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Ï 3 Ï

რედაქტორის სვეტი

ლინა ღვინიანიძე 
აღმასრულებელი დირექტორი

პან დე მია 
და 
კრი ზი სი

კოვიდ19-ისპანდემიაგლობალურიჯანდაცვისმნიშვნე-
ლოვანგამოწვევასთანერთად,უმთავრესეკონომიკურ
დაჰუმანიტარულკრიზისადიქცამთელიმსოფლიოსთ-
ვის.  საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები მეორე
მსოფლიო ომის შემდეგ ყველაზე ღრმა გლობალურ
რეცესიასპროგნოზირებენ,რაცუკიდურესადგააღრმა-
ვებს უთანასწორობის ისედაც მძიმე მაჩვენებლებს და
მილიონობითადამიანსსიღარიბეშიდააბრუნებს.შრო-
მის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) შეფასებით,
2020წლისპირველნახევარშიმსოფლიოსმასშტაბით
400მილიონი(სრული)სამუშაოადგილიგაქრა,ხოლო
უმუშევრობისდამშრომელთასოციალურიდაუცველო-
ბისსახითდამდგარიუმძიმესიშედეგებისშერბილების
პროგნოზიბუნდოვანიდანაკლებსაიმედოა.

პანდემიით გამოწვეული მძიმე კრიზისი შეეხო საქარ-
თველოსაც და როგორც ვარაუდობენ განვითარებადი
ეკონომიკის ქვეყნებში პანდემიამ კიდევ უფრო რთუ-
ლიმოკლევადიანითუგრძელვადიანისოციალურიდა
ეკონომიკურიგამოწვევებიშექმნა.საქართველოშიკო-
რონავირუსისპირველიშემთხვევა26თებერვალსდა-
დასტურდა,რასაც21მარტსმთელიქვეყნისმასშტაბით
საგანგებომდგომარეობისგამოცხადებამოჰყვა.საგან-
გებომდგომარეობისგამოცხადებამდედამისპარალე-
ლურად ვირუსის გავრცელების შემცირებისათვის სა-
ქართველოსმთავრობამარაერთირადიკალურიზომა
მიიღო,მათშორის, შეიზღუდასაერთაშორისომიმოს-
ვლა, დაიკეტა საზღვრები, დაიხურა საზოგადოებრი-
ვითავშეყრისადგილები,შეწყდაფიზიკურისასწავლო
პროცესი და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრა-
ობა, გაჩერდა ეკონომიკის არაერთისექტორი, გარდა
სიცოცხლისთვის და ბაზისური ფუნქციონირებისათვის
აუცილებელიობიექტებისა.დაავადებათაკონტროლის
ეროვნულიცენტრისხელმძღვანელებისადაჯანდაცვის
სექტორისთანამშრომლებისუპრეცედენტოძალისხმე-
ვამ,მთავრობისმიერსამედიცინოსფეროსწარმომად-
გენლებისა და მეცნიერების აზრის გათვალისწინებამ
და მოსახლეობის მიერ ძირითადი რეკომენდაციების
შესრულებამ,საზოგადოებრივიჯანმრთელობისთვალ-
საზრისითარსებულირისკებიმნიშვნელოვნადშეამცი-

რადადღესსაქართველოსმეზობელქვეყნებთანშედა-
რებითვირუსისგავრცელებისადამისითგამოწვეული
ლეტალურიშემთხვევებისდაბალიმაჩვენებელიაქვს.

თუმცა,პანდემიამგანსაკუთრებულიკრიზისიშექმნა
ქვეყანაში მოსახლეობის სოციალურიდა ეკონომი-
კურიდაცულობისთვალსაზრისით.პანდემიისგავრ-
ცელებისსაწყისეტაპზევეცხადიგახდარომეკონო-
მიკურმაშოკმაათასობითსაქართველოსმოქალაქე
მინიმალურიშემოსავლისადასოციალურიუსაფრ-
თხოებისგარანტიებისგარეშედატოვა.

პანდემიამცხადიგახადაჯანდაცვისსექტორისპრივატი-
ზებისმძიმეშედეგებიდაგააძლიერასაზოგადოებრივი
განწყობებისაჯაროინტერესისგათვალისწინებისმნიშ-
ვნელობაზე ჯანდაცვის სექტორის მართვაში. ამასთან,
პანდემიამმთელისიმძაფრითდაგვანახაჩვენიქვეყნის
სოციალურიდაშრომისპოლიტიკისსიმყიფედაუმნიშ-
ვნელოვანესი სოციალური უსაფრთხოების მექანიზმე-
ბის არარსებობის შედეგები. კომპანიების მნიშვნელო-
ვანმა ნაწილმა თანამშრომელთა გათავისუფლების ან
მათიუხელფასოშვებულებაშიგაშვებისგადაწყვეტილე-
ბა მიიღო,რის შედეგადაც შემოსავლის მქონე მოსახ-
ლეობისდიდი ჯგუფები კომპენსაციისდა სოციალური
დაცვის გარანტიების გარეშე მძიმე ფინანსური გამოწ-
ვევებისწინაშეაღმოჩნდნენ;არაფორმალურსექტორ-
შიდასოფლისმეურნეობაშიჩართულიმოქალაქეების
დიდ ნაწილს მომენტალურად გაუქრათ შემოსავლის
ერთადერთი წყარო; მნიშვნელოვნად დამძიმდა ქვეყ-
ნისგარედანშემოსულფინანსურმხარდაჭერაზედამო-
კიდებული შინამეურნეობების მდგომარეობა. საგანგე-
ბომდგომარეობის პერიოდში შრომას აგრძელებდნენ
მომსახურების (სუპერმარკეტები,აფთიაქები,ჯანდაცვა
და საზოგადოებრივი უსაფრთხოება), წარმოების (მაგ.
სამკერვალოები) და მძიმე ინდუსტრიის სექტორებში
დასაქმებულიმშრომელები,რომელთამძიმედაიაფი
შრომა საკვანძო და სასიცოცხლო აღმოჩნდა ქვეყნის
ფუნქციონირებისადამოსახლეობისთვისმინიმალური
საყოფაცხოვრებოდაუსაფრთხოებისგარანტიებისშე-
საქმნელად.



Ï 4 Ï

ცხადი იყორომქვეყანის სუსტი სოციალურიდა შრო-
მის პოლიტიკა, რომელიც ნორმალურ ვითარებაშიც
კი ვერ ართმევს თავს მოსახლეობის ელემენტარული
სოციალურიდაცულობისამოცანას,სრულიადუუნარო
აღმოჩნდა პანდემიით გამოწვეული შოკისგან დაეცვა
უმუშევრადდაშემოსავლისგარეშედარჩენილები,ხან-
დაზმულები,უსახლკაროები,ბავშვები,შეზღუდულიშე-
საძლებლობისმქონეპირები,ლგბტთემისწარმომად-
გენლები, სტუდენტები (განსაკუთრებითრეგიონებიდან
და ოკუპირებული ტეროტორიებიდან) და სხვა მოწყვ-
ლადი სოციალური ჯგუფები. მოსახლეობის ყველაზე
დაუცველიჯგუფებისგადაუდებელისაჭიროებებისსაპა-
სუხოდ,მოქალაქეთათვითორგანიზებისადასოლიდა-
რობისუნიკალურიპრაქტიკადაპრეცედენტებიშეიქმნა,
რამაცპირველეტაპზეგანსაკუთრებულიროლიითამა-
შა ხანდაზმულიდა უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები
მოქალაქეების სასიცოცხლო საჭიროებების დაკმაყო-
ფილებაში.

საქართველოსმთავრობისმიერკრიზისისმწვავეფაზი-
დანერთითვისთავზეწარმოდგენილმაანტიკრიზისულ-
მა ეკონომიკურმა გეგმამ,რომელსაცდონორებისაგან
და საერთაშორისო პარტნიორებისაგან მიღებული3.5
მილიარდილარის მოსახლეობის საჭიროებაზე გადა-
ნაწილებაუნდაუზრუნველყო,მოიცვაფორმალურდა
არაფორმალურსექტორშიდასაქმებულთა,ასევემნიშ-
ვნელოვანი საჭიროებების მქონე სოციალური ჯგუფე-
ბისათვის მყისიერი მონეტარული დახმარება. თუმცა,
გეგმამიმთავითვეგააჩინამნიშვნელოვანიკითხვებითუ
რამდენადშეძლებდაარსებულიგეგმა800000თვით-
დასაქმებულის ან შემოსავლის გარეშე დარჩენილი
დაქირავებით დასაქმებულ პირთა რეალური საჭირო-
ებების დაკმაყოფილებას. პანდემიის მწვავე ფაზიდან
მოყოლებული დღემდე საზოგადოებისთვის ცნობილი
ხდებაარაერთისოციალურიჯგუფისპროტესტისშესა-
ხებ,რომელთაცმთავრობისანტიკრიზისულიგეგმაარ
შეხებიათ ან მათი ბაზისური მოთხოვნები მთავრობის
რეაგირებისმიღმადარჩნენ.

საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამ არსებითად
გაზარდამთავრობისუფლებამოსილებებიდამნიშვნე-
ლოვნად შეამცირა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე
საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების შესაძ-
ლებლობა. მთავრობის უფლებამოსილების ზრდამ,
რაცერთისმხრივპანდემიისპირობებშიეფექტიანიდა
სწრაფიგადაწყვეტილებებისმიღებისშესაძლებლობას
გულისხმობდა, რისკის წინაშე დააყენა დემოკრატიუ-
ლი ინსტიტუტების გამართული ფუნქციონირება. ამას-
თან, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შეზღუდვების
აუცილებლობაზე, მათი ხანგრძლივობისა და მასშტა-
ბისთაობაზესაზოგადოებრივკონტროლსართულებდა
ეპიდსიტუაციის შესახებ მთავრობის ხელში არსებული
ექსკლუზიური ცოდნა და კვლევითი მონაცემები, რაც
პროცესსრეალურიდემოკრატიულიკონტროლისადა
პოლიტიკურიდისკუსიისმიღმატოვებდა.პოლიტიკურ
ველშიმმართველიძალისამგვარდომინაციასდაეფუძ-
ნამათიმხრიდანხელახალილეგიტიმაციისმოპოვების

მცდელობა, რამაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი როლი
ითამაშოსწინასაარჩევნოკონტექსტში.

საგანგებო მდგომარეობამ ასევე მნიშვნელოვნად გაზრდა
პოლიციისმუშაობისინტენსივობა,რამაცძალისგადამეტე-
ბის რისკები შექმნა. ადგილობრივი ბაზრების ამუშავებისა
დასხვასოციალურიმოთხოვნითგამართულპროტესტებს
რეგიონებში,ასევემძიმესოციალურიმდგომარეობისგამო
მარნეულშიადგილობრივებისმიერგამართულსაპროტეს-
ტოაქციასსახელმწიფომსოციალურიმხარდაჭერისღონის-
ძიებების გატარების ნაცვლად,  საპოლიციო კონტროლის
ფორმები დაუპირისპირა. ასევე, მარნეული და ბოლნისი,
რომლებიცმალევეეპიდაფეთქებისკერებადიქცადასპე-
ციალურ სახელმწიფო შეზღუდვებს დაექვემდებარა, გან-
საკუთრებულად მძიმე ეკონომიკურ კრიზისს, ხოლო მისი
აზერბაიჯანულენოვანი მოსახლეობა ულტრამემარჯვენე
დარადიკალიჯგუფებისმიერორგანიზებულისიძულვილის
ენისტალღებსუმკლავდებოდა.პანდემიამკიდევერთხელ
გამოააშკარავასახელმწიფოინსტიტუტებისსისუსტემართ-
ლმადიდებელი ეკლესიის წინაშე,რომელსაც სხვარელი-
გიურიჯგუფებისაგანგანსხვავებითეპიდემიისგავრცელების
მაღალირისკებისმიუხედავადარშეუწყვეტიაეკლესიებში
შეკრებადასაჯაროღვთისმსახურება.

პანდემიითგამოწვეულიკრიზისის ეკონომიკურიდასო-
ციალურიშედეგებიღრმავდებადასულუფროხილული
ხდება მისი გრძელვადიანი ნეგატიური გავლენა მოსახ-
ლეობისკეთილდღეობასადაქვეყნისგანვითარებაზე.სა-
ერთაშორისოფინანსურიინსტიტუტებისმიხედვით,წლის
ბოლომდესაქართველოპოზიტიურისცენარისშემთხვე-
ვაშითითქმისნულოვანეკონომიკურზრდას,ხოლონეგა-
ტიურისცენარისგანვითარებისშემთხვევაშიეკონომიკის
კლებასუნდაელოდოს.მნიშვნელოვანიარომჩვენსმიერ
მიღებულიგლობალურითუადგილობრივიგამოცდილე-
ბა,პანდემიითგამოწვეულიკრიზისისუმძიმესიშედეგების
შერბილებისთანავე,ქვეყნისეკონომიკური,ჯანდაცვისდა
სოციალურისისტემებისრადიკალურიტრანსფორმაციის-
კენ მიიმართოს,რომელიც შეძლებს მდგრადი განვითა-
რების, სამართლიანი გადანაწილების, ხელმისაწვდომი
ჯანდაცვისდასოციალურიუსაფრთხოებისმნიშვნელობის
იდეებზედაფუძნებას.

პანდემიისგანმავლობაშიEMC-ისგუნდიმთელიმი-
სირესურსითმაქსიმალურადცდილობდაპირდაპირი
მხარდაჭერისა და სამართლებრივი კონსულტაცი-
ის მექანიზმებით დახმარებოდა სამსახურიდან უკა-
ნონოდ გათავისუფლებულდა  შემოსავლის გარეშე
დარჩენილადამიანებს.ასევე,აქტიურადიყოჩართუ-
ლი მოსახლეობის ყველაზე დაუცველი სოციალური
ჯგუფებისსაჭიროებებისმოძიებაშიდასახელმწიფო-
სათვისმათიგამკლავებისგზებისშეთავაზებაში.

ამასთან, EMC მნიშვნელოვან რესურსს მიმართავდა
პანდემიითშექმნილიკრიზისისმასშტაბების,მისიშედე-
გებისგამოვლენასადაშეფასებაში,ანალიტიკურიდო-
კუმენტებისმომზადებისათუსაჯაროდისკუსიებისორ-
განიზებისგზით.

რედაქტორის სვეტი
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სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

ეკონომიკურ კრიზისს, დაწესებულ შეზღუდვებსა და
აკრძალვებსმშრომელთაუფლებებისუხეშიდარღვე-
ვებიმოჰყვა.გახშირდახელფასზეუარისთქმის,და-
საქმებულთაე.წ.„იძულებითაუნაზღაურებელშვებუ-
ლებაში“გაშვების,ხელფასისშემცირების,შრომითი
ხელშეკრულებისუკანონოდშეწყვეტისშემთხვევები.
ამასთან, ის მშრომელები, ვინც მუშაობა პანდემიურ
ვითარებაშიცგანაგრძოგაზრდილირისკებისწინაშე
აღმოჩნდნენ. მაღაროელები და მეშახტეები ჭიათუ-
რასადატყიბულში,ქალიმკერავები,კონსულტანტე-
ბიმაღაზიებსადააფთიაქებში,ექთნებიდასხვებიმუ-
შაობასაგრძელებდნენმაშინაცკი,როცადაავადება
ყველაზესწრაფადვრცელდებოდა.

დარღვევებსა და გაზრდილ რისკებზე საპასუხოდ
EMC-იმ აამოქმედა ცხელი ხაზი და იურიდიული
კონსულტაციების პროგრამა. ამ სერვისებით სარ-
გებლობაუფასოდშეეძლოყველას,ვინცპანდემიის
მანძილზე სამსახური ან შემოსავალი მთლიანად ან
ნაწილობრივდაკარგა,მათ,ვისიშრომითიუფლებე-
ბიცდაირღვადამათ,ვისაცეპიდემიურვითარებაში
მუშაობა საფრთხის შემცველ გარემოში უწევდა. ამ
დრომდეცხელიხაზითადაკონსულტაციებითისარ-
გებლა 200-მდე ადამიანმა. ამასთან, EMC ეხმაურე-
ბოდა მშრომელთა უფლებების უხეში დარღვევის
ცალკეულშემთხვევებსაც.მაგალითად,EMCგამოეხ-
მაურასაცალოვაჭრობისქსელის,„სპარის“გადაწყ-

შრომის პოლიტიკა

პანდემიისდროსქვეყანაშიშეზღუდვებისადააკრ
ძალვებისამოქმედებასთანერთადმუშაობაშეაჩე
რადამსაქმებელთადიდმანაწილმა.

ვეტილებასარასამუშაოდროს,კომენდანტისსაათის
განმავლობაში,ღამითდასაქმებულების მაღაზიებში
დარჩენისშესახებდაშრომისინსპექციასამდასხვა
მსგავსიშემთხვევებისშემოწმებისკენმოუწოდა.

კრიზისულვითარებაშიგაჩნდაუამრავიკითხვა,რო-
გორც დამსაქმებლების პასუხისმგებლობის, ასევე
დასაქმებულთა უფლებების შესახებ. მათზე საპასუ-
ხოდ მომზადდა ხელმისაწვდომი რესურსები მშრო-
მელთა უფლებებისა და შრომითი ხელშეკრულების
შესახებ. მაგალითად, EMC-ის მიერ მომზადებული
მოკლეგზამკვლევიგანმარტავდა,აქვსთუარაეპი-
დემიურ ვითარებაში დამსაქმებელს დასაქმებულის
აუნაზღაურებელ შვებულებაში გაშვების, ან მისთვის
შრომითიხელშეკრულებისშეწყვეტისუფლება.

ამავდროულად, EMC-იმ წამოიწყო საინფორმაციო
კამპანია,რომელიცმიზნადსაკვანძომშრომელების
მნიშვნელობის ხაზგასმას ისახავდა. მაგალითისთ-
ვის,ამწამოწყებისფარგლებშიმომზადდაგრაფიკუ-
ლი პოსტერი მკერავი ქალების შესახებ,რომლებიც
პანდემიის პირობებში ზეგანაკვეთური და დაბალა-
ნაზღაურებადი, მძიმეფიზიკური შრომის ხარჯზე სა-
ზოგადოებრივ ჯანმრთელობისთვის აუცილებელ
პროდუქტს,სამედიცინოპირბადეებსაწარმოებენ.

პოლიტიკურიდამედიადღისწესრიგისარაპროგნო-
ზირებადობისა და მათში ეპიდემიის ცენტრალურო-
ბის გამო, მნიშვნელოვნადგართულდამშრომელთა
უფლებებისთვისადასამართლიანისოციალურიპო-
ლიტიკისთვისბრძოლა.

https://bit.ly/3gq0j2b
https://bit.ly/3gq0j2b
https://emc.org.ge/ka/products/koronavirusi-da-mshromelta-uflebebi
https://emc.org.ge/ka/products/koronavirusi-da-mshromelta-uflebebi
https://bit.ly/2QkYmJW
https://www.facebook.com/EMCRIGHTS/photos/a.549427215089922/3130026603696624/
https://www.facebook.com/EMCRIGHTS/photos/a.549427215089922/3130026603696624/


Ï 6 Ï

საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე რამდე-
ნიმედღითადრე, მას შემდეგრაცტყიბულში ქვანახ-
შირისშახტებისდამაკავშირებელგვირაბში3მეშახტე
მხუთავიაირებითმოიწამლა,მეშახტეებმაუსაფრთხო-
ების უზრუნველყოფამდე მუშაობის გაგრძელებაზე
უარითქვესდააქციაგამართეს.ამაქციაშიაქტიურად
მონაწილეობდაEMC,როგორცმეშახტეთამოთხოვნე-
ბის შემუშავების მხარდაჭერის, ისე საკითხის მიმართ
ფართოსაზოგადოებისდაინტერესებისკუთხით.მაის-
შიEMC-იმ„ევოლუშენგეიმინგის“წინააღმდეგკოლექ-
ტიურისარჩელიშეიტანასასამართლოში,სადაცის14
გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში გათავისუფლე-
ბულ დასაქმებულს წარმოადგენს. EMC განაგრძობს
მონაწილეობასაჭარისსაზოგადოებრივმაუწყებელში
მიმდინარე პროცესშიც, სადაც ახლად ჩამოყალიბე-
ბული პროფესიული კავშირი დასაქმებულთა უფლე-
ბებისთვის და სარედაქციო დამოუკიდებლობისთვის
ბრძოლასგანაგრძობს.

განცხადება – EMC მოუწოდებს შრომის
ინსპექციას, დაუყოვნებლივ ჩაატაროს
„სპარის“ინსპექტირება

განცხადება – მხუთავი აირებით მოწამ-
ლულიმეშახტეებიტყიბულში–გამოხმა-
ურება

განცხადება – EMC-იმ „ევოლუშენ გეი-
მინგის“ წინააღმდეგ კოლექტიური სარ-
ჩელებიშეიტანა

განცხადება–EMC-იმაჭარისტელევიზი-
ისჟურნალისტებისსაქმეებზესასამართ-
ლოსმიმართა

ვიდეო – 1 მაისი – მშრომელთა
საერთაშორისოდღე

ვიდეო – აჭარის საზოგადოებრივი მა-
უწყებლის ჟურნალისტების სამთვიანი
დევნისქრონიკა

ვიდეოების სერია –COVID-19და შრო-
მისუფლებები

ანალიტიკური დოკუმენტი – კორონავი-
რუსიდამშრომელთაუფლებები

ანალიტიკური დოკუმენტი – კორონავი-
რუსიდაშრომითიუფლებები–ხშირად
დასმულიკითხვები

ინფოგრაფიკების სერია – სამართალი
მშრომელს

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

ვიდეო–1მაისი–მშრომელთასაერთაშორისოდღე

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/mkhutavi-airebit-motsamluli-meshakhteebi-tqibulshi-gamokhmaureba
https://emc.org.ge/ka/products/mkhutavi-airebit-motsamluli-meshakhteebi-tqibulshi-gamokhmaureba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-im-evolushen-geimingis-tsinaaghmdeg-kolektiuri-sarchelebi-sheitana
https://emc.org.ge/ka/products/emc-im-evolushen-geimingis-tsinaaghmdeg-kolektiuri-sarchelebi-sheitana
https://emc.org.ge/ka/products/emc-m-acharis-televiziis-zhurnalistebis-sakmeebze-sasamartlos-mimarta
https://emc.org.ge/ka/products/emc-m-acharis-televiziis-zhurnalistebis-sakmeebze-sasamartlos-mimarta
https://emc.org.ge/ka/products/acharis-sazogadoebrivi-mautsqeblis-zhurnalistebis-samtviani-devnis-kronika
https://emc.org.ge/ka/products/emc-moutsodebs-shromis-inspektsias-dauqovnebliv-chaataros-sparis-inspektireba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-moutsodebs-shromis-inspektsias-dauqovnebliv-chaataros-sparis-inspektireba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-moutsodebs-shromis-inspektsias-dauqovnebliv-chaataros-sparis-inspektireba
https://emc.org.ge/ka/products/mkhutavi-airebit-motsamluli-meshakhteebi-tqibulshi-gamokhmaureba
https://emc.org.ge/ka/products/mkhutavi-airebit-motsamluli-meshakhteebi-tqibulshi-gamokhmaureba
https://emc.org.ge/ka/products/mkhutavi-airebit-motsamluli-meshakhteebi-tqibulshi-gamokhmaureba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-im-evolushen-geimingis-tsinaaghmdeg-kolektiuri-sarchelebi-sheitana
https://emc.org.ge/ka/products/emc-im-evolushen-geimingis-tsinaaghmdeg-kolektiuri-sarchelebi-sheitana
https://emc.org.ge/ka/products/emc-im-evolushen-geimingis-tsinaaghmdeg-kolektiuri-sarchelebi-sheitana
https://emc.org.ge/ka/products/emc-m-acharis-televiziis-zhurnalistebis-sakmeebze-sasamartlos-mimarta
https://emc.org.ge/ka/products/emc-m-acharis-televiziis-zhurnalistebis-sakmeebze-sasamartlos-mimarta
https://emc.org.ge/ka/products/emc-m-acharis-televiziis-zhurnalistebis-sakmeebze-sasamartlos-mimarta
https://emc.org.ge/ka/products/1-maisi-mshromelta-saertashoriso-dghe
https://emc.org.ge/ka/products/1-maisi-mshromelta-saertashoriso-dghe
https://emc.org.ge/ka/products/acharis-sazogadoebrivi-mautsqeblis-zhurnalistebis-samtviani-devnis-kronika
https://emc.org.ge/ka/products/acharis-sazogadoebrivi-mautsqeblis-zhurnalistebis-samtviani-devnis-kronika
https://emc.org.ge/ka/products/acharis-sazogadoebrivi-mautsqeblis-zhurnalistebis-samtviani-devnis-kronika
https://emc.org.ge/ka/products/koronavirusi-da-shromis-uflebebi-1
https://emc.org.ge/ka/products/koronavirusi-da-shromis-uflebebi-1
https://emc.org.ge/ka/products/koronavirusi-da-mshromelta-uflebebi
https://emc.org.ge/ka/products/koronavirusi-da-mshromelta-uflebebi
https://emc.org.ge/ka/products/covid-19-khshirad-dasmuli-kitkhvebi
https://emc.org.ge/ka/products/covid-19-khshirad-dasmuli-kitkhvebi
https://emc.org.ge/ka/products/covid-19-khshirad-dasmuli-kitkhvebi
https://emc.org.ge/ka/products/samartali-mshomels
https://emc.org.ge/ka/products/samartali-mshomels
https://emc.org.ge/ka/products/1-maisi-mshromelta-saertashoriso-dghe


Ï 7 Ï

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკა

მასშემდეგრაცCOVID19ისმიერგამოწვეულიეკო
ნომიკური კრიზისის მასშტაბიდა სიღრმე გამოაშკა
რავდა,სხვადასხვასახელმწიფოებმაანტიკრიზისული
პროგრამები დანერგეს. საქართველოს მთავრობამ
ანტიკრიზისული გეგმის წარდგენა ეტაპობრივად24
აპრილსდაიწყო. შეიქმნა, როგორც ბიზნესის მხარ
დაჭერის,ისესხვადასხვამოწყვლადიჯგუფებისსო
ციალური დახმარების პროგრამები, რომლებშიც
მოხვდნენ, როგორც დაქირავებით დასაქმებულები,
ისე თვითდასაქმებულები, სოციალურად დაუცველი
მოსახლეობა,ფერმერებიდასხვები.

COVID 19-ის პანდემიის ზეგავლენასა და მის სოცია-
ლურ-ეკონომიკურ ეფექტებს დაეთმო EMC-ის მკვლე-
ვარებისმიერმომზადებულირამდენიმეანალიტიკური

დოკუმენტი.ერთიპანდემიურვითარებაშიმშრომელთა
უფლებრივიმდგომარეობისშესწავლასდაეთმო,მეო-
რეშრომითიბაზრისყველაზემოწყვლადინაწილების
– თვითდასაქმებული და არაფორმალური სექტორის
– კვლევას. კვლევებში გამოვლინდაროგორც ამ სექ-
ტორებში არსებული ძირითადი გამოწვევები,რომელ-
თასიმწვავეცპანდემიამკიდევუფროგაამძაფრა,ისეის
მთავარი რისკები, რომელთა წინაშეც დასაქმებულთა
ნაწილიეპიდემიისგამოაღმოჩნდა.

არსებული გამოწვევებისა და რისკების შესახებ მომ-
ზადდა ფართო საზოგადოებისთვის ადაპტირებული
მედია-პროდუქტები.ერთიმათგანიპანდემიურიკრიზი-
სის სოციალურშედეგებს აჯამებს, მეორე კი, ქალებზე
კრიზისისზეგავლენას.ამასთან,მომზადდაანიმაციური
პოსტერიმინიმალურხელფასზეც.



Ï 8 Ï

განცხადება – EMC მთავრობის
ანტიკრიზისულგეგმასაფასებს

განცხადება–ანტიკრიზისულპროგრამებში
მნიშვნელოვანი ხარვეზები და რისკები
იკვეთება

განცხადება–EMCმთავრობასმოწყვლადი
ჯგუფების შიმშილისგან დაცვისკენ
მოუწოდებს

განცხადება – EMC: მთავრობამ
ანტიკრიზისულ გეგმაში ყველა
მოწყვლადი ჯგუფის საჭიროებები უნდა
გაითვალისწინოს

განცხადება – EMC მოითხოვს მთავრობა
მოვაჭრეებსა და თვითდასაქმებულებს
სესხებისრესტრუქტურიზაციაშიდაეხმაროს

განცხადება – EMC აზარტული
ინდუსტრიისგანბავშვთადაცვასმოითხოვს

განცხადება–კორონავირუსიდადროებით
შემწეობისაუცილებლობა

განცხადება–EMCმოუწოდებსსახელმწი-
ფოს,დაავალოსდამსაქმებლებსდასაქმე-
ბულებისტრანსპორტირება

განცხადება – EMC ითხოვს აუქციონების,
საბანკოანგარიშებზეყადაღისადათანხის
ჩამოჭრისპროცედურებისშეჩერებას

განცხადება –EMCმოითხოვს, მთავრობა
მოვაჭრეებსადათვითდასაქმებულებსსეს-
ხებისრესტრუქტურიზაციაშიდაეხმაროს

ინტერვიუ–ჯანდაცვისპოლიტიკაკრიზისის
დროს–ინტერვიუნინოხელაიასთან

ინტერვიუ–ჯანდაცვისპოლიტიკაკრიზისის
დროს–ინტერვიუთენგიზვერულავასთან

ინტერვიუ – ეკონომიკური პოლიტიკა
კრიზისისდროს:ინტერვიუებიეკონომიკის
მკვლევრებთან

ბლოგი – კორონა მხოლოდ დასაწყისია:
საჭიროებებისეკონომიკადასოლიდარო-
ბისეკონომიკა

დისკუსია – რეპრესიულიდა სოციალური
პოლიტიკაკრიზისისდროს

ვიდეო–ციფრებშიდასტატისტიკურმაჩვე-
ნებლებშიგამოსახულიუმუშევრობა

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

სახელმწიფოსმხრიდანმოსახლეობისსხვადასხვამოწყ-
ვლადი ჯგუფების წინაშე საკუთარი პასუხისმგებლობის
აღიარებადამათიპირდაპირიდახმარებამნიშვნელო-
ვანიწინგადადმულინაბიჯია. საგულისხმოაისფაქტიც,
რომ ანტიკრიზისული პროგრამები ითვალისწინებდნენ
ისეთი ჯგუფების საჭიროებებსაც – როგორებიც არიან
თვითდასაქმებულები,არაფორმალურიმშრომელებიდა
სხვები–ვინც,როგორცწესი,სახელმწიფოსყურადღების
მიღმარჩება.მიუხედავადამისა,ანტიკრიზისულპროგ-
რამებში გამოვლენილი ხარვეზები მათ სოციალურ სა-
მართლიანობასადამდგრადობასეჭვქვეშაყენებს.

EMCთვალსადევნებდადააფასებდაროგორცანტიკ-
რიზისულიპროგრამებისშემუშავებას,ისემათადმინის-
ტრირებას.EMCმისიგასაჯაროებისდღიდანაფასებდა
გეგმის შესაძლო გრძელვადიან ეფექტებს და მიუთი-
თებდაანტიკრიზისულიგეგმისხარვეზებსადაჩავარდ-
ნებზე, ფართო საზოგადოებას აცნობდა ინფორმაციას
სხვადასხვამოწყვლადიჯგუფებისმდგომარეობისადა
გაჩენილი სოციალური რისკების შესახებ, მათ შორის
ისეთითემებისგარშემო,როგორიცაამოვაჭრეებისადა
თვითდასაქმებულებისსაბანკოპრობლემებიდააზარ-
ტული თამაშების ინდუსტრიის სოციალური გავლენა,
რომლებიც მეტ ყურადღებას იმსახურებენ, თუმცა ხში-
რადდღისწესრიგისმიღმარჩებიან.

პანდემიამ მძიმე დარტყმის ქვეშ მოაქცია ჯანდაცვისა
დასოციალურიდაცვისარსებულისისტემები.ჯანდაც-
ვისსისტემაზეგამოქვეყნდაორიინტერვიუდარგისსპე-
ციალისტთან (“ჯანდაცვის პოლიტიკა კრიზისისდროს“
–ინტერვიუნინოხელაიასთანდათენგიზვერულავას-
თან).სოციალურიდაცვისარსებულისისტემისჩავარდ-
ნებისშესახებ,რომლებიცპანდემიურვითარებაშიგან-
საკუთრებითცხადადგამოვლინდა,დამათზესაპასუხო
შესაძლონაბიჯების შესახებ გამოქვეყნდა განცხადება.
კავშირებსსოციალურდარეპრესიულპოლიტიკასშო-
რისპანდემიურვითარებაშიდაეთმოონლაინსაჯარო
დისკუსიაც.

კრიზისის კონტექსტში ეკონომიკურ პოლიტიკაზე გა-
მოქვეყნდა ინტერვიუები ეკონომიკის მკვლევრებთან.
ინტერვიუები კორონავირუსით გამოწვეულ შრომითი
ბაზრისგარდაქმნას,ეროვნულიბანკისანტიკრიზისულ
პოლიტიკასადასხვააქტუალურსაკითხებსშეეხო.

ეკონომიკურიპოლიტიკაკრიზისისდროს:ინტერვიუები
ეკონომიკისმკვლევრებთან

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobis-antikrizisul-gegmas-afasebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobis-antikrizisul-gegmas-afasebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-antikrizisul-programebshi-mnishvnelovani-kharvezebi-da-riskebi-ikveteba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-antikrizisul-programebshi-mnishvnelovani-kharvezebi-da-riskebi-ikveteba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-antikrizisul-programebshi-mnishvnelovani-kharvezebi-da-riskebi-ikveteba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobas-motsqvladi-jgufebis-shimshilisgan-datsvisken-moutsodebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobas-motsqvladi-jgufebis-shimshilisgan-datsvisken-moutsodebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobas-motsqvladi-jgufebis-shimshilisgan-datsvisken-moutsodebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobam-antikrizisul-gegmashi-qvela-motsqvladi-jgufis-sachiroebebi-unda-gaitvalistsinos
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobam-antikrizisul-gegmashi-qvela-motsqvladi-jgufis-sachiroebebi-unda-gaitvalistsinos
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobam-antikrizisul-gegmashi-qvela-motsqvladi-jgufis-sachiroebebi-unda-gaitvalistsinos
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobam-antikrizisul-gegmashi-qvela-motsqvladi-jgufis-sachiroebebi-unda-gaitvalistsinos
https://emc.org.ge/ka/products/emc-moitkhovs-mtavroba-movachreebsa-da-tvitdasakmebulebs-seskhebis-restrukturizatsiashi-daekhmaros
https://emc.org.ge/ka/products/emc-moitkhovs-mtavroba-movachreebsa-da-tvitdasakmebulebs-seskhebis-restrukturizatsiashi-daekhmaros
https://emc.org.ge/ka/products/emc-moitkhovs-mtavroba-movachreebsa-da-tvitdasakmebulebs-seskhebis-restrukturizatsiashi-daekhmaros
https://emc.org.ge/ka/products/emc-azartuli-industriisgan-bavshvta-datsvas-moitkhovs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-azartuli-industriisgan-bavshvta-datsvas-moitkhovs
https://emc.org.ge/ka/products/koronavirusi-da-droebiti-shemtseobis-autsilebloba
https://emc.org.ge/ka/products/koronavirusi-da-droebiti-shemtseobis-autsilebloba
https://emc.org.ge/ka/products/visi-valdebulebaa-shekmnil-vitarebashi-dasakmebulebi-transportit-uzrunvelqos
https://emc.org.ge/ka/products/visi-valdebulebaa-shekmnil-vitarebashi-dasakmebulebi-transportit-uzrunvelqos
https://emc.org.ge/ka/products/visi-valdebulebaa-shekmnil-vitarebashi-dasakmebulebi-transportit-uzrunvelqos
emc.org.ge/ka/products/emc-itkhovs-auktsionebis-sabanko-angarishebze-qadaghisa-da-tankhis-chamochris-protsedurebis-shecherebas
emc.org.ge/ka/products/emc-itkhovs-auktsionebis-sabanko-angarishebze-qadaghisa-da-tankhis-chamochris-protsedurebis-shecherebas
emc.org.ge/ka/products/emc-itkhovs-auktsionebis-sabanko-angarishebze-qadaghisa-da-tankhis-chamochris-protsedurebis-shecherebas
https://emc.org.ge/ka/products/emc-moitkhovs-mtavroba-movachreebsa-da-tvitdasakmebulebs-seskhebis-restrukturizatsiashi-daekhmaros
https://emc.org.ge/ka/products/emc-moitkhovs-mtavroba-movachreebsa-da-tvitdasakmebulebs-seskhebis-restrukturizatsiashi-daekhmaros
https://emc.org.ge/ka/products/emc-moitkhovs-mtavroba-movachreebsa-da-tvitdasakmebulebs-seskhebis-restrukturizatsiashi-daekhmaros
https://emc.org.ge/ka/products/jandatsvis-politika-krizisis-dros
https://emc.org.ge/ka/products/jandatsvis-politika-krizisis-dros
https://emc.org.ge/ka/products/jandatsvis-politika-krizisis-dro-interviu-tengiz-verulavastan
https://emc.org.ge/ka/products/jandatsvis-politika-krizisis-dro-interviu-tengiz-verulavastan
https://emc.org.ge/ka/products/ekonomikuri-politika-krizisis-dros-interviuebi-ekonomikis-mkvlevrebtan
https://emc.org.ge/ka/products/ekonomikuri-politika-krizisis-dros-interviuebi-ekonomikis-mkvlevrebtan
https://emc.org.ge/ka/products/ekonomikuri-politika-krizisis-dros-interviuebi-ekonomikis-mkvlevrebtan
https://emc.org.ge/ka/products/korona-mkholod-dasatsqisia-sachiroebebis-ekonomika-da-solidarobis-ekonomika
https://emc.org.ge/ka/products/korona-mkholod-dasatsqisia-sachiroebebis-ekonomika-da-solidarobis-ekonomika
https://emc.org.ge/ka/products/korona-mkholod-dasatsqisia-sachiroebebis-ekonomika-da-solidarobis-ekonomika
https://emc.org.ge/ka/products/diskusia-represiuli-da-sotsialuri-politika-krizisis-dros
https://emc.org.ge/ka/products/diskusia-represiuli-da-sotsialuri-politika-krizisis-dros
https://emc.org.ge/ka/products/tsifrebshi-da-statistikur-machveneblebshi-gamosakhuli-umushevroba
https://emc.org.ge/ka/products/tsifrebshi-da-statistikur-machveneblebshi-gamosakhuli-umushevroba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobis-antikrizisul-gegmas-afasebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-antikrizisul-programebshi-mnishvnelovani-kharvezebi-da-riskebi-ikveteba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-antikrizisul-programebshi-mnishvnelovani-kharvezebi-da-riskebi-ikveteba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobas-motsqvladi-jgufebis-shimshilisgan-datsvisken-moutsodebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-moitkhovs-mtavroba-movachreebsa-da-tvitdasakmebulebs-seskhebis-restrukturizatsiashi-daekhmaros
https://emc.org.ge/ka/products/emc-moitkhovs-mtavroba-movachreebsa-da-tvitdasakmebulebs-seskhebis-restrukturizatsiashi-daekhmaros
https://emc.org.ge/ka/products/emc-azartuli-industriisgan-bavshvta-datsvas-moitkhovs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-azartuli-industriisgan-bavshvta-datsvas-moitkhovs
https://emc.org.ge/ka/products/jandatsvis-politika-krizisis-dros
https://bit.ly/2QqrAqV
https://bit.ly/2QqrAqV
https://emc.org.ge/ka/products/koronavirusi-da-droebiti-shemtseobis-autsilebloba
https://emc.org.ge/ka/products/diskusia-represiuli-da-sotsialuri-politika-krizisis-dros
https://emc.org.ge/ka/products/diskusia-represiuli-da-sotsialuri-politika-krizisis-dros
https://emc.org.ge/ka/products/ekonomikuri-politika-krizisis-dros-interviuebi-ekonomikis-mkvlevrebtan
https://emc.org.ge/ka/products/ekonomikuri-politika-krizisis-dros-interviuebi-ekonomikis-mkvlevrebtan
https://emc.org.ge/ka/products/ekonomikuri-politika-krizisis-dros-interviuebi-ekonomikis-mkvlevrebtan


Ï 9 Ï
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მწვანე პოლიტიკა

პანდემიის პირობებში მკვეთრად გაიზარდა ბუ
ნებრივი რესურსების პოლიტიკის გადახედვის,
გარემოსდაცვითი რეგულაციებისა და გარემოზე
ზემოქმედების შეფასების პროცედურების უგულე
ბელყოფის რისკი. EMC გამოეხმაურა ჰიდრორე
სურსების ათვისებისა და ჰესების მშენებლობის
ფორსირებულრეჟიმს,სამართლებრივადშეაფასა
პანდემიურვითარებაშიმიღებულიგადაწყვეტილე
ბებირამდენიმეჰესთანდაკავშირებითდასასამარ
თლოს მიმართა „ბახვი 2“ ჰესზე გაცემული გარე
მოსდაცვითიგადაწყვეტილებისუკანონოდცნობის
მოთხოვნით.

ბუნებრივირესურსებისროლზეკრიზისულვითარე-
ბაში გამოქვეყნდა ორი თვალსაზრისი – პირველი
(„ფინანსური ლანდშაფტი, ბუნებრივი კაპიტალი“)
ბუნებრივი რესურსებისა და საჯარო სივრცეების
პრივატიზების ახალ ტალღაზე, მეორე ტყიბულის
ქვანახშირის ისტორიასა და ქალაქის დღევანდელ
მდგომარეობაზე („ტყიბული,პანდემიადაექსტრაქ-
ტივიზმი“).

განცხადება–EMC:დაუშვებელიაჰესებისფორსირებულრეჟიმშიმშენებლობა

განცხადება–„ბახვი2“ჰესზეგაცემულიგარემოსდაცვითიგადაწყვეტილებაუკანონოა–EMCსასა-
მართლოსმიმართავს

ბლოგი–ფინანსურილანდშაფტი,ბუნებრივიკაპიტალი

ბლოგი–ტყიბული,პანდემიადაექსტრაქტივიზმი

ბლოგი–ოქროსციებ-ცხელებადაგლობალურიპანდემია

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

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
https://emc.org.ge/ka/products/bakhvi-2-hesze-gatsemuli-garemosdatsviti-gadatsqvetileba-ukanonoa-emc-sasamartlos-mimartavs
https://emc.org.ge/ka/products/finansuri-landshafti-bunebrivi-kapitali
https://emc.org.ge/ka/products/tqibuli-pandemia-da-ekstraktivizmi
https://emc.org.ge/ka/products/tqibuli-pandemia-da-ekstraktivizmi
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
https://emc.org.ge/ka/products/bakhvi-2-hesze-gatsemuli-garemosdatsviti-gadatsqvetileba-ukanonoa-emc-sasamartlos-mimartavs
https://emc.org.ge/ka/products/finansuri-landshafti-bunebrivi-kapitali
https://emc.org.ge/ka/products/tqibuli-pandemia-da-ekstraktivizmi
https://emc.org.ge/ka/products/okros-tsieb-tskheleba-da-globaluri-pandemia
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სათანადო საცხოვრისის უფლება

საცხოვრისის სფეროში კანონმდებლობის, პოლიტი
კის,სერვისებისარარსებობა/არასაკმარისობაპანდე
მიისპერიოდშიკიდევუფრომწვავედგამოჩნდა–ამ
მიმართულებითსახელმწიფოსმხრიდანპროაქტიულ
მა და ეფექტიანმა ჩარევამ სხვადასხვა უსახლკარო
ჯგუფისთვისსასიცოცხლომნიშვნელობაშეიძინა.მი
უხედავად არსებული გამოწვევებისა, საქართველოს
მთავრობისანტიკრიზისულმაგეგმამუსახლკაროპი
რებიხედვისარეალისგარეშედატოვა.

პანდემიისმიმდინარეობისასორგანიზაციაცდილობდა,
სხვადასხვა ხერხით წარმოეჩინა უსახლკარო ჯგუფების
საცხოვრისით უზრუნველყოფის აუცილებლობა. კერ-
ძოდ,EMC-იმ,საერთაშორისოსტანდარტებისადაქვეყ-
ნებისგამოცდილებისშესწავლაზედაყრდნობით,რამდე-
ნიმეგანცხადებადამულტიმედიაპროდუქტიმოამზადა.

EMC-ის მიერ მომზადებულ გამოხმაურებებში ძირითა-
დადგამახვილდაყურადღებაიმგამოწვევებზე,რისწი-
ნაშეცუსახლკაროჯგუფებიპანდემიისმიმდინარეობისას
დადგნენ–მათშორისაა,უსაფრთხოგარემოსარქონა,
წყალთან არასათანადო წვდომადარელევანტური ინ-
ფორმაციის ნაკლებობა. არსებული გამოწვევების გათ-
ვალისწინებით, EMC-იმ მოუწოდა ცენტრალურ და ად-
გილობრივხელისუფლებას,უმოკლესდროშიმოეხდინა
უსახლკაროჯგუფებისპროაქტიურიიდენტიფიცირებადა
მათიუსაფრთხოთავშესაფრით,ასევე,არსებობისათვის
აუცილებელი სხვა პირობებით უზრუნველყოფა. რეკო-
მენდაციებში,ასევე,ხაზიგაესვაუკიდურესისოციალური
მოწყვლადობისმდგომარეობაშიმყოფიპირებისმხარ-
დაჭერისაუცილებლობას,მათშორის,მათსაჭიროებებ-
ზემორგებულისოციალურიპაკეტებისადაშეღავათების
უზრუნველყოფით.

ორგანიზაცია, ასევე, ადვოკატირებდა გამოსახლების
საფრთხისწინაშემყოფიპირებისმხარდაჭერისმიმარ-
თულებითაც და მოითხოვდა გამოსახლებებზე მორა-
ტორიუმს,სულმცირე,ქვეყანაშივირუსისგავრცელების
მხრივსტაბილურობისმიღწევამდე.აღნიშნულმოთხოვ-
ნასთან ერთად, EMC-იმ ხაზი გაუსვა აუქციონების, სა-
ბანკო ანგარიშებზე ყადაღისა და თანხების ჩამოჭრის

შეჩერების, ასევე, გამოსახლებას დაქვემდებარებული
პირებისადეკვატურიმხარდაჭერისაუცილებლობას.

უსახლკარობასთან ბრძოლის მნიშვნელოვან ასპექტებ-
თან ერთად, ორგანიზაციამ ყურადღება სოციალურად
მოწყვლადიპირებისსათანადოსაკვებითუზრუნველყო-
ფაზეც გაამახვილა. უამრავი ადამიანისათვის შემოსავ-
ლის წყაროს სრული ან ნაწილობრივიდაკარგვისფაქ-
ტების გათვალისწინებით,EMC-იმ მთავრობას უმოკლეს
ვადაშისოციალურადმოწყვლადიჯგუფებისპროაქტიური
იდენტიფიცირების,მათისაკვებითუზრუნველყოფისადა
ამმიზნითრელევანტურიფინანსურირესურსებისალოკა-
ციისკენმოუწოდა.ორგანიზაციისრეკომენდაციებმაასე-
ვემოიცვაგრძელვადიანპერსპექტივაში,საერთაშორისო
გამოცდილების გათვალისწინებით, მოწყვლადი მოსახ-
ლეობისსაკვებითუზრუნველყოფისერთიანი,სისტემური
პოლიტიკისშემუშავებისსაკითხი.

განცხადება – EMC მთავრობას, კორო-
ნავირუსისგავრცელებისფონზე,უსახლ-
კაროების განსაკუთრებულიდაცვისაკენ
მოუწოდებს

განცხადება–EMCითხოვსაუქციონების,
საბანკოანგარიშებზეყადაღისადათან-
ხისჩამოჭრისპროცედურებისშეჩერებას

განცხადება – EMC მთავრობას მოწყვ-
ლადიჯგუფებისშიმშილისგანდაცვისკენ
მოუწოდებს

ინფოგრაფიკა–COVID-19დაუსახლკა-
რობა–რავალდებულებებიაქვსსახელ-
მწიფოს

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

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-mtavrobas-koronavirusis-gavrtselebis-fonze-usakhlkaroebisgansakutrebuli-datsvisken-moutsodebs
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-itkhovs-auktsionebis-sabanko-angarishebze-qadaghisa-da-tankhis-chamochris-protsedurebis-shecherebas
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobas-motsqvladi-jgufebis-shimshilisgan-datsvisken-moutsodebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobas-motsqvladi-jgufebis-shimshilisgan-datsvisken-moutsodebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mtavrobas-motsqvladi-jgufebis-shimshilisgan-datsvisken-moutsodebs
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/covid-19-da-usakhlkaroba-ra-valdebulebebi-akvs-sakhelmtsifos


Ï 11 Ï

შშმ პირთა უფლებები

პანდემიისმიმდინარეობისასშშმპირთაუფლებ
რივიმდგომარეობადასოციალურიკეთილდღე
ობამნიშვნელოვანიგამოწვევებისწინაშედადგა.
აღსანიშნავია,რომმთავრობისანტიკრიზისულმა
გეგმამშშმპირთაგარკვეულიჯგუფები–კერძოდ,
მკვეთრადგამოხატულიშშმპირებიდაშშმბავ
შვები–მოიცვა,თუმცა,ხედვისარეალისგარეთ
ასობითპირიდატოვადაარგაითვალისწინამნიშ
ვნელოვნადდაზომიერადგამოხატულიშშმპირე
ბისადაიმბავშვებისსაჭიროებები,რომელთაც,
არსებულირეგულაციებისმიხედვით,შშმპირის
სტატუსსარანიჭებენ.

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

ლებლობას, მხარდაჭერითი მექანიზმების/სერვისების
შენარჩუნებისადამოდიფიცირების,დამატებითისოცი-
ალურისერვისებითუზრუნველყოფის,ისევე,როგორც
განათლებასა დადასაქმებაზე უწყვეტი წვდომის საჭი-
როებას. ორგანიზაციამ განსაკუთრებული ყურადღება
გაამახვილადიდი ზომისდაწესებულებების ბენეფიცი-
ართადაცვისაუცილებლობაზე,ერთიმხრივ,მათიდა-
ინფიცირების მაღალი რისკის, ხოლო, მეორე მხრივ,
სახელმწიფოს მხრიდან მონიტორინგის მექანიზმების
სისუსტის,გათვალისწინებით.

ამასთან,EMC-იმ,არაერთორგანიზაციასადაშშმთე-
მის წარმომადგენელთან ერთად, პარლამენტს მიმარ-
თარეკომენდაციებით,„შშმპირთაუფლებებისშესახებ“
კანონპროექტის განხილვისას გათვალისწინებულიყო
COVID-19-ით ინფიცირების რისკები, ასევე, შშმ პირე-
ბისმოწყვლადობადაპარლამენტსშეექმნაპროცესში
თემისწარმომადგენელთაჩართულობისალტერნატიუ-
ლიეფექტიანიმექანიზმები,მათშორის,დისტანციური
ფორმით.

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

EMC-ის გამოხმაურებები პანდემიის დროს სახელმ-
წიფოს მხრიდან შშმ პირთა ეფექტიანი მხარდაჭერის
ვალდებულების შინაარსზე ფოკუსირებას ისახავდა
მიზნად.სხვადასხვამნიშვნელოვანასპექტთანერთად,
ორგანიზაციამხაზიგაუსვამთავრობისმიერშშმპირთა
ეფექტიანიდადაუბრკოლებელიინფორმირებისაუცი-

განცხადება–COVID-19დაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაუფლებებისდაცვისგან-
საკუთრებულიაუცილებლობა

განცხადება–შშმპირებიდაორგანიზაციებიპარლამენტისმიერ„შშმპირთაუფლებებისშესა-
ხებ“კანონპროექტისგანხილვასაფასებენ

ინფოგრაფიკა–COVID-19დაშშმპირები–რაღონისძიებებიუნდაგაატაროსსახელმწიფომ

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/shshm-pirebi-da-organizatsiebi-parlamentis-mier-shshm-pirta-uflebebis-shesakheb-kanonproektis-gankhilvas-afaseben
https://emc.org.ge/ka/products/shshm-pirebi-da-organizatsiebi-parlamentis-mier-shshm-pirta-uflebebis-shesakheb-kanonproektis-gankhilvas-afaseben
https://emc.org.ge/ka/products/covid-19-da-shshm-pirebi-ra-ra-ghonisdziebebi-unda-gaataros-sakhelmtsifom


Ï 12 Ï

საგანგებო მდგომარეობა COVID 19-ის დროს

პანდემიამ და მასთან გასამკლავებლად სახელმ
წიფოს მიერ გატარებულმა ღონისძიებებმა მნიშვ
ნელოვანი გამოწვევები გააჩინა დემოკრატიული
ინსტიტუტებისგამართულიმუშაობისდაპოლიციის
მხრიდანჭარბიძალისგამოყენებისკუთხით.

ქვეყანაშისაგანგებომდგომარეობაგაუმართავიპრო-
ცედურით გამოცხადდა. საქართველოს პრეზიდენტმა
საკუთარი უფლებამოსილებისდელეგირება სრულად
მოახდინა მთავრობასა და მინისტრთა კაბინეტზე, ამ
უკანასკნელის მიერ განსაზღვრული კონკრეტული

შეზღუდვებიდააკრძალვებიკისაპარლამენტოკონტ-
როლსმიღმადარჩა.

საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში დადგენილი
შეზღუდვები და სანქციები, თავის მხრივ, აჩენდა უსა-
მართლობისდაარაპროპორციულობისგანცდას;ამავ-
დროულად, სახელმწიფოს ეფექტიანი კომუნიკაცია არ
ჰქონდამოსახლეობისფართოფენებთანკონკრეტული
შეზღუდვებისშინაარსზე.შესაბამისად,საზოგადოებრი-
ვიჯანდაცვისმიზნებითდადგენილიშეზღუდვებისაღს-
რულებისუმთავრესიმექანიზმისწორედმკაცრისანქცი-
ებიდაპოლიციისიძულებითიღონისძიებებიიყო.

მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამა

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


Ï 13 Ï

განცხადება – EMC პოლიციის მხრიდან
ძალადობის შესაძლო შემთხვევებს ეხმა-
ურება

განცხადება  – EMC ეხმიანება სხვადასხ-
ვა ქალაქში გარემოვაჭრეებისდახლების
აღებისფაქტს

განცხადება – EMC: უწყებებმა საგანგებო
მდგომარეობისას საჯარო ინფორმაცია
დროულადდასრულყოფილადუნდაგას-
ცენ

განცხადება – EMC: „ჯანმრთელობის შე-
სახებ“ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები
ადამიანის უფლებების დარღვევის რის-
კებსშეიცავს

ანალიტიკური დოკუმენტი – საგანგებო
მდგომარეობის სამართლებრივი და პო-
ლიტიკურიშინაარსი–არსებულიგამოც-
დილებისანალიზი

სტატია–საგანგებომდგომარეობადაახა-
ლირეალობა

დისკუსია–საგანგებომდგომარეობისსა-
მართლებრივიდაპოლიტიკურიშინაარსი

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

სხვაუფლებებთანერთად,საგანგებომდგომარეობის
ფარგლებში შეიზღუდა საჯარო ინფორმაციის ხელ-
მისაწვდომობაც. რითიც, ცალკეული უწყებები არაკე-
თილსინდისიერადსარგებლობდნენდაარუზრუნველ-
ყოფდნენ მოქალაქეებისთვის ისეთი მნიშვნელოვანი
ინფორმაციის მიწოდებას, რაც ხელს შეუწყობდა მო-
სახლეობისინფორმირებასამუწყებებისსაქმიანობასა
დაქვეყანაშიარსებულვითარებაზე.

ქვეყანაშისაგანგებომდგომარეობისდასრულებისპა-
რალელურად, პარლამენტმა ცვლილებები განახორ-
ციელა „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“
კანონში,აგრეთვე„ადმინისტრაციულსამართალდარ-
ღვევათა“და„სისხლისსამართლის“კოდექსებში.საკა-
ნონმდებლოცვლილებებითბლანკეტურიდაარაპრო-
პორციულადმკაცრისანქციებიგანისაზღვრაპანდემიის
ვითარებაში დადგენილი მოთხოვნების/შეზღუდვების
დარღვევისთვის; ამავდროულად, ჭარბი ძალაუფლე-
ბითაღიჭურვააღმასრულებელიხელისუფლება,მსგავს
ვითარებაშიშეზღუდოსადამიანისკონსტიტუციურიუფ-
ლებები საპარლამენტო და სასამართლო კონტრო-
ლისგანგვერდისავლით.

ამსაკითხებზეEMC-იმრამდენიმეანალიტიკურიდო-
კუმენტი და განცხადება მოამზადა, რომელშიც ყუ-
რადღება გამახვილებულია სამართალდამცავთა
მხრიდან ძალის გადამეტების საფრთხეებზე, საჯარო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობაზე
განსაკუთრებით ისეთ ვითარებაში, როცა შეზღუდუ-
ლია მოქალაქეთა მიმოსვლის თავისუფლება, შეკრე-
ბისადაგამოხატვისუფლებადასხვაკონსტიტუციური
უფლებები. EMC-იმ აგრეთვე მოამზადა სპეციალური
ანგარიში საგანგებო მდგომარეობის სამართლებრივ
მოწესრიგებასა და მის პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე.
დოკუმენტში გაანალიზებულია პანდემიასთან ბრძო-
ლის ქართული გამოცდილება, კონკრეტულად კი ის
კონსტიტუციურ-სამართლებრივი ჩარჩო, რომლის
ფარგლებშიც მოქმედებდა ხელისუფლება პანდემიას-
თანგასამკლავებლად.ანგარიშშიკრიტიკულადარის
შეფასებულიმთავრობისხელშიჭარბიძალაუფლების
კონცენტრირებადა პარლამენტის მიერ აღმასრულე-
ბელისახელისუფლებოშტოსარაფექტიანი კონტრო-
ლი.

მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამა

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-politsiis-mkhridan-dzaladobis-shesadzlo-shemtkhvevebs-ekhmaureba
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-utsqebebma-sagangebo-mdgomareobisas-sajaro-informatsia-droulad-da-srulqofilad-unda-gastsen
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/sagangebo-mdgomareobis-samartlebrivi-da-politikuri-shinaarsi-arsebuli-gamotsdilebis-analizi
https://emc.org.ge/ka/products/sagangebo-mdgomareoba-da-akhali-realoba
https://emc.org.ge/ka/products/sagangebo-mdgomareoba-da-akhali-realoba
https://emc.org.ge/ka/events/diskusia-sagangebo-mdgomareobis-samartlebrivi-da-politikuri-shinaarsi
https://emc.org.ge/ka/events/diskusia-sagangebo-mdgomareobis-samartlebrivi-da-politikuri-shinaarsi
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/sagangebo-mdgomareobis-samartlebrivi-da-politikuri-shinaarsi-arsebuli-gamotsdilebis-analizi


Ï 14 Ï

ჩაკეტილი მარნეული და ბოლნისი ჰუმანიტარული კრიზისის 
და სიძულვილის ენის პირისპირ

პანდემიის პერიოდში მარნეულისა და ბოლნისის
მუნიციპალიტეტებში კარანტინის გამოცხადების
შემდეგგანვითარებულიმოვლენებისკვალდაკვალ
კიდევერთხელმძიმედგამოჩნდაინტეგრაციისპო
ლიტიკისსისუსტედარეგიონებისმძიმესოციალუ
რიყოფა.

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

პანდემიისპირველივეფაზაშიქვემოქართლისრეგიონ-
ში ვირუსით ინფიცირებულთა განსაკუთრებით მაღალი
მაჩვენებელი(35%)დაფიქსირდა,რამაცუმცირესობების
ინფორმაციულიიზოლაციისპრობლემაკიდევერთხელ
დააყენადღისწესრიგში.ქვემოქართლისრეგიონშისა-
ხელმწიფოუწყებებისმუშაობისანალიზიაჩვენებს,რომ
თვითმმართველობები და სახელმწიფო უწყებების ტე-
რიტორიული ორგანოები წლების განმავლობაში არ
უზრუნველყოფენ უმცირესობების ენაზე მნიშვნელოვანი
ინფორმაციის (მაგალითად, ვებ-გვერდების, სოციალუ-
რიქსელების,პოლიტიკისდოკუმენტების,ნორმატიური
აქტების, სოციალურისერვისების, ბიუჯეტის) უმცირესო-
ბების ენაზე თარგმნას. იმის გამო, რომ ადგილობრივ
აზერბაიჯანულენოვანდასომხურენოვანიმოსახლეობის
დიდინაწილისთვისსახელმწიფოენისცოდნაპრობლე-
მაა,ამგვარიმიდგომებითემისპოლიტიკურგაუცხოებას
დაიზოლაციასაღრმავებს.ამვითარებასაღრმავებსის
გარემოებაც,რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი  უმცი-
რესობებისენაზეინფორმაციასტელეეთერითანარავ-
რცელებსანმკვეთრადშეზღუდულიდაარასტაბილური
ფორმატებით.ინტერნეტპლატფორმაზეკი, უმცირესო-
ბებისენაზეთარგმნილიმასალებისგავრცელებასაკმა-
რისი არ არის,რადგანრეგიონებში ინტერნეტზე ხელი
არმიუწვდებამოსახლეობისდიდნაწილს.მიუხედავად
იმისა,რომპანდემიისდროსსახელმწიფოუწყებებისნა-
წილიცდილობდაპანდემიასთან,მისპრევენციასთანდა
სახელმწიფოუწყებებისმიერგატარებულღონისძიებებ-

თანდაკავშირებულიინფორმაციისნაწილობრივთარგმ-
ნას,ესპრაქტიკაფრაგმენტული,არამყარიდაარაინსტი-
ტუციონალიზებულიიყო.

კარანტინისგამოცხადებისთანავეაშკარაგახდა,რომ
მარნეულისადაბოლნისისთვითმმართველობებსარ
გააჩნდათ საკმარისი გამოცდილება და სოციალური
მხარდაჭერისპოლიტიკა,რომელიცგაჩერებულრეგი-
ონშიმცხოვრებიადამიანებისჰუმანიტარულმოთხოვ-
ნებსსათანადოდდაკმაყოფილებასშეძლებდა.

ჩვენს მიერორგანიზებულ ცხელ ხაზზე  100-ზე მეტმა
ოჯახმა დარეკა; მათი ძირითადი წუხილები კარან-
ტინის გამო ყოველდღიური შემოსავალის დაკარგვა
იყო; შვილების, ხანდაზმულების რჩენის პრობლემა.
თუმცა, პანდემიის დასასრულამდე ჩვენი ბენეფიცია-
რების 10%-მაც კი ვერ მიიღო თვითმმართველობის
ჰუმანიტარულიმხარდაჭერა,რომელიცისედაცმწირი
დაუსამართლოდიყოგადანაწილებული.აღნიშნული
გამოწვევა,უნდაგამხდარიყოთვითმმართველობების
სოციალური მხარდაჭერის პრაქტიკის გააზრების და
ანტიკრიზისულისოციალურიგეგმისშემუშავებისმნიშ-
ვნელოვანიმიზეზი,თუმცა,ამმიმართულებითპოლი-
ტიკისდაგეგმვის მცდელობები უწყებების მხრიდან ამ
დრომდეარჩანს.

მკაცრიკარანტინისპირობებშიადგილობრივიმოსახლე-
ობასოფლისმეურნეობისპროდუქტებისგატანასადაგა-
ფუჭებისრისკებზე წუხდა,რის გამოც კარანტინისდროს
მარნეულშიარაერთიაქციაჩატარდა.აქციებისციკლმა
თვითმმართველობებთან და სახელმწიფო ინსტიტუტებ-
თან მოსახლეობის გაუცხოება და უნდობლობა კიდევ
ერთხელაჩვენა.ამასთან,ნათელიგახდა,რომსოფლის
მეურნეობისწარმოებაშიქვემოქართლისრეგიონისმა-
ღალიწვლილისადაშრომისმიუხედავად, ამმუნიციპა-

https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-sachiroebebi-sazogadoebrivi-mautsqebeli-da-pandemia-1
https://emc.org.ge/ka/products/emc-sakartvelos-sazogadoebriv-mautsqebels-mimartavs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-marneulsa-da-bolnisshi-shekmnil-sotsialuri-kriziss-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/karantinis-dghiurebi-aitaj-khalilli
https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-sakonsultatsio-mekanizmebi-realoba-sakartveloshi-da-saertashoriso-gamotsdileba
https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-sakonsultatsio-mekanizmebi-realoba-sakartveloshi-da-saertashoriso-gamotsdileba
https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-sakonsultatsio-mekanizmebi-realoba-sakartveloshi-da-saertashoriso-gamotsdileba
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ლიტეტში სოფლის მეურნეობის ინფრასტრუქტურა არ
არის საკმარისად განვითარებული და მხარდაჭერილი
სახელმწიფოსმიერ;ისმეტწილადადგილობრივიგლე-
ხების უმძიმეს შრომასა და თვითორგანიზებაზე დგას.
სამწუხაროდ,სოფლისმეურნეობისმხარდაჭერისანტიკ-
რიზისულიგეგმა,რომელიცმთავრობისმიერგამოქვეყნ-
დასათანადოდარითვალისწინებდამცირეფერმერების
ინტერესებსადასაჭიროებებს.გეგმაარპასუხობსადგი-
ლობრივიგლეხებისწინაშეარსებულგამოწვევებს.

პოლიციის მხრიდან აგრესიული დაჯარიმების პრაქ-
ტიკა კიდევ უფრო ამძიმებდა კარანტინის პირობებში
ადგილობრივ სოციალურ მდგომარეობას. პოლიცი-
ის საქმიანობაში ენობრივი ბარიერები, ადგილობრივი
სოციალურიკონტექსტისგაუაზრებლობადათვითნებუ-
რობა მოსახლეობას დამატებით სიმძიმედ დააწვა. ნი-
შანდობლივია, სოციალური უკმაყოფილების პასუხად
ადგილობრივების მიერ ორგანიზებული სიგნალის აქ-
ციას ასევე მოჰყვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსა-
ხურისუხეშიჩარევადასაბოტაჟისმუხლითგამოძიების
დაწყება,რადროსაცსრულიადსაქართველოსმუსლიმ-
თაუმაღლესისასულიეროსამმართველოსთავმჯდომა-
რემირტაგიასადოვისუს-მაგამოკითხვაზედაიბარა.

კარანტინის გამოცხადებას მოჰყვა სიძულვილის ენის
ტალღა საქართველოს აზერბაიჯანელების მიმართ,
რომელიცამთემისმკვეთრადრასიალიზებასდამარ-
გინალიზაციას ახდენდა. ამგვარი დისკრიმინაციული

განცხადებები გააკეთა საჯარო მოხელემაც, რომელ-
საც არ მოჰყოლია პასუხი ხელისუფლების მხრიდან.
ნიშანდობლივია, რომ სოციალურ ქსელში რასისტუ-
ლიდაქსენოფობიურითავდასხმებიულტრამემარჯვე-
ნედარადიკალიჯგუფებისმიერიყოორგანიზებული.
ამ ჯგუფების გააქტიურება პანდემიის და მის შემდგომ
პერიოდშიც შეინიშნებოდა და განსაკუთრებულად და-
იძაბა მარნეულის მერის მიერ ნარიმან ნარიმანოვის
ძეგლის რეაბილიტაციის შემდეგ, რომელსაც ღიად
დაუპირისპირდა მარნეულისა და ჰუჯაბის ეპარქია. ამ
ფონზესახელმწიფოუსაფრთხოებისსამსახურმაგამო-
ძიებადაიწყორასობრივიდისკრიმინაციისმუხლითდა
გამოძიებისფარგლებშიდაიბარაარაერთიაზერბაიჯა-
ნელიაქტივისტიდაადამიანისუფლებებზემომუშავეპი-
რები, მათშორისEMC-ისთანასწორობის პოლიტიკის
პროგრამისდირექტორითამთამიქელაძე.სუს-ისმიერ
დაწყებული გამოძიება სამოქალაქო აქტივისტების გა-
მოხატვისთავისუფლებისადააქტივისტურისაქმიანო-
ბისშემოწმებისადაკონტროლისნიშნებსშეიცავდა.ბო-
ლოწლებში,საქართველოსაზერბაიჯანელთემშიჩანს
ემანსიპაციისადასამოქალაქოაქტივიზმისსაინტერესო
გამოცდილება,რომელიცცდილობსკრიტიკისადათვი-
თორგანიზების გზით სოციალური ცვლილებების მიღ-
წევასთემში.გამოძიებისფარგლებშიაქტივისტებისსა-
ჯაროპოზიციებისადაკრიტიკისშემოწმებასშესაძლოა
გამოხატვისთავისუფლებისადა სოციალური აქტივიზ-
მისდასუსტებისეფექტიქონდეს.აღნიშნულიგამოძიება
კიდევ ერთხელ აჩვენებს უმცირესობების უსაფრთხოე-
ბისთვალითდანახვისპრობლემას.მიუხედავადიმისა,
რომ ძეგლთან დაკავშირებულიდისკუსია და ულტრა-
კონსერვატიული ჯგუფების მხრიდან პროცესების რა-
დიკალიზება დროულ პოლიტიკურ გადაწყვეტას საჭი-
როებდა, არც ერთი პოლიტიკური უწყება, მათშორის,
შერიგებისადასამოქალაქოთანასწორობისსაკითხებ-
შისახელმწიფომინისტრისაპარატიამპროცესშიარც
კიგამოჩენილა.შოვინისტურიდარასისტულიენისაგ-
რესიულ ტალღებს, არ გამოეხმაურნენ სახელმწიფოს
მაღალითანამდებობისპირებიდააგრესიისდემოკრა-
ტიულიდისკუსიებისფარგლებშიგადაზრდისპასუხისმ-
გებლობასაკუთართავზეარაიღეს.

ბლოგი–კარანტინისდღიურები–აითაჯხალილლი

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

ფოტო:სალომელაცაბიძე

https://emc.org.ge/ka/products/emc-soflis-meurneobis-antikrizisuli-gegma-usamartloa
https://emc.org.ge/ka/products/emc-soflis-meurneobis-antikrizisuli-gegma-usamartloa
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mirtagi-asadovis-gamokitkhvis-protsess-da-mis-samartlebriv-da-sotsialur-konteksts-afasebs
https://formulanews.ge/News/27853
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/emc-sus-shi-mimdinare-gamodziebasa-da-tamta-mikeladzis-gamokitkhvis-protsess-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/karantinis-dghiurebi-aitaj-khalilli
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თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

განცხადება–EMCსაქართველოსსაზოგა-
დოებრივმაუწყებელსმიმართავს

განცხადება–EMCმირტაგიასადოვისგა-
მოკითხვისპროცესსდამისსამართლებ-
რივდასოციალურკონტექსტსაფასებს

განცხადება–EMCმარნეულსადაბოლ-
ნისშიშექმნილსოციალურიკრიზისსეხმი-
ანება

განცხადება–EMC:სოფლისმეურნეობის
ანტიკრიზისულიგეგმაუსამართლოა

განცხადება–EMCსუს-შიმიმდინარეგა-
მოძიებასა და თამთა მიქელაძის გამო-
კითხვისპროცესსეხმიანება

განცხადება – საზოგადოებრივი ორგანი-
ზაციები მთავრობას ნარიმანოვის ძეგლ-
თანდაკავშირებითპოლიტიკურიპროცე-
სისშექმნისკენმოუწოდებენ

ბლოგი–კარანტინისდღიურები–აითაჯ
ხალილლი

სტატია–განათლებისპოლიტიკისსისუს-
ტეებიდაარაქართულენოვანიჯგუფები

სტატია – ონლაინ სწავლება რეგიონში:
ქვემოქართლისგამოცდილება

თარგმანი –რასიზმი, კაპიტალიზმი, პატ-
რიარქატი–თარგმანებისკრებული

კვლევა – ეთნიკური უმცირესობების სა-
კონსულტაციო მექანიზმები – რეალობა
საქართველოში და საერთაშორისო გა-
მოცდილება

კვლევა–ეთნიკურიუმცირესობებისსაჭი-
როებები, საზოგადოებრივი მაუწყებელი
დაპანდემია

დისკუსია–ჩაკეტილიმარნეულიდაბოლ-
ნისი–სოციალურიკრიზისისადარასიზ-
მისპირისპირ

დისკუსია– „ჩვენ“და „სხვები“?–კულტუ-
რისპოლიტიკაქვემოქართლში

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:
პანდემიის პირობებში ასევე მწვავედ გამოჩნდა ეთ-
ნიკური უმცირესობებისთემებში განათლების კუთხით
არსებულიგამოწვევებიდაის,რომონლაინსწავლე-
ბისთვისრეგიონისსკოლებისათანადოდმომზადებუ-
ლებიარაღმოჩნდნენ.ინტერნეტის,შესაბამისიმოწყო-
ბილობების,ტექნოლოგიურიცოდნისადასოციალური
გამოწვევების გამო მოსწავლეების მხოლოდ ძალიან
მცირენაწილიესწრებოდაონლაინგაკვეთილებს.ცხა-
დია, რომ არაქართულენოვან სკოლებში სათანადო
განათლებაზე ხელმისაწვდმობის ზოგადი სირთულე-
ებისფონზე,შექმნილი კრიზისიკიდევუფრომძიმედ
აისახებასკოლისმოსწავლეებისგანათლებაზე.

აღსანიშნავია,რომპანდემიისპირობებშიჩვენთანშექმნი-
ლი კონტექსტისადა ასევე,რასისტული პრაქტიკის გამო
ამერიკაში მიმდინარე მასობრივი პროტესტის კვალდაკ-
ვალEMCცდილობდარასიზმის,კაპიტალიზმის,პატრიარ-
ქატისსაკითხებზეშავკანიანიავტორებისდააქტივისტების
გამოსვლებისადატექსტებისთარგმნასადაგავრცელებას.

არსებული გამოწვევების საპასუხოდEMC-იმდააორ-
განიზარამდენიმესაჯაროდისკუსიამკვლევრებისადა
თემისწევრებისმონაწილეობით.

ამასთან, EMC შესაბამის სახელმწიფო უწყებებს ყო-
ველდღიურადაწვდიდაინფორმაციასადგილზეიდენ-
ტიფიცირებული პრობლემების შესახებ, უზიარებდა
რეკომენდაციებსადახედვებს.

სტატია–განათლებისპოლიტიკისსისუსტეებიდაარა-
ქართულენოვანიჯგუფები

https://emc.org.ge/ka/products/emc-sakartvelos-sazogadoebriv-mautsqebels-mimartavs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-sakartvelos-sazogadoebriv-mautsqebels-mimartavs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mirtagi-asadovis-gamokitkhvis-protsess-da-mis-samartlebriv-da-sotsialur-konteksts-afasebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mirtagi-asadovis-gamokitkhvis-protsess-da-mis-samartlebriv-da-sotsialur-konteksts-afasebs
https://emc.org.ge/ka/products/emc-mirtagi-asadovis-gamokitkhvis-protsess-da-mis-samartlebriv-da-sotsialur-konteksts-afasebs
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/emc-marneulsa-da-bolnisshi-shekmnil-sotsialuri-kriziss-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-soflis-meurneobis-antikrizisuli-gegma-usamartloa
https://emc.org.ge/ka/products/emc-soflis-meurneobis-antikrizisuli-gegma-usamartloa
https://emc.org.ge/ka/products/emc-sus-shi-mimdinare-gamodziebasa-da-tamta-mikeladzis-gamokitkhvis-protsess-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-sus-shi-mimdinare-gamodziebasa-da-tamta-mikeladzis-gamokitkhvis-protsess-ekhmianeba
https://emc.org.ge/ka/products/emc-sus-shi-mimdinare-gamodziebasa-da-tamta-mikeladzis-gamokitkhvis-protsess-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/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
https://emc.org.ge/ka/products/ganatlebis-politikis-sisusteebi-da-arakartulenovani-jgufebi
https://emc.org.ge/ka/products/ganatlebis-politikis-sisusteebi-da-arakartulenovani-jgufebi
https://emc.org.ge/ka/products/onlain-stsavleba-regionshi-kvemo-kartlis-gamotsdileba
https://emc.org.ge/ka/products/onlain-stsavleba-regionshi-kvemo-kartlis-gamotsdileba
https://emc.org.ge/ka/products/rasizmi-kapitalizmi-patriarkati-targmanebis-krebuli
https://emc.org.ge/ka/products/rasizmi-kapitalizmi-patriarkati-targmanebis-krebuli
https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-sakonsultatsio-mekanizmebi-realoba-sakartveloshi-da-saertashoriso-gamotsdileba
https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-sakonsultatsio-mekanizmebi-realoba-sakartveloshi-da-saertashoriso-gamotsdileba
https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-sakonsultatsio-mekanizmebi-realoba-sakartveloshi-da-saertashoriso-gamotsdileba
https://emc.org.ge/ka/products/etnikuri-umtsiresobebis-sakonsultatsio-mekanizmebi-realoba-sakartveloshi-da-saertashoriso-gamotsdileba
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/diskusia-chaketili-marneuli-da-bolnisi-sotsialuri-krizisisa-da-rasizmis-pirispir
https://emc.org.ge/ka/products/diskusia-chaketili-marneuli-da-bolnisi-sotsialuri-krizisisa-da-rasizmis-pirispir
https://emc.org.ge/ka/products/diskusia-chaketili-marneuli-da-bolnisi-sotsialuri-krizisisa-da-rasizmis-pirispir
https://emc.org.ge/ka/products/diskusia-chven-da-skhvebi-kulturis-politika-kvemo-kartlshi
https://emc.org.ge/ka/products/diskusia-chven-da-skhvebi-kulturis-politika-kvemo-kartlshi
https://emc.org.ge/ka/products/onlain-stsavleba-regionshi-kvemo-kartlis-gamotsdileba
https://emc.org.ge/ka/products/ganatlebis-politikis-sisusteebi-da-arakartulenovani-jgufebi
https://emc.org.ge/ka/products/ganatlebis-politikis-sisusteebi-da-arakartulenovani-jgufebi
https://emc.org.ge/ka/products/ganatlebis-politikis-sisusteebi-da-arakartulenovani-jgufebi
https://emc.org.ge/ka/products/rasizmi-kapitalizmi-patriarkati-targmanebis-krebuli
https://emc.org.ge/ka/products/diskusia-chven-da-skhvebi-kulturis-politika-kvemo-kartlshi
https://emc.org.ge/ka/products/diskusia-chaketili-marneuli-da-bolnisi-sotsialuri-krizisisa-da-rasizmis-pirispir
https://emc.org.ge/ka/products/ganatlebis-politikis-sisusteebi-da-arakartulenovani-jgufebi
https://emc.org.ge/ka/products/ganatlebis-politikis-sisusteebi-da-arakartulenovani-jgufebi
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აჭარის ტელევიზიაში მიმდინარე პროცესები

პანდემიის პირობებში სათანადო ინფორმაციაზე
წვდომის მაღალი ინტერესის მიუხედავად, აჭარის
საზოგადოებრივიმაუწყებლისახალმამენეჯმენტმა
დახურა მნიშვნელოვანი სოციალური გადაცემების
ნაწილიდაამპერიოდშიკვლავაგრძელებდადა
საქმებულებისგათავისუფლებისადადისციპლინუ
რიდევნისპოლიტიკას.ახალმამენეჯმენტმასაინ
ფორმაციოსამსახურიდანგაათავისუფლათითქმის
ყველაკრიტიკულიდადამოუკიდებელიჟურნალის
ტი,რედაქტორი,რაცსაბოლოოდმაუწყებლისმი
ერწარმოებულშინაარსზედასარედაქციოპოლი
ტიკაზემძიმედაისახა.

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

დისკუსია–აჭარისმაუწყებელი–პოლიტიკურიდამედიაკონტექსტი

განცხადება–EMCაჭარისმაუწყებლისდირექტორისწინააღმდეგგამოძიებასმიმართავს

განცხადება–EMC-მაჭარისტელევიზიისჟურნალისტებისსაქმეებზესასამართლოსმიმართა

ვიდეო–აჭარისსაზოგადოებრივიმაუწყებლისჟურნალისტებისსამთვიანიდევნისქრონიკა

დისკუსია–აჭარისმაუწყებელი–პოლიტიკურიდამედიაკონტექსტი

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

ვიდეო–აჭარისსაზოგადოებრივიმაუწყებლის
ჟურნალისტებისსამთვიანიდევნისქრონიკა

https://emc.org.ge/ka/products/diskusia-acharis-mautsqebeli-politikuri-da-media-konteksti
https://bit.ly/2Yt584T
https://emc.org.ge/ka/products/emc-m-acharis-televiziis-zhurnalistebis-sakmeebze-sasamartlos-mimarta
https://emc.org.ge/ka/products/acharis-sazogadoebrivi-mautsqeblis-zhurnalistebis-samtviani-devnis-kronika
https://emc.org.ge/ka/products/diskusia-acharis-mautsqebeli-politikuri-da-media-konteksti
https://bit.ly/3ctSatz
https://bit.ly/3ctSatz


Ï 18 Ï

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე პანდემიის კუთხით არსებული 
მდგომარეობა და გამოწვევები

ოკუპირებული რეგიონების de facto ხელისუფ
ლებები მზად არ აღმოჩნდნენ პანდემიასთან
დაკავშირებული გამოწვევების საპასუხოდ. შექმ
ნილირთულისიტუაციისგათვალისწინებით,ფუნ
დამენტურადმნიშვნელოვანიიყოსაქართველოს
მთავრობას დახმარება აღმოეჩინა აღნიშნულ
ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანებისთვის და
შექმნილიკრიზისიკონფლიქტისტრანსფორმაცი
ისთვისგამოეყენებინა.

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

 EMC–იმ საქართველოს მთავრობას არა ერთხელ
მიმართა ამ მოთხოვნით. მათ შორის, EMC მწვავედ
დააყენა კონფლიქტის რეგიონებიდან საქართველოს
უნივერსიტეტებისსტუდენტებისსოციალურისაჭიროე-
ბების(ქირა,საკვები,სწავლისსაფასურიდაა.შ.)გა-
დაჭრის აუცილებლობა. საბოლოოდ, სტუდენტების
გარკვეულმა ნაწილმა სახელმწიფოსგან მხარდაჭერა
მიიღო.

ბლოგი-ენგურსმიღმადილასხვანაირადთენდება

ბლოგი–ციცაბოკლდეზესიარულიანუაღიარება-
არაღიარებისმიჯნაზე

განცხადება–EMCსტუდენტებისთვისსპეციალურსოციალურმხარდაჭერასმოითხოვს

ბლოგი–ჩაკეტილიახალგორიკორონავირუსისპირისპირ

ბლოგი–ციცაბოკლდეზესიარულიანუაღიარება–არაღიარებისმიჯნაზე

ბლოგი–ენგურსმიღმადილასხვანაირადთენდება

ბლოგი–ციცინათელებისსასაფლაო

დისკუსია–იზოლაციაიზოლაციაში–კონფლიქტისრეგიონებისგამოწვევები

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

https://emc.org.ge/ka/products/engurs-mighma-dila-skhvanairad-tendeba
https://emc.org.ge/ka/products/tsitsabo-kldeze-siaruli-anu-aghiareba-araghiarebis-mijnaze
https://emc.org.ge/ka/products/tsitsabo-kldeze-siaruli-anu-aghiareba-araghiarebis-mijnaze
https://emc.org.ge/ka/products/emc-studentebistvis-spetsialur-sotsialur-mkhardacheras-moitkhovs
https://emc.org.ge/ka/products/chaketili-akhalgori-koronavirusis-pirispir
https://emc.org.ge/ka/products/tsitsabo-kldeze-siaruli-anu-aghiareba-araghiarebis-mijnaze
https://emc.org.ge/ka/products/engurs-mighma-dila-skhvanairad-tendeba
https://emc.org.ge/ka/products/tsitsinatelebis-sasaflao
https://emc.org.ge/ka/products/diskusia-izolatsia-izolatsiashi-konfliktis-regionebis-gamotsvevebi


Ï 19 Ï

პანდემია და ეკლესია

პანდემიის პირობებში კვლავ თვალშისაცემი იყო
მართლმადიდებელი ეკლესიის დომინირებისა და
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის ხელყოფის მა
ღალი რისკების მიუხედავად, საეკლესიო შეკრე
ბებისმიმართხელისუფლებისმაღალილოიალო
ბის პრობლემა. ცხადია, მნიშვნელოვანია, რომ
მთავრობა ეკლესიასთან მოლაპარაკებებისა და
დარწმუნების გზას იყენებდა, თუმცა, აშკარა იყო
სახელმწიფოჩინოვნიკების ჭარბილოიალობა სა
პატრიარქოსმხრიდან.

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

ბლოგი–პანდემიადასოლიდარობისიდეა–რას
ფიქრობენსასულიეროპირებიდათეოლოგები

ბლოგი–პანდემიადაეკლესია-ზურაბჯაში

ბლოგი–პანდემიადაეკლესია–ირაკლიჯინჯოლავა

სტატია – ჟამი. ნაწილი პირველი:
საგანგებომდგომარეობა

ბლოგი–პანდემიადაეკლესია–ზურაბ
ჯაში

ბლოგი – პანდემია და ეკლესია –
ირაკლიჯინჯოლავა

ბლოგი–პანდემიადაეკლესია–შოთა
კინწურაშვილი

ბლოგი – პანდემია და ეკლესია –
გიორგიმაისურაძე

ბლოგი–პანდემიადაეკლესია–მირიან
გამრეკელაშვილი

ბლოგი – პანდემია და სოლიდარობის
იდეა – რას ფიქრობენ სასულიერო
პირებიდათეოლოგები

დისკუსია–პანდემიადაეკლესია

ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს არ ეყო რესურსი პან-
დემიის დროს რელიგიის თავისუფლების საქმიანობის
შეზღუდვისჯეროვანისაკანონმდებლორეგულაციებიდაე-
წესებინა,მოქმედიკანონისმოთხოვნებისდარღვევისაშკა-
რაშემთხვევებზესახელმწიფოსათანადოსამართლებრივ
რეაგირებასარახდენდა.პანდემიისპირობებსდაემთხვა
ახალიტყის კოდექსის საფუძველზე მხოლოდსაქართვე-
ლოსსაპატრიარქოსთვისტყისმასშტაბურიმასივებისგა-
დაცემისახალიწესისამოქმედება,რაცსაპატრიარქოსმი-
მართპოლიტიკურილოიალობისკიდევერთინიშანიიყო.

ამპერიოდში,EMCაქტიურადავრცელებდაინფორმაციას
პანდემიის, რელიგიისა და საეკლესიო საკითხებზე. ამ

მიზნით,გამოქვეყნდაარაერთიანალიტიკურისტატიადა
ბლოგი.

უნდააღინიშნოს,რომჩვენიმოსახლეობისდიდინაწილი
სააღდგომოლიტურგიებისდროსარმისულაეკლესიაში
დასიცოცხლისდაცვისინტერესიუფრომაღლადააყენა.
ამსაზოგადოებრივმიდგომასაჩვენებსახლახანსNDI-ის
მიერგამოქვეყნებულიანგარიშიც.

https://emc.org.ge/ka/products/pandemia-da-solidarobis-idea-ras-fikroben-sasuliero-pirebi
https://emc.org.ge/ka/products/pandemia-da-solidarobis-idea-ras-fikroben-sasuliero-pirebi
https://emc.org.ge/ka/products/pandemia-da-eklesia-zurab-jashi
https://emc.org.ge/ka/products/eklesia-da-pandemia-irakli-jinjolava
https://emc.org.ge/ka/products/zhami-natsili-pirveli-sagangebo-mdgomareoba
https://emc.org.ge/ka/products/zhami-natsili-pirveli-sagangebo-mdgomareoba
https://emc.org.ge/ka/products/pandemia-da-eklesia-zurab-jashi
https://emc.org.ge/ka/products/pandemia-da-eklesia-zurab-jashi
https://emc.org.ge/ka/products/eklesia-da-pandemia-irakli-jinjolava
https://emc.org.ge/ka/products/eklesia-da-pandemia-irakli-jinjolava
https://emc.org.ge/ka/products/eklesia-da-pandemia-shota-kintsurashvili
https://emc.org.ge/ka/products/eklesia-da-pandemia-shota-kintsurashvili
https://emc.org.ge/ka/products/eklesia-da-pandemia-giorgi-maisuradze
https://emc.org.ge/ka/products/eklesia-da-pandemia-giorgi-maisuradze
https://emc.org.ge/ka/products/pandemia-da-eklesia-mirian-gamrekelashvili
https://emc.org.ge/ka/products/pandemia-da-eklesia-mirian-gamrekelashvili
https://emc.org.ge/ka/products/pandemia-da-solidarobis-idea-ras-fikroben-sasuliero-pirebi
https://emc.org.ge/ka/products/pandemia-da-solidarobis-idea-ras-fikroben-sasuliero-pirebi
https://emc.org.ge/ka/products/pandemia-da-solidarobis-idea-ras-fikroben-sasuliero-pirebi
https://emc.org.ge/ka/products/diskusia-pandemia-da-eklesia


Ï 20 Ï

ონლაინ დისკუსიები პანდემიის დროს 

ონლაინდისკუსიისფარგლებშიქართველთეოლოგებთანბასილკობახიძესთანდაზურაბჯაშთანერთადვიმსჯე-
ლეთისეთსაკითხებზე,როგორიცაა:ეკლესიასადასახელწიფოსშორისურთიერთობებისპოლიტიკურდასოცია-
ლურასპექტები;საპატრიარქოსმიერმიღებულიგადაწყვეტილებისპოლიტიკურიდათეოლოგიურგანზომილება;
საპატრიარქოს სუსტი სოციალური მსახურებადა სოლიდარობის პრაქტიკა; საპატრიარქოში შექმნილი კრიზისის
სისტემურიმიზეზებიდაშესაძლოგამოსავლისგზები.

