https://bit.ly/2Pj1Ija
https://bit.ly/2Pj1Ija
https://bit.ly/2Pj1Ija
https://bit.ly/2Pj1Ija
https://bit.ly/314dCQH
https://bit.ly/314dCQH
https://bit.ly/314dCQH
https://bit.ly/314dCQH
https://bit.ly/314dCQH
https://bit.ly/314dCQH
https://bit.ly/314dCQH
https://bit.ly/314dCQH
https://bit.ly/314dCQH
https://bit.ly/314dCQH
https://bit.ly/314dCQH
https://bit.ly/314L1e9
https://bit.ly/314L1e9
https://bit.ly/314L1e9
https://bit.ly/314L1e9
https://bit.ly/314L1e9
https://bit.ly/314L1e9
https://bit.ly/314L1e9
https://bit.ly/3vMcyz6
https://bit.ly/3vMcyz6
https://bit.ly/3vMcyz6
https://bit.ly/3vMcyz6
https://bit.ly/3vMcyz6
https://bit.ly/3vMcyz6
https://bit.ly/3vMcyz6
https://bit.ly/3d0SrF0
https://bit.ly/3d0SrF0
https://bit.ly/3d0SrF0
https://bit.ly/3d0SrF0
https://bit.ly/3lDORo2
https://bit.ly/3lDORo2
https://bit.ly/3lDORo2
https://bit.ly/3lDORo2
https://bit.ly/3lDORo2
https://bit.ly/3r4lDzT
https://bit.ly/3r4lDzT
https://bit.ly/3r4lDzT
https://bit.ly/3r4lDzT
https://bit.ly/3r4lDzT
https://bit.ly/3cYJmfN
https://bit.ly/3cYJmfN
https://bit.ly/3cYJmfN
https://bit.ly/3cYJmfN
https://bit.ly/3cYJmfN
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სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაცია (RFSU)
პრო ექ ტი: ლგბტი პირთა უფლებების გაძლიერება, 
სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის 
საკითხების ადვოკატირება და ქვიარ აქტივისტთა 
მხარდაჭერა
ბიუჯეტი:  1 027 600 ლარი

აშშის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) 
მეშვეობით მხარდაჭერილი აღმოსავლეთდასავლეთის 
მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამა „კანონის 
უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG)
პრო ექ ტი: მარგინალიზებული ჯგუფებისთვის ადამიანის 
უფლებების პირობების გაუმჯობესება სტრატეგიული 
სამართალწარმოების გზით
ბიუჯეტი: 38,163.82 აშშ დოლარი

ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“ – OSGF
პრო ექ ტი: ქვემო ქართლში მასწავლებლების, როგორც 
სოციალური ცვლილებების აგენტების და სათემო 
ცხოვრების გაძლიერება და მხარდაჭერა
ბიუჯეტი: 35,000.00  აშშ დოლარი

შვეიცარიის საელჩო საქართველოში
პრო ექ ტი: 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)
პრო ექ ტი: ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის განხორციელების 
ხელშეწყობა საქართველოში 
ბიუჯეტი:  279,459.00 აშშ დოლარი

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი
პრო ექ ტი: სამთომოპოვებითი ინდუსტრიები და მათი 
სოციოეკოლოგიური ასპექტები
ბიუჯეტი: 34,000.00 ევრო

დონორი ორგანიზაციები და 
მიმდინარე პროექტები
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ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“ – OSGF
პრო ექ ტი: ფორმალურ და არაფორმალურ სექტორში 
დასაქმებულთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება
ბიუჯეტი: 69 949.61 აშშ დოლარი

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

საერთაშორისო პარტნიორობა ადამიანის 
უფლებებისთვის
პრო ექ ტი: პროტესტის გამოხატვის უფლების მხარდაჭერა 
საქართველოში
ბიუჯეტი: 15 000.00  აშშ დოლარი

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

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

აშშის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) 
მეშვეობით მხარდაჭერილი აღმოსავლეთდასავლეთის 
მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამა „კანონის 
უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“ (PROLoG)
პრო ექ ტი: მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესება
ბიუჯეტი: 30,210.31 აშშ დოლარი

ღია საზოგადოების ფონდები (OSF)
Project name: სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 
საქმიანობის მხარდაჭერა
Budget: 49,890.00 USD

დონორი ორგანიზაციები და მიმდინარე პროექტები

ერთობლივი პროექტები 
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