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აბსტრაქტი 

 

უნგრეთსა და პოლონეთში ანტილიბერალური მმართველი პარტიების პოლიტიკური და 

იდეოლოგიური ინსტრუმენტების შედარებით ანალიზზე დაყრდნობით, წინამდებარე 

სტატია ამტკიცებს, რომ 21-ე საუკუნის ცენტრალურ ევროპული ანტილიბერალური 

ტრანსფორმაცია წარმოადგენს პროცესს, რომელიც დიდწილად გენდერულ პოლიტიკას 

ეყრდნობა, ხოლო ფემინისტურ ანალიზს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მიმდინარე 

რეჟიმის ცვლილების გააზრებაში, როგორც მისი იდეოლოგიური საფუძვლების, ისე მისი 

სამოქმედო გზების თვალსაზრისით. სტატიაში საუბარია, რომ: 1. თანასწორობის 

ლიბერალური პარადიგმისადმი წინააღმდეგობა იქცა წამყვან იდეოლოგიურ სივრცედ, 

სადაც 1989 წლის შემდგომი (ნეო)ლიბერალური პროექტის ანტილიბერალური 

ალტერნატივა ჩამოყალიბდა; 2. ოჯახის მეინსტრიმინგისა და ანტიგენდერული 

პოლიტიკები იქცა ერთ-ერთ მთავარ დასაყრდენად ანტილიბერალური სახელმწიფოს 

მშენებლობისას, რომლის მეშვეობითაც უსაფრთხოების, თანასწორობისა და ადამიანის 

უფლებების ხელახალი გაგება გაჩნდა; 3. ანტილიბერალური ტრანსფორმაცია მუშაობს 

ლიბერალური თანასწორობის პოლიტიკის წამყვანი კონცეფციების, ინსტრუმენტებისა და 

დაფინანსების წყაროების აპროპრიაციის მეშვეობით, რომლებსაც ქალთა 

უფლებებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა. სტატიაში აღწერილია ცალკეული 

ახალი და მკაფიო გამოწვევები, რომელთა წინაშეც ანტილიბერალური მმართველობა 

აყენებს ქალთა უფლებებს, ფემინისტურ სამოქალაქო საზოგადოებასა და ემანსიპატორულ 

პოლიტიკას უნგრეთსა და პოლონეთში. 

 

 

 
 

მას შემდეგ, რაც 2014 წელს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა ცნობილი 

სიტყვა წარმოთქვა, რომ ლიბერალური დემოკრატიის ტრანსნაციონალური 

ჰეგემონიისეპოქა დასრულდა და სანაცვლოდ, უნგრეთი „ანტილიბერალური 

დემოკრატიის“ მშენებლობას იწყებდა (Simon, 2014), უამრავი აკადემიური თუ 

ჟურნალისტური სტატია დაიწერა, სადაც განხილული იყო 21-ე საუკუნის 

ანტილიბერალური სახელმწიფოები. წინამდებარე პუბლიკაციით ვცდილობთ, წვლილი 

შევიტანოთ აღნიშნულ დისკუსიაში, რეგიონში მიმდინარე ანტილიბერალური 

გარდაქმნების გენდერულად სენსიტიურ შუქზე გააზრებისათვის, რაც ამ დრომდე სხვა 

ავტორების მიერ დიდწილად უგულებელყოფილი იყო (მაგალითად, იხ. Dawson & Hanley, 

2016; Krastev, 2016; Kubik, 2012).  2010 წლიდან მოყოლებული, უნგრეთის სამოქალაქო 

ალიანსისა (FIDESZ) და უნგრეთის ქრისტიანულ-დემოკრატიული სახალხო პარტიის 

(KDNP) კოალიციური მთავრობის პირობებში, უნგრეთში მიმდინარე მოვლენების 

შედარებით 2015 წლის შემდგომ პოლონეთთან, „სამართალი და სამართლიანობის“ (PiS) 

მთავრობის პირობებში, ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ანტილიბერალური გარდაქმნის ბოლომდე 

მოხელთება შეუძლებელია, როგორც სინტია ენლო (2004, 2007) უწოდებს, ფემინისტური 

ცნობისმოყვარეობის გარეშე - რაშიც იგი გულისხმობს პოლიტიკური პროცესების 

გენდერირებული ბუნების შესწავლისათვის აუცილებელ ინსტრუმენტს. შესაბამისად, ამ 

სტატიაში ჩვენ გამოვდივართ იდეით, რომ ანტილიბერალიზმი გაგებული იყოს როგორც 



ღრმად გენდერირებული პოლიტიკური ტრანსფორმაცია, რომელიც ემყარება კონკრეტულ 

გენდერულ რეჟიმს - გენდერის კონსტრუქციებს, ისევე, როგორც აღნიშნულ 

კონსტრუქციებს შორის ინსტიტუციონალიზებულ ძალაუფლებრივ მიმართებებს - და 

რომელიც გარდაქმნის ადამიანის უფლებების, ქალთა უფლებების და თანასწორობის 

მნიშვნელობებს ისე, რომ პრივილეგიას ანიჭებს ოჯახის უფლებებსა და ნორმატიულ 

საჭიროებებს, ქალთა უფლებებთან შედარებით.  

 

ანტილიბერალური დემოკრატია, ხშირად, გაგებულია როგორც რეჟიმი, რომელიც 

აერთიანებს ისეთ ცალკეულ დემოკრატიულ პროცედურებს როგორიცაა 

მრავალპარტიული სისტემა და საყოველთაო არჩევნები და, ამავდროულად, იგი 

უგულებელყოფს ძალაუფლების კონსტიტუციურ საზღვრებს და მოქალაქეთა 

დაცვისათვის აუცილებელ ინდივიდუალურ უფლებებს (Zakaria, 1997). ანტილიბერალური 

დემოკრატიის უფრო დეტალურ განსაზღვრებას აყალიბებს იან კუბიკი (2012) და 

ჩამოთვლის სამ პრინციპს, რომელსაც ანტილიბერალიზმი ემყარება: პოპულიზმი, 

(ორგანიზაციული) ანტიპლურალიზმი და იდეოლოგიური მონიზმი. იმ ნაშრომებზე 

დაყრდნობით, რომლებიც ანტილიბერალური ცვლილების სტრუქტურულ, სისტემურ 

მიზეზებს სწავლობს (მაგ., Berezin, 2009; Fiala & Tamás, 2016; Ost, 2016), ჩვენ ვამტკიცებთ, 

რომ ანტილიბერალიზმი ყველაზე უკეთ შესაძლოა გაგებული იქნას როგორც 

უმრავლესობის ნაციონალისტური პასუხი გლობალური, ნეოლიბერალური მოდელის 

მარცხზე, რომელიც განმსაზღვრელ ფაქტორს წარმოადგენდა  ინდივიდსა და სახელმწიფოს 

შორის ურთიერთობაში ბოლო 40 წლის განმავლობაში.  ცენტრალურ ევროპაში ამ მოდელმა 

ხორცი შეისხა პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციისა და თანმდევი ევროკავშირთან 

ასოცირების ჩარჩოს ფარგლებში და ადამიანის უფლებებისა და ლიბერალური 

დემოკრატიის სტანდარტების ნეოლიბერალურ ეკონომიკურ პოლიტიკებსა და 

მმართველობის პრინციპებთან სინთეზირება მოახდინა. უფლებებზე დაფუძნებული 

მმართველობის თანმხლები ენა ფოკუსირდებოდა ინდივიდუალურ უფლებებზე, 

სამოქალაქო თავისუფლებებსა და აღიარებაზე, რამაც იგი არაეფექტიანად აქცია 

სტრუქტურული ცვლილებებისათვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის (იხ. Gregor & 

Grzebalska, 2016). ანტილიბერალური პარტიების ამომრჩევლებისათვის ლიბერალური 

დემოკრატიის უარყოფა გლობალიზმის, ნეოლიბერალიზმისა და პოლიტიკურ 

პროცესებზე ელიტების მონოპოლიისადმი წინააღმდეგობის გაწევისა და 

ტრანსნაციონალური ინსტიტუტების მიერ, როგორიცაა ევროკავშირი და გაერო, 

სახელმწიფოთა ეროვნულ პოლიტიკებსა და ღირებულებებზე გავლენასთან 

დაპირისპირების გზად იქცა.  

 

ანტილიბერალიზმის ბოლოდროინდელი აღზევების შესახებ დისკუსიებიდან ერთ-ერთი 

ყველაზე ნაყოფიერი მიმართულება შეეხება იმას, თუ სად შეიძლება მოვათავსოთ 

აღმოცენების პროცესში მყოფი რეჟიმები პოლიტიკური სისტემების ტიპოლოგიაში და 

რამდენად ხელსაყრელია ისტორიული ანალოგიების გამოყენება. ზოგიერთი ავტორი  

ანტილიბერალიზმის როგორც ევროპული ფაშიზმის ხელახლა დაბადებად (მაგ., იხ. 

Chotiner & Paxton, 2016), კონკურენტუნარიანი ავტორიტარიზმის ერთგვარი ფორმისაკენ 

უკან დახევად (მაგ., იხ. Zgut & Przybylski, 2017), მაფიოზური სახელმწიფოს ახლებურ 

ფორმად (იხ. Magyar, 2016) ან ძველი არადემოკრატიული მმართველობის ტრადიციების 

შერწყმად (Leszczyński, 2017) ხედავს. ზოგიერთი ავტორი კი უკვე დიდი ხანია 

გვაფრთხილებს, რომ ანალოგიები „ზედმეტად ყოვლისმომცველ განმარტებით 

ჩარჩოებად“ გვევლინება (Mercer, 2016), რაც ჩვენი შესწავლის ობიექტად ქცეული 

პროცესების ბუნებას კიდევ უფრო ბუნდოვანს ხდის ნაცვლად მეტი სიცხადის შემოტანისა. 

ევრისტიკული მიზნების გათვალისწინებით, წინამდებარე სტატიაში სრული 



სერიოზულობით განვიხილავთ ცენტრალურ ევროპაში ბოლო დროს გავრცელებულ 

ანტილიბერალიზმს მმართველობის ახალ და უნიკალურ ფორმად,  რომელიც 

დაკავშირებულია ნეოლიბერალური გლობალიზაციით გამოწვეულ სირთულეებთან (იხ. 

Kováts, 2016), მისი კონტრ-ჰეგემონიური პროექტის თვალსაზრისით, ასევე მისი 

„სამოქმედო გზების“ ე.წ. modus operandi-ის მხრივ.  შესაბამისად, ნაცვლად ზემოხსენებული  

პოლიტიკური რეჟიმის ბუნების შესახებ თეორიულ დისკუსიაში ჩართვისა, ჩვენ 

კრიტიკულად მიმოვიხილავთ მიმდინარე ანტილიბერალური ტრანსფორმაციის 

გენდერულ ასპექტებს: პოლიტიკას, მექანიზმებსა და რიტორიკულ ინსტრუმენტებს, 

რომლებსაც უნგრეთისა და პოლონეთის ანტილიბერალური მთავრობები იყენებენ. ჩვენი 

განსჯით, პოლიტიკური სისტემის ტრანსფორმაციის კონკრეტული გზების შესწავლას 

შეუძლია გვიკარნახოს თუ როგორ შეიძლება მიმდინარე პროცესების შეჩერება და მისთვის 

წინააღმდეგობის გაწევა სამოქმედო დონეზე. 

 

იკვლევს რა ანტილიბერალური ტრანსფორმაციის სამოქმედო გზების გენდერულ 

ასპექტებს, წინამდებარე სტატია შემდეგნაირად ვითარდება. სტატიის პირველ ნაწილში 

ჩვენ შემოგვაქვს გენდერის როგორც სიმბოლური წებოს ცნება და ვამტკიცებთ, რომ 

ანტილიბერალიზმი წარმოადგენს პროექტს, რომელსაც ზურგს უმაგრებს ლიბერალური 

ემანსიპატორული პოლიტიკის უარყოფა - როგორც ვიწრო პოლიტიკური გაგებით, ისე 

მომავლის პროგრესული ხედვის სიმბოლოს თვალსაზრისით. მომდევნო ორ ქვეთავში ჩვენ 

ახლოდან შევისწავლით ანტილიბერალური კონტრ-შემოთავაზების ორ პოლიტიკურ-

იდეოლოგიურ მდგენელს - პროგრესული აქტივიზმის უსაფრთხოების სიბრტყეში 

მოქცევას (securitization) და ოჯახზე ორიენტირებული პოლიტიკის პოპულარიზაციას - და 

ვამტკიცებთ, რომ აღნიშნულ საკითხებს გენდერული ასპექტები გააჩნია, რამდენადაც 

ისინიც უსაფრთხო საზოგადოებისა და მოქალაქეთა გაძლიერების ანტიმოდერნისტულ 

ხედვას ემყარებიან. სტატიის ბოლო ნაწილში კი აღვწერთ თუ როგორ ხდება 

ანტილიბერალური მმართველობისაკენ ტრანსფორმაციის გაძლიერება და შენარჩუნება 

ტექნიკური პოლიტიკის დონეზე - ლიბერალური თანასწორობის პოლიტიკის წამყვანი 

ცნებების, ინსტრუმენტებისა და მექანიზმების ხელახალი განსაზღვრა, რასაც გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა აქვს ქალთა უფლებებისათვის. 

 

2. გენდერი როგორს სიმბოლური წებო 

 

უნგრეთში FIDESZ-ის და პოლონეთში PiS-ის მიერ ანტილიბერალიზმის 

ბოლოდროინდელი განმტკიცება მსგავსი მოდელით მოხდა; დემოკრატიულად 

ჩატარებულ არჩევნებში ხმათა უმრავლესობის მოპოვებას პარტიასა და სახელმწიფოს 

შორის საზღვრის წაშლა მოჰყვა ისეთი ნაბიჯებით როგორიც იყო უზენაესი სასამართლოს 

პარალიზება, კონსტიტუციური შესწორებები, თუ უბრალოდ მისი უგულებელყოფა, 

მართლმსაჯულების მმართველი პარტიის დაქვემდებარებაში მოქცევა, მედიაზე 

კონტროლის დამყარება, ბიზნეს კომპანიებისა და განათლების სისტემის სახელმწიფო 

კონტროლის ქვეშ გადასვლა,1 რასაც თავის მხრივ მოჰყვა პარალელური სამოქალაქო 

საზოგადოების სექტორის გაჩენა და მმართველი პარტიის მხარდამჭერთა და 

ამომრჩეველთა ბაზის გამრავალფეროვნება და გაძლიერება. მართალია, 

ანტილიბერალური ტრანსფორმაციის ამ ელემენტებმა განსაკუთრებული ყურადღება 

მიიქცია მკვლევრებისა და ექსპერტების მხრიდან, მაგრამ  გენდერული პოლიტიკის როლი 

პარადიგმის აღნიშნულ ცვლილებაში უმეტესწილად ყურადღების მიღმა დარჩა, რამაც 

                                                      
1 უნგრეთსა და პოლონეთში ინსტიტუციების ხელში ჩაგდების საწყისი ფაზის დეტალური 

ანალიზისათვის იხ. მაგ., Shekhovtsov (2016). 



რადიკალურ მემარჯვენე აქტორებს შესაძლებლობა მისცა, რომ თავიანთი 

ანტიჰეგემონიური პროექტის არტიკულირება მოეხდინათ და განემტკიცებინათ ის. ჩვენ 

ვამტკიცებთ, რომ გენდერი სიმბოლური წებოს ფუნქციას ასრულებს (Pető, 2015a,b; 

Grzebalska, Kováts, & Pető, 2017); ანტილიბერალურ ტრანსფორმაციაში თანასწორობის 

პოლიტიკა სიმბოლურად აღნიშნავს ყველაფერს, რაც თანამედროვე პოლიტიკაში არ 

მუშაობს. ის არის ნეოლიბერალური პოლიტიკის კონსენსუსის პრინციპებით 

ნასაზრდოები, სოციო-ეკონომიკური ტრანსფორმაციით გამოწვეული უიმედობისა და 

უსამართლობების მეტაფორა. პირველ რიგში, „გენდერის იდეოლოგიის“ ცნების როგორც 

ერთგვარი მტრის ხატის გამოყენებამ ანტილიბერალურ აქტორებს შესაძლებლობა მისცა, 

საერთო ტერმინის ქვეშ გაეერთიანებინათ საკითხები, რომლებიც ლიბერალურ დღის 

წესრიგს მიეწერება, მათ შორის, რეპროდუქციული უფლებები, სექსუალური 

უმცირესობების უფლებები, გენდერის კვლევები და გენდერული მეინსტრიმინგი. მეორე 

რიგში, თანასწორობის პოლიტიკის დემონიზაცია, რომლის იმპლემენტაციაც 

ევროკავშირის აღზევების პროცესში მოხდა, იქცა მთავარ რიტორიკულ ინსტრუმენტად 

ნეოკონსერვატორი აქტორების პოლიტიკური ანტაგონიზმის დასაცავად, რომლებიც 

კულტურული ჰეგემონიისათვის იბრძოდნენ (მაგ. იხ. Gramsci, 1971; Laclau & Mouffe, 1985). 

იგი იქცა მექანიზმად ფართო საზოგადოებაში ახალი პოლიტიკური საღი აზრის 

შექმნისთვის, რაც გულისხმობს კონსენსუსს იმაზე თუ რა შეიძლება იქნას გაგებული 

ნორმალურად და ლეგიტიმურად. სანაცვლოდ, მემარჯვენე აქტორების კონტრ-

შემოთავაზება დაეფუძნა ანტიმოდერნისტულ უარყოფას იმისა, რაც შესაძლოა გაგებული 

იქნას როგორც  ლიბერალური პროგრესის დამანგრეველი შედეგები (მაგ. იხ. Versluis, 2006); 

სანაცვლოდ, აღნიშნული კონტრ-ჰეგემონიური პროექტი ერის, ოჯახისა და რელიგიის 

გარშემო აშენდა. დაბოლოს, გენდერის იდეოლოგიასთან დაპირისპირებამ 

ანტილიბერალებს შესაძლებლობა მისცა, რომ შეექმნათ საერთო ფრონტი, რომელიც 

შედგებოდა აქტორებისაგან, რომლებსაც ერთმანეთთან თანამშრომლობის 

განსაკუთრებული სურვილი არ ჰქონიათ წარსულში, მათ შორის, კონსერვატორთა 

ტრადიციული და რადიკალური მემარჯვენე ჯგუფები, თუ ფუნდამენტალისტური 

ქრისტიანული და მუსლიმური ჯგუფები (აღნიშნულ რელიგიურ ალიანსებთან 

დაკავშირებით იხ. მაგ. Telegraph, 2012). 

 

თუმცა, ლიბერალური პროექტისადმი წინააღმდეგობის გამოვლინება ანტიგენდერული 

თვალსაზრისით ისეთი წარმატებული ვერ იქნებოდა,  გლობალიზებული 

ნეოლიბერალური მოდელის მიერ გამოწვეულ უთანასწორობებსა და 

წინააღმდეგობრიობებს რომ არ ეყრდნობოდეს. გენდერული ურთიერთმიმართებების 

არეალში ასეთმა მარცხმა მიიღო, როგორც ბეატრიქს კემპბელი (2014a,2014b) უწოდებს, 

„ნეოლიბერალური ნეოპატრიარქატის“ ფორმა. ვიდრე ეს გენდერული რეჟიმი დაკავებული 

იყო გენდერული თანასწორობის ბანერის ფრიალით, საკუთარი თავის 

ლეგიტიმიზაციისათვის მან ჩამოანგრია კეთილდღეობის სახელმწიფო ქამრების 

შემოჭერის პოლიტიკის რიტორიკის მეშვეობით, საფუძველი გამოაცალა სოციალურ 

სოლიდარობას და უარი თქვა ყოველგვარ სტრუქტურულ რეფორმაზე, რომელიც 

აუცილებელი იყო ჭეშმარიტი თანასწორობის მისაღწევად (Campbell, 2014b, Fraser, 2009, 

2013, ცენტრალურ ევროპასთან დაკავშირებით იხ. მაგ. Gregor & Grzebalska, 2016). 

თანასწორობის ვიწრო, ბაზარზე ორიენტირებულ და კულტურალისტულ გაგებას, 

რომელსაც მხარს უჭერდა ფემინიზმის მეინსტრიმული მიმართულება, შედეგად მოჰყვა 

გადაჭარბებული აქცენტი ანაზღაურებადი დასაქმების ემანსიპატორულ ასპექტებზე და 

ზრუნვის შრომის ღირებულების სრული უგულებელყოფა, ისევე, როგორც კერძო 

არჩევანისა და ინდივიდუალიზმის გაფეტიშება, სტრუქტურული ცვლილებების 

მიღწევაზე სწორების ნაცვლად. ანალოგიური ტენდენცია შეინიშნებოდა ევროკავშირის 



პოლიტიკაშიც, რომელმაც გენდერული პერსპექტივა უმეტესწილად გამოიყენა 

ინსტრუმენტად ეკონომიკური მიზნების მისაღწევად, თანასწორობის იდეის სასიკეთოდ 

კრიტიკული პერსპექტივის ნაცვლად, მოქნილობისა და ეფექტიანობის გაზრდით (Elomäki, 

2015; Stratigaki, 2004). შედეგად, მივიღეთ სისტემა, რომელიც თანახმაა, რომ რამდენიმე 

ქალი ნომინალურად ფლობდეს ძალაუფლებას, თუმცა ქალთა მასები კვლავაც 

ჩამორჩენილები იყვნენ საერთო განვითარებას.  როგორც ნენსი ფრეიზერი აღნიშნავს (2017), 

„საუბრებმა „მრავალფეროვნებაზე“, „გაძლიერებასა“ და „არადისკრიმინაციულობაზე“ (...) 

„ემანსიპაცია“ გაუთანაბრა „ნიჭიერი“ ქალების, უმცირესობების და გეების მცირე 

ელიტური ჯგუფის აღზევებას კორპორაციულ იერარქიაში, სადაც „გამარჯვებულს მიაქვს 

ყველაფერი“, ნაცვლად აღნიშნული სისტემის მთლიანად აღმოფხვრისა.“ მეტიც, 

იდენტობის პოლიტიკის ჰეგემონიამ, განსაკუთრებული აქცენტით ინდივიდუალურ 

გაძლიერებასა და უმცირესობათა ჯგუფების აღიარებაზე, დიდწილად ხელი შეუშალა 

პროგრესულების არსებით კრიტიკას ნეოლიბერალურ ლოგიკასთან მათ გადაჯაჭვულობის 

გამო. შედეგად, EIGE-ს გენდერული თანასწორობის ინდექსისა (EIGE, 2017) და გაეროს 

ეკონომიკური და სოციალური საკითხების დეპარტამენტის თანახმად (UN, 2015), ისეთ 

სფეროებში, როგორიცაა დასაქმება, განათლება, ჯანდაცვა და არაანაზღაურებადი ზრუნვის 

შრომა, გენდერული თანასწორობის მიღწევის თვალსაზრისით გასული 20 წლის მანძილზე 

სტაგნაცია შეინიშნება. მიღწეულმა ცვლილებებმა კი პროფესიონალ ქალებს უფრო მეტი 

სარგებელი მოუტანა, ვიდრე არაკვალიფიციურ პოზიციებზე დასაქმებულებს (IPPR, 2013). 

აღნიშნულმა ტენდენციებმა ზოგადად თანასწორობის პოლიტიკით ფრუსტრაციისა და 

იმედგაცრუების შეგრძნება კიდევ უფრო გაამძაფრა, რამაც ხელი შეუწყო იმას, რომ ბევრი 

ქალი თავად თანასწორობის პარადიგმაში დაეჭვდა და დაიწყო ალტერნატიული 

გაძლიერების ძიება ანტიმოდერნისტულ პროექტებში, რომლებიც ნაციონალიზმსა და 

ოჯახის ინსტიტუტის პატივისცემას ეფუძნება (Gelnarová & Pető, 2016; Pető, 2010). 

 

სტატიის მომდევნო ნაწილებში დეტალურად არის განხილული გლობალური 

ლიბერალიზმის ანტილიბერალური ტრანსფორმაციის იდეოლოგიური და პოლიტიკური 

ინსტრუმენტები და სიღრმისეულად არის გაანალიზებული მათი გენდერული ასპექტები. 

 

3. ღია საზოგადოებისა და ადამიანის უფლებების უსაფრთხოების სიბრტყეში გადატანა 

 

ანტილიბერალური მმართველობის ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგიური საყრდენი არის 

უმრავლესობის ნაციონალიზმი (იხ. Anand, 2014), რომლის თანახმადაც, სახელმწიფო არის 

უმრავლესობის მმართველობის აპარატი. ეროვნული ნების სახელით ანტილიბერალური 

პარტიები თავიანთ მხარდამჭერებს შესაძლებლობას აძლევენ, რომ თავიანთი 

შეხედულებები დანარჩენ საზოგადოებაზე განავრცონ. უმცირესობათა უფლებები 

უგულებელყოფილია როგორც საფრთხის შემცველი უმრავლესობის ნებისათვის, რათა 

იმოქმედონ ისე, როგორც მათ სურთ, ხოლო ღირსებისა და სოლიდარობის განცდა 

მხოლოდ და მხოლოდ ჭეშმარიტი პატრიოტების შეზღუდულ ჯგუფზე ვრცელდება (იხ. 

Ost, 2016). ყველა, ვინც ეროვნულ ნებას ეწინააღმდეგება, საუკეთესო შემთხვევაში, 

არალეგიტიმურ ძალად განიხილება და შესაძლოა უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელ 

მოღალატედაც კი ჩაითვალოს. 

 

უნგრეთშიც და პოლონეთშიც ფემინიზმი, ადამიანის უფლებზე მომუშავე სექტორი და 

პროგრესული პოლიტიკური აქტორები ზოგადად ანტილიბერალური ელიტების მიერ 

განიხილებიან როგორც უცხოური პროექტები და აგენტები, რომლებიც პოტენციურ 

საფრთხეს უქმნიან ეროვნულ ინტერესებს. 2013 წელს, უნგრეთის მთავრობამ დაიწყო 

შეტევა ადამიანის უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ. 



2013 წლის  14 აგვისტოს, კონსერვატიულმა გაზეთმა Heti Válasz გამოაქვეყნა სტატია, 

რომელშიც გაკრიტიკებული იყო ევროპის ეკონომიკური ზონისა და ნორვეგიის მთავრობის 

გაცემული გრანტები უცხო ქვეყნების ინტერესების მხარდაჭერის გამო, ისევე როგორც 

წარმოშობით უნგრელი, ამერიკელი ბიზნესმენისა და სამოქალაქო საზოგადოების 

ფილანთროპი, ჯორჯ სოროსი სამოქალაქო ოპოზიციის გაძლიერების გამო ფონდი „ღია 

საზოგადოების“ მიერ გაცემული გრანტებით.2 სტატიაში ჩამოთვლილი იყო 24 

არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც აღნიშნულ გრანტებს იღებდნენ და 

მოხსენიებულები იყვნენ როგორც „ბინძური 24“. მოგვიანებით გაირკვა, რომ FIDESZ თავად 

ცდილობდა, ხელში ჩაეგდო ევროპის ეკონომიკური ზონის გაცემული გრანტების 

განაწილების კონტროლი მთავრობის დაფინანსებული ანალიტიკური ცენტრის Századvég 

Foundation-ისე მეშვეობით, თუმცა აღნიშნული ორგანიზაცია არ შეარჩიეს დაფინანსების 

გამანაწილებლად. ბრალდებები გააჟღერა FIDESZ-ის სპიკერმა, რასაც მოჰყვა სამთავრობო 

გამოძიება 63 ბენეფიციარის წინააღმდეგ და მცდელობა, რომ აღნიშნული არასამთავრობო 

ორგანიზაციებიდან ზოგიერთში აუდიტი შესულიყო. 2014 წლის ივლისში, სიტყვით 

გამოსვლაში პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა პირველად გამოიყენა ტერმინი 

„ანტილიბერალური დემოკრატია“ და ბრალი დასდო სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ 

ისინი წარმოადგენდნენ „პოლიტიკურ აქტივისტებს, რომლებიც ფულს იღებდნენ 

უცხოელთა ინტერესების გატარებაში გაწეული დახმარების სანაცვლოდ“ (Simon, 2014). 

2014 წლის სექტემბერში, პოლიციამ რეიდი განახორციელა ორ არასამთავრობო 

ორგანიზაციაში, რომლებსაც ევროპის ეკონომიკური ზონისა და ნორვეგიის მთავრობის 

გრანტები ჰქონდათ, არასანქცირებული ფინანსური აქტივობებზე ეჭვის საბაბით. კამპანიის 

ბოლოს, კონსორციუმის წევრებს, რომლებიც ევროპის ეკონომიკური ზონისა და ნორვეგიის 

მთავრობის გრანტებს განკარგავდნენ, გაუუქმეს საგადასახადო საიდენტიფიკაციო 

ნომრები, ხოლო მთავრობამ დაადგინა ქველმოქმედებასთან დაკავშირებული ახალი 

სტანდარტები, რომლის შედეგადაც, ბევრმა უნგრულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ 

დაკარგა საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსი. 2017 წლის 13 ივნისს, უნგრეთის 

პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებს ავალდებულებდა, 

რომ 23 000 ევროზე მეტი დაფინანსების მიღების შემთხვევაში, აღნიშნულთან 

დაკავშირებით ინფორმაცია უნდა გამოექვეყნებინათ თავიანთ ვებგვერდებსა და 

პუბლიკაციებში (LibertiesEU, 2017). ანალოგიური სცენარით, 2017 წლის ნოემბერში, 

პოლონეთში, საპროტესტო გამოსვლების მეორე დღეს, პოლიციამ რეიდი მოაწყო ქალთა 

ორი ორგანიზაციის ოფისში ოთხ სხვადასხვა ქალაქში და მიმდინარე გამოძიების 

ფარგლებში დააყადაღა კომპიუტერები და დოკუმენტები. ამავდროულად, რამდენიმე 

აქტივისტი სასამართლოს წინაშე წარსდგა ქალების მიერ ორგანიზებული პროტესტის 

დროს მეორე მსოფლიო ომში პოლონური ანდერგრაუნდის „მებრძოლი პოლონეთის“ 

სიმბოლოს დამახინჯების ბრალდებით. მმართველი პარტიის ძალისხმევასთან სრულ 

ჰარმონიაში, გაემყარებინა ისტორიული მეხსიერების კონკრეტული მიმართულება, 

რადიკალური მემარჯვენე აქტივისტებს ორგანიზებულად შეჰქონდათ საჩივრები 

პროტესტის ფემინისტი მონაწილეების წინააღმდეგ და მათ სიმბოლოს შეურაცხყოფაში 

ადანაშაულებდნენ. 

 

გარდა კონკრეტულ არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და აქტივისტებზე როგორც 

„უცხოური ინტერესების გამტარებლებზე“ თავდასხმებისა, ანტილიბერალები უნგრეთსა 

და პოლონეთში ასევე ცდილობდნენ სამოქალაქო საზოგადოებისა და ადამიანის 

                                                      
2 უნგულ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე სამთავრობო თავდასხმების დეტალური 

ქრონოლოგიისათვის იხ. 

http://tasz.hu/files/tasz/imce/timeline_of_gov_attacks_against_hungarian_ngos_%2020140921.pdf. 



უფლებებთან დაკავშირებული სხვადასხვა საკითხის დემონიზებასა და უსაფრთხოების 

სფეროში გადატანას. ისინი ცდილობდნენ ამ საკითხების ყოფითი პოლიტიკის მიღმა 

გატანას და მათი არა როგორც სოციო-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ-იდეოლოგიურ 

საკითხებად, არამედ როგორც ეგზისტენციალურ საფრთხედ წარმოჩენას, რომელიც 

საფრთხეში აგდებდა ეროვნულ ერთობას თუ მის ყველაზე მოწყვლად ნაწილს - ბავშვებს - 

და შესაბამისად მათ ყოველგვარი ზედმეტი საზოგადოებრივი განხილვის გარეშე უნდა 

გასწორებოდნენ (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998; Wæver, 1995). წარსულში PiS ერთ-ერთი  

წამყვანი აქტორი იყო ანტი-გენდერულ კამპანიაში3, რომელიც 2012-2013 წლებში გაჩაღდა 

პოლონეთში და უმეტესწილად სამ საკითხს შეეხებოდა: პოლონეთის კათოლიკურ 

ეკლესიაში პედოფილიასთან დაკავშირებული სკანდალი, რომლიდან ყურადღების 

გადატანასაც ცდილობდნენ ეკლესიის მაღალი რანგის იერარქები, სტამბოლის კონვენცია 

და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციები სკოლაში სქესობრივი აღზრდის 

საკითხებთან დაკავშირებით (Grzebalska, 2015). კამპანია წარიმართა საკმაოდ ხელსაყრელ 

დროს, 2014 წლის ადგილობრივი და ევროპარლამენტის არჩევნების წინა პერიოდში, 

ქალაქის საბჭოებსა და სამრევლოებში წამყვან ანტი-გენდერულ იდეოლოგებთან 

შეხვედრების ორგანიზებით, ხოლო „გენდერულ იდეოლოგიასთან“ მებრძოლმა 

ზოგიერთმა აქტივისტმა კენჭიც კი იყარა (Grzebalska, 2015: 93). 