15 აპრილი
პანდემია და ეკლესია

დისკუსიამიზნადისახავდამარნეულისადაბოლნისისმუნიციპალიტეტებშიკარანტინისრეჟიმისგამოცხადების
პირობებშიადგილობრივიმოსახლეობისსოციალურისაჭიროებებისდასახელმწიფოსსოციალურიპოლიტიკის
კრიტიკულშეფასებას.

22 აპრილი
ჩაკეტილი მარნეული და ბოლნისი – სოციალური 

კრიზისისა და რასისტული განწყობების პირისპირ

დისკუსიამიზნადისახავდასახელმწიფოუსაფრთხოებისსამსახურისსაქმიანობის,მისიუკონტროლოძალაუფ-
ლებისკრიტიკულანალიზსადაარსებულიანგარიშვალდებულებისმექანიზმებზემსჯელობას.

24 აპრილი 
სუს-ი - ჭარბი ძალაუფლება 

და სუსტი ანგარიშვალდებულება



Ï 21 Ï

ონლაინ დისკუსიები პანდემიის დროს 

დისკუსიისმიზანიიყო,პანდემიითშექმნილივითარებისფონზე,განსხვავებულიპერსპექტივებითმომხსენებლებთან
ერთადშეგვეფასებინასახელმწიფოსრეპრესიულიაპარატისადასოციალურიგამოწვევებისურთიერთმიმართება.
კერძოდ,რატიპისინსტრუმენტებსიყენებსსახელმწიფოკრიზისისმართვისას,როგორიაბალანსირეპრესიულდა
კეთილდღეობისინსტრუმენტებსშორის,დარამდენადგანსაზღვრავსძალადობრივიპრაქტიკისსიცოცხლისუნარია-
ნობასსახელმწიფოსეკონომიკურიპოლიტიკა.

6 მაისი
რეპრესიული და სოციალური პოლიტიკა კრიზისის დროს

Ï 21 Ï

დისკუსიისფარგლებშიმომხსენებლებმაიმსჯელესგალსადაახალგორშიარსებულსისტემურსოციალურდაჰუ-
მანიტარულგამოწვევებზედაპანდემიისდროსშექმნილკრიზისულვითარებაზე.ასევე,იმაზე,თურამდენადაქვს
მსგავსკრიზისებსკონფლიქტებისტრანსფორმაციისრესურსიდაროგორიაამკუთხითჩვენიკონტექსტი.

29 აპრილი
იზოლაცია იზოლაციაში – კონფლიქტის რეგიონების 

გამოწვევები პანდემიის დროს

დისკუსიამიზნადისახავდააჭარისმაუწყებელშიმიმდინარეპროცესებისპოლიტიკურიდამედიაკონტექსტისშე-
ფასებას.დისკუსიისფარგლებში,მომხსენებლებმაიმსჯელესთუროგორიამთლიანობაშიმედიაგარემოსაქარ-
თველოშიდაარსებულპოლარიზებულპოლიტიკურგარემოშირაროლიდაპოტენციალიშეიძლებაჰქონდეს
საზოგადოებრივმაუწყებელს.

2 მაისი
აჭარის მაუწყებელი - პოლიტიკური და მედია კონტექსტი



Ï 22 Ï

ონლაინ დისკუსიები პანდემიის დროს 

დისკუსიაშეეხოქალთაშრომასადააუნაზღაურებელსაშინაოშრომასპანდემიისპირობებში,რომელიცაღნიშ-
ნულიშრომისმასშტაბიგააფართოვადაქალებსმძიმეტვირთადდააწვა.დისკუსიაშიმიმოხილულიიყოშინშ-
რომასთანდაკავშირებითარსებულიფემინისტურითეორიულიმიდგომებიდააქცენტიგაკეთდაშრომისისეთ
ფორმებზე,რომელიციშვიათადხვდებაფემინისტურდღისწესრიგში,კერძოდ,ზრუნვისადაემოციურიშრომის
საკითხები,დაგაკეთდააქცენტებიდღევანდელიმიდგომებისგადააზრებისდაახალიპოლიტიკურიდღისწეს-
რიგისშექმნისშესახებ,რომელიცქალთაშრომასახლებურადგაიაზრებსდასახელმწიფოსროლსგამოკვეთს.

17 ივნისი
ქალთა შრომა და შინშრომა

Ï 22 Ï

დისკუსიისმიზანიიყოსამართლებრივდაპოლიტიკურჭრილშიგაგვეაზრებინასაგანგებომდგომარეობისქარ-
თულიგამოცდილებებიდაისრისკები,რომლებიცპანდემიასთანბრძოლასუკავშირდება.

22 მაისი
საგანგებო მდგომარეობის სამართლებრივი და პოლიტიკური 

შინაარსი – არსებული გამოცდილების ანალიზი

ახალიკორონავირუსითგამოწვეულმაეკონომიკურმადასოციალურმაკრიზისმაკრიტიკულიგამოწვევებისწი-
ნაშედააყენასაქართველოსმოსახლეობადააჩვენაუთანასწორობისისხარისხი,რომელიცგანსაკუთრებით
მწვავეფორმებითმოწყვლადმოსახლეობისმიმართგამოვლინდა.დისკუსიისმიზანიიყოლგბტქიადამიანთა
წინაშემდგარიმძიმედაგადაუდებელისაჭიროებებისიდენტიფიცირებადასახელმწიფოსდღისწესრიგშიმისი
კრიტიკულიპერსპექტივითდაყენება.

13 მაისი
ლგბტქი ადამიანთა მდგომარეობა პანდემიის დროს



Ï 23 Ï

კონსულტაციები

სამართლებრივი მხარდაჭერა შრომითი და სოციალური უფლებების 
დარღვევაზე Covid 19-ის დროს

სამართლებრივი დახმარება ქვემო ქართლში მცხოვრები 
მოქალაქეებისთვის პანდემიის დროს

პანდემიისპირობებში,შრომითიუფლებებისდარ
ღვევის გაზრდილირისკის გამოEMCიმ აამოქმე
და24საათიანიცხელიხაზიდადისტანციურიკონ
სულტაციის მექანიზმები, სადაც დაინტერესებულ
პირებს ჰქონდათ შესაძლებლობა მიეღოთ სამარ
თლებრივიმხარდაჭერაშრომითიდასოციალური
უფლებებისდარღვევისთაობაზეკონსულტირების,
სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადებისა და
სასამართლოშისაქმისწარმოებისგზით.

კარანტინის გამოცხადებისთანავე აშკარა გახდა,
რომ მარნეულისა და ბოლნისის თვითმმართვე
ლობებსარგააჩნდათსაკმარისიგამოცდილებადა
სოციალური მხარდაჭერის პოლიტიკა, რომელიც
გაჩერებულრეგიონშიმცხოვრებიადამიანებისჰუ
მანიტარულმოთხოვნებსსათანადოდდაკმაყოფი
ლებასშეძლებდა.

სამართლებრივი კონსულტირების პროცესში გა-
მოიკვეთა, რომ პანდემიისას შრომითი უფლებების
დარღვევაგამოიხატასამსახურიდანუკანონოდადა-
უსაბუთებელიგათავისუფლების,შრომისუსაფრთხო-
ებისნორმებისდარღვევის,განუსაზღვრელივადით
არაანაზღაურებადიშვებულებითსარგებლობისიძუ-
ლების,შრომისანაზღაურებისშემცირების,გამოსაც-
დელი ვადის დროს სამსახურიდან დაუსაბუთებელი
დათხოვნის,დეკრეტულიშვებულებისგაცემისწესის
დარღვევასადასხვაშემთხვევებში.კონსტულტაციებ-
მანათლადაჩვენაეროვნულიკანონმდებლობისსი-
სუსტედაეფექტიანიშრომისინსპექციისსაჭიროება.

EMC-ის მხარდაჭერით:
200-ზე მეტ ადამიანს გაეწია იურიდიული კონსულტაცია

მომზადდა 20-მდე სამართლებრივი დოკუმენტი

11 ბენეფიციარის საქმეზე შრომითი უფლებების დარღვევის გამო ორგანიზაციამ მიმართა სასამართლოს

EMC-ის მხარდაჭერით:
150-ზე მეტ ადამიანს გაეწია სამართლებრივი კონსულტაცია

 6 საქმე საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევის გამო

 1 საქმეზე საგანგებოს დარღვევის გამო შსს-მ საჩივარი დააკმაყოფლა

კერძოდ,დახმარებისმიღებისსაჭიროებას.19შემთხვევა
ეხებოდასამართლებრივსაკითხებს,კერძოდ,საგანგებო
მდგომარეობისრეჟიმს, მისიდარღვევის შემთხვევებსა
დაპანდემიისპირობებშისამსახურიდანგათავისუფლე-
ბისსაკითხებს. ჩვენავიღეთსაგანგებომდგომარეობის
რეჟიმისდარღვევისგამომიმდინარე6საქმე.აქედან,1
საქმეზეგვაქვსდადებითიშედეგიდაშინაგანსაქმეთასა-
მინისტრომჩვენისაჩივარიდააკმაყოფილა,მოქალაქეს
გაუუქმდადაკისრებულიჯარიმა.დანარჩენ5საქმეზეჯერ
კიდევმიმდინარეობსწარმოება.

სხვა კონსულტაციებზემოქალაქეებსვამისამართებდით
მერიასთან,მთავრობისადმინისტრაციასთანდავამონი-
ტორინგებდითეხმარებოდნენთუარაუწყებებიმათ.

პანდემიისდროსკონსულტაციებსგავცემდითმარნეულ-
ში, გარდაბანში და ბოლნისში მცხოვრები მოქალაქე-
ებისთვის.ჯამში,150-მდეკონსულტაცია. აქედანაბსო-
ლუტურიუმრავლესობაეხებოდასოციალურსაკითხებს,



Ï 24 Ï

დონორი ორგანიზაციები და პროექტები, რომელთა დახმარებითაც EMC-იმ 
შეძლო ამ ანგარიშში მოცემული საქმიანობების განხორციელება 

კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის მხარ და ჭე რა სა ქარ თ ვე ლო ში
EWMI-PROLoG
პროექტი:მარგინალიზებულიჯგუფებისთვის
ადამიანისუფლებებისპირობებისგაუმჯობესება
სტრატეგიულისამართალწარმოებისგზით

შვეიცარიის საელჩო საქართველოში
პროექტი:ეთნიკურიუმცირესობისინტეგრაციის
ხელშეწყობადაუფლებრივიგაძლიერება
კვლევის,განათლების,ადვოკატირებისდა
ნდობისაღდგენისკენმიმართულიღონისძიებების
მეშვეობით

გაეროს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა – UNDP
პროექტი:თვითდასაქმებადაკოვიდ-19

ფონ დი "ღია სა ზო გა დო ე ბა- სა ქარ თ ვე ლო" – OSGF
პროექტი:შრომითიუფლებებიპანდემიისდროს

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის ოფისი
პროექტი:სამთო-მოპოვებითიინდუსტრიებიდა
მათისოციო-ეკოლოგიურიასპექტები

ღია საზოგადოების ფონდები (OSF)
პროექტი:ქმედუნარიანობისინსტიტუტის
დანერგვისხელშეწყობასაქართველოში

სქესობრივი განათლების შვედური ასოციაცია (RFSU) 
პროექტი:ლგბტიპირთაუფლებების
გაძლიერება,სექსუალურიდარეპროდუქციული
ჯანმრთელობისსაკითხებისადვოკატირებადა
ქვიარაქტივისტთამხარდაჭერა
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www.emc.org.ge
info@emc.org.ge 

https://www.facebook.com/EMCRIGHTS/
მისამართი: ი. აბაშიძის 12ა, თბილისი, საქართველო 

ტელ.: +995 032 2 23 37 06