 

კამპანიის დაწყებისთანავე, გენდერთან დაკავშირებული საკითხები ნორმალური 

პოლიტიკური სფეროს მიღმა იქნა გატანილი და წარმოჩენილი იყო როგორც საგანგებო 

საკითხი - როგორც მყისიერი საფრთხე სოციო-ეკონომიკური ინტერესებისათვის და 

პოლონელი ერის სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხიც კი. ანტი-გენდერულმა აქტივისტებმა 

თავიდანვე დაიწყეს „საფრთხეში მყოფი ბავშვის“  ფიგურის გამოყენება (Korolczuk, 2015: 44) 

მხარდამჭერების მობილიზებისათვის და ამტკიცებდნენ, რომ „გენდერული იდეოლოგია“ 

ბავშვებს ახალისებს, რომ ისინი მასტურბაციით დაკავდნენ და თავად აირჩიონ საკუთარი 

სქესი, რასაც ისინი „მორალურ და ემოციურ დაბნეულობამდე“ მიჰყავს და „ანადგურებს 

ჩვენი ცივილიზაციის საფუძვლებს“ (Sunday/Niedziela, 2017). შესაბამისად, გენდერის 

ექსპერტები, სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენელი აქტივისტები და ფემინისტი 

მკვლევრები წარმოჩენილნი იყვნენ როგორ ტრანსნაციონალური ლობის აგენტები, 

რომლებიც პოლონეთში ახლებური ფორმის ტოტალიტარიზმის დამყარებას 

ცდილობდნენ. „გენდერის იდეოლოგიაზე“ საჯარო თავდასხმები იმდენად საყოველთაო 

გახდა, რომ 2013 წელს „გენდერი“ წლის სიტყვად იქნა აღიარებული ლინგვისტებისა და 

PiS-ის მიერ, რომელმაც „გენდერული იდეოლოგიის“ აღმოფხვრა საკუთარი პარტიის 

პროგრამაშიც კი შეიტანა. პარტიამ არაერთი შეხვედრა გამართა ამ თემაზე წინასაარჩევნო 

კამპანიის დროს და შიშის დათესვით 2014 წლის არჩევნების დროს განსაკუთრებული 

სარგებელიც ნახა (Grzebalska, 2015). 

 

კიდევ ერთი საკითხი, რომლის უსაფრთხოების სფეროში გადატანაც მემარჯვენე 

პოპულისტმა წარმატებით შეძლეს იყო „ლტოლვილთა კრიზისი“, რაც გულისხმობდა 

დრამატული საფრთხის განცდის შექმნას, რომელიც მოითხოვდა განსაკუთრებული 

ზომების მიღებას, ნაცვლად სოციო-ეკონომიკური პრობლემისა, რომელიც შესაძლოა 

გადაიჭრას ჩვეულებრივი სახელმწიფო მართვის პროცესით. 2016 წლის ივლისში, PiS-ის 

ლიდერმა იაროსლავ კაჩინსკიმ თავის პარტიის წევრებს სიტყვით მიმართა, სადაც იგი 

                                                      
3 ევროპაში ანტიგენდერულ კამპანიებზე მეტი ინფორმაციისათვის იხ. Kováts and Poim (2015), Pető 

(2015a, 2015b), Grzebalska (2016), Kováts (2017), და Kuhar and Paternotte (2017). პოლონეთთან 

დაკავშირებით იხ.: Graff (2014); Korolczuk (2014), Grzebalska (2015), and Graff and Korolczuk (2017). 

უნგრეთთან დაკავშირებით იხ.: Félix (2015), Kováts and Pető (2017). 



ასაბუთებდა თუ რატომ იყო მუსლიმი ლტოლვილების მიღების წინააღმდეგი და რა 

საფრთხეებს ქმნიდა ღია საზოგადოების ცნება. იგი აღნიშნავდა: „ეს სუვერენულობის 

საკითხია. თუკი ჩვენ ჩვენს სუვერენიტეტს შევინარჩუნებთ, ჩვენ შევძლებთ ჩვენი თავების 

დაცვას (...) ბატონი სოროსის იდეები, იმ საზოგადოებების იდეები, რომელთაც იდენტობა 

არ გააჩნიათ, გახლავთ იდეები, რომლითაც სარგებლობენ მილიარდეეები, ვინაიდან ასეთი 

საზოგადოებებით მანიპულირება იოლია. როდესაც საზოგადოებას არ გააჩნია მყარი 

იდენტობები, როგორც გინდა ისე მოექცევი მას“ (Wpolityce, 2016).  

 

ანალოგიურად, წარმატებით შეძლო FIDESZ-მა უნგრეთში „ლტოლვითა კრიზისის“ 

უსაფრთხოების სიბრტყეში გადაყვანა, რასაც კარგად გამოხატავს ორბანის ცნობილი 

სიტყვები, რომ „თითოეული მიგრანტი წარმოადგენს საზოგადოებრივ საფრთხესა და 

ტერორისტულ რისკს“ (The Guardian, 2016), ისევე, როგორც ქალთა მიმართ სექსუალური 

ძალადობის საკითხის გამოყენებაში ლტოლვილთა კვოტის საწინააღმდეგო კამპანიის 

საწარმოებლად. ამ პრობლემის ეროვნული უსაფრთხოებისათვის შექმნილ 

რასიალიზებულ საფრთხედ წარმოჩენით, ნაცვლად გენდერული ფენომენისა, ორბანმა 

ფაქტობრივად ხელი დაიბანა აღნიშნული პრობლემის მოგვარებისაგან და 

პასუხისმგებლობა აარიდა თავის მთავრობას ძალადობრივი კულტურის შენარჩუნებაზე, 

მაგალითად, სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებაზე უარის თქმით, რომელიც ქალთა 

მიმართ და ოჯახური ძალადობის პრევენციასა და აღმოფხვრას ისახავს მიზნად.4 2016 

წელს, მიმდინარე „ლტოლვითა კრიზისის“ ფონზე, PiS-ის მთავრობამ მიიღო 

კონტრტერორიზმთან დაკავშირებული კანონი, რომელმაც ფართო კრიტიკა დაიმსახურა. 

კანონპროექტით შესაძლებელი გახდა სავარაუდო ტერორისტული საფრთხის არსებობის 

შემთხვევაში, შეკრებისა და კომუნიკაციის თავისუფლების შეზღუდვა და ინტერნეტ 

კონტენტის აკრძალვა საშინაო უსაფრთხოების სააგენტოს მოთხოვნის საფუძველზე  

(Panoptykon, 2016). ამასობაში, FIDESZ-იც შეეცადა, რომ დადასტურებული ტერორიზმის 

საფრთხე გამოეყენებინა 2011 წელს მიღებული კონსტიტუციის შესწორებისათვის, რაც 

მთავრობას აძლევდა ადამიანთა გასახლების, პირადი მიმოწერის კონტროლის, შეკრების 

თავისუფლების შეზღუდვისა და ყველანაირი საზღვრის ჩაკეტვის შესაძლებლობას 

(Hungarian Free Press, 2016).  

 

სოციალური აქტივიზმის, გენდერული თანასწორობის, ღია საზოგადოებისა და 

უმცირესობათა უფლებების კულტურულ და მორალურ ეგზისტენციალურ საფრთხედ 

წარმოჩენას სერიოზული შედეგები მოჰყვება ხოლმე. პირველ რიგში, ფუნდამენტალისტ 

თუ რადიკალურ აქტორებს შესაძლებლობა ეძლევათ, რომ თავიანთი ექსტრემისტული 

იდეები და პოლიტიკები მეინსტრიმულ პოლიტიკაში შემოიტანონ, მმართველ პარტიებს 

უბიძგონ რადიკალური პოზიციებისაკენ და შესაბამისად, აღნიშნული იდეების 

ნორმალიზება მოახდინონ. ამის მაგალითი იყო სამოქალაქო პლატფორმის (PO) მთავრობის 

მიერ „გენდერული იდეოლოგიის“ წინააღმდეგ წარმოებული კამპანია პოლონეთში. მეორე 

რიგში, საკითხების უსაფრთხოების სიბრტყეში გადატანა ასევე ნიშნავს, რომ ადამიანის 

უფლებებთან დაკავშირებული საკითხების დეპოლიტიზება ხდება, ხოლო 

უფლებადამცველები წარმოჩენილნი არიან როგორც მტრები და არა უბრალოდ 

პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები. მესამე რიგში, საკითხების უსაფრთხოების სიბრტყეში 

გადატანის დისკურსი ასევე ახდენს სავარაუდო საფრთხის საწინააღმდეგოდ საგანგებო 

ზომების გამოყენების ლეგიტიმირებას სახელმწიფოს მიერ - როგორც ეს მოხდა 2014 წელს 

                                                      
4 წევრი ქვეყნებისათვის ხელმოსაწერად ევროპის საბჭომ დოკუმენტი ხელმისაწვდომი გახადა 2011 

წელს. სხვადასხვა ქვეყანას შორის, რომელსაც დოკუმენტის რატიფიცირება არ მოუხდენია, არის 

უნგრეთი, გერმანია, ნორვეგია და სლოვაკეთი.  



უნგრეთში და 2017 წელს პოლონეთში პოლიციის რეიდების შემთხვევაში - ანდა 

რადიკალური მემარჯვენე ჯგუფების მიერ, რომლებიც სახელმწიფოს მხრიდან ძალის 

გამოყენების მონოპოლიას კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ, ანდა საერთოდაც მმართველი 

ელიტები ეგუებიან იმას, რომ აღნიშნული ძალის გამოყენების აღსრულებას სწორედ ეს 

ჯგუფები ახდენენ. ფაქტია, რომ პოლონეთში რასის, ეთნიკური წარმომავლობისა და 

სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით ძალადობა სულ უფრო მზარდია (Wyborcza, 2016). 

 

4. ოჯახზე ორიენტირებული პოლიტიკა 

 

ცენტრალურ ევროპაში ანტილიბერალური პოლიტიკის წამყვან დოგმატად იქცა ოჯახის 

სიწმინდე - ბიოპოლიტიკის ერთ-ერთი ფორმა, რომელიც ტრადიციულ ოჯახს განიხილავს 

ერის ბაზისად და რომელიც ინდივიდუალურ რეპროდუქციულ და თვითგამორკვევის 

უფლებებს ერის გამრავლების ნორმატიულ მოთხოვნას უქვემდებარებს (Kemper, 2016). 

დემოგრაფიულ კრიზისზე ანტილიბერალურ საპასუხო რეაქციად როგორც უნგრეთში, ისე 

პოლონეთში გენდერული თანასწორობისადმი სწრაფვა ჩაანაცვლა ოჯახზე 

ორიენტირებულმა პოლიტიკებმა, რასაც მოჰყვა შეტევა რეპროდუქციულ უფლებებზე. 

პოლონეთსა და ბევრ სხვა ქვეყანაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ოჯახზე 

ორიენტირებულ პოლიტიკას  თან ახლდა „გენდერული იდეოლოგიის დისკურსი“ (იხ. 

მეორე ქვეთავი), რომელიც გენდერულ თანასწორობასა და ქალთა უფლებებთან 

დაკავშირებულ საკითხებს წარმოაჩენდა როგორც „მომაკვდინებელ საფრთხეს“, რომელიც 

ერის მორალურ და „ბიოლოგიურ“ დეკადანსს მოასწავებდა და ძირს უთხრიდა ეროვნულ 

სუვერენიტეტს (დამატებითი ინფორმაციისათვის იხ. Kováts & Poim, 2015). 

 

PiS ოჯახის ინსტიტუტის მხოლოდ და მხოლოდ ზეპირსიტყვიერი მხარდაჭერით არ 

შემოიფარგლა. 2016 წლის აპრილში, ბავშვთა დახმარების პროგრამა სახელწოდებით ოჯახი 

500 პლუსი დაიწყო, რომლის მიზანიც იყო „ნეგატიური დემოგრაფიული ტენდენციის 

შემობრუნება“ (MPiPS, 2016), და რომელიც ოჯახებს ყოველგვარი წინასწარი პირობის 

გარეშე ყოველთვიურ დახმარებას სთავაზობდა 500 პოლონური ზლოტის (120 ევროს) 

ოდენობით ყოველი მეორე და შემდგომი შვილის ყოლის შემთხვევაში, ვიდრე ისინი 18 

წლის გახდებიან; ასევე პირველი შვილის ყოლის შემთხვევაში, თუკი ოჯახის თითოეული 

წევრის ანაზღაურება 190 ევროზე ნაკლები იყო (იხ. Beradi, 2016), 2015 წლისთვის კი ოჯახის 

თითოეული წევრის შემოსავალი 330 ევროს შეადგენდა. პროგრამამ ცხარე დებატი 

გამოიწვია, სადაც თავი იჩინა პოლიტიკური პარტიის წევრობაზე უფრო ფუნდამენტურმა 

გაყოფამ - კერძოდ ნეოლიბერალებსა და პოსტ-კეინსიანელებს შორის. გარდა ჩვეულებრივი 

არაორგანიზებულობისა, რაც PiS-ის ინიციირებული კანონმდებლობისათვის 

დამახასიათებელი გახლდათ, საოჯახო პოლიტიკის ექსპერტები ასევე აღნიშნავდნენ, რომ 

პროგრამა რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ფულის გაცემას ითვალისწინებდა, დიდი 

ალბათობით, შობადობის კოეფიციენტს ვერ გაზრდიდა (Fundacja Kaleckiego, 2016), და 

უბრალოდ დააჩქარებდა ბავშვის ყოლასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებას 

(OECD, 2011). სამაგიეროდ, საერთაშორისო კვლევები ცხადყოფენ, რომ წარმატებული 

საოჯახო პოლიტიკა ეფუძნება ინსტრუმენტების, მათ შორის, საბინაო პოლიტიკასთან, 

დეკრეტულ შვებულებასთან, ფულად გადარიცხვებთან და ინსტიტუციურ ზრუნვასთან 

დაკავშირებული ინსტრუმენტების დივერსიფიკაციას (Luci-Greulich & Thévenon, 2013). 

მეტიც, ანალიტიკოსების დაკვირვებით, პოზიტიური კორელაცია არსებობს გენდერულ 

თანასწორობასა და შობადობას შორის; ისინი აღნიშნავენ, რომ ინსტრუმენტებს, რომლებიც 

მხარს უჭერს გენდერულ თანასწორობას, მაგალითად, სახელმწიფოს დაფინანსებული 

ინსტიტუციური ზრუნვა, დეკრეტული შვებულება და პოლიტიკები, რომლებიც ეხმარება 

ქალებს, რომ მალე დაბრუნდნენ შრომის ბაზარზე, გაცილებით უფრო დიდი გავლენა აქვს 



ქალების მიერ გადაწყვეტილების მიღებაზე გააჩინონ ბავშვი, ვიდრე უბრალოდ 

დახმარების გაცემას (Sobociński, 2015). 2017 წელს PiS-მა გადაწყვიტა, რომ პენსიაზე 

გასვლის ასაკი დაეწია 65 წლამდე კაცებისათვის და 60 წლამდე ქალებისათვის. ამ 

შემთხვევაში, პარტიის წარმომადგენლები მინიშნებას აკეთებდნენ აღნიშნული 

პოლიტიკის როლზე „მათი ზრუნვის პოტენციალის აღდგენაში“ (MPiPS, 2016), და 

შესაბამისად, მრავალთაობიანი ოჯახების აღდგენის მხარდაჭერაზე. მიუხედავად იმისა, 

რომ ამ დრომდე გაურკვეველია თუ რა გავლენა ექნება გენდერულ წესრიგზე „ოჯახი 500 

პლუსი“ პროგრამას, მმართველი პარტიის ცალსახა პოზიციის ფონზე, რომ ზრუნვის შრომა 

ქალების საქმეა, და მასში ჩართვისთვის კაცებზე გათვლილი ინსენტივების სიმწირის 

ფონზე, პროგრამა დიდი ალბათობით ვერ გააუმჯობესებს ქალთა მდგომარეობას 

ანაზღაურებადი დასაქმებისა და ზრუნვის შრომის თვალსაზრისით და, ყველაზე ცუდ 

შემთხვევაში, უბრალოდ ოჯახის ტრადიციულ მოდელებს განამტკიცებს. 

 

მართალია, მოსალოდნელია, რომ პროგრამა არაეფექტიანი იქნება შობადობის გაზრდისა 

და საოჯახო მეურნეობაში შრომის უფრო თანაბარი განაწილების თვალსაზრისით, მაგრამ 

სოციალური სამართლიანობის მხრივ მისი მნიშვნელობა ცალსახაა. იქიდან გამომდინარე, 

რომ ოჯახი 500 პლუსი 1989 წლის შემდგომ პოლონეთში ყველაზე ძვირ და 

ფართომასშტაბიან რედისტრიბუციულ პოლიტიკას წარმოადგენს, მას საკმაოდ დადებითი 

გამოხმაურება მოჰყვა საზოგადოებაში (2017 წელს მოსახლეობის 77% დადებითად 

აფასებდა მას, CBOS, 2017), განსაკუთრებით კი არაპრივილეგირებულ სოციალურ 

ჯგუფებში, რომლებიც თავიანთი ღირსებისა და რისკებისაგან დაზღვევის ძიებაში 

იმყოფებიან. საერთო ჯამში, მოსახლეობის სწორედ ეს სეგმენტი შეადგენს PiS-ის 

მხარდამჭერთა ბირთვის მნიშვნელოვან ნაწილს, რომლებიც მიეკუთვნებიან ასაკით 

შედარებით უფროს, ნაკლები შემოსავლისა და დაბალი განათლების მქონე ჯგუფს 

სასოფლო დასახლებებიდან (CBOS, 2015). მეტიც, ადრეულ ეტაპზე ჩატარებულმა 

ანალიზმა ცხადყო, რომ პროგრამამ უკვე მნიშვნელოვანწილად შეამცირა სიღარიბე 

ოჯახებში, სადაც ბავშვები ჰყავთ (IBS, 2016). ამიტომაც, მართალია მას განსაკუთრებული 

წვლილი არ შეაქვს გენდერული თანასწორობის განვითარებაში, მაგრამ პროგრამა 

ნამდვილად აკმაყოფილებს ქალთა პრაქტიკულ გენდერულ ინტერესებს, რომელიც 

დაკავშირებულია ბავშვთა და ოჯახების კეთილდღეობასთან და ამდენად იგი 

სასარგებლოა (Grzebalska & Zacharenko, 2018). 

 

უნგრეთმაც გაითქვა სახელი ოჯახზე ორიენტირებული პოლიტიკისა და ოჯახებისათვის 

გამოყოფილი საკმაოდ გულუხვი დახმარებებით. ფუნდამენტურ კანონში, რომელმაც 

ქვეყანაში კონსტიტუცია ჩაანაცვლა, აღნიშნულია, რომ უნგრეთმა „უნდა დაიცვას 

ქორწინების ინსტიტუტი როგორც კავშირი მამაკაცსა და ქალს შორს“, ვინაიდან ოჯახი 

წარმოადგენს „ერის გადარჩენის საფუძველს“ და მთავრობაც აღნიშნული საოჯახო 

პოლიტიკის ფარგლებში მოქმედებდა (Szikra, 2014: 486–500). 2010 წელს, FIDESZ-ის 

მთავრობამ აღადგინა სამწლიანი ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულება, მას შემდეგ 

რაც ლიბერალურ-სოციალისტურმა მთავრობამ ის ორ წლამდე შეამცირა არასაკმარისი 

ბიუჯეტის საბაბით. პოლონეთისაგან განსხვავებით, სადაც ოჯახებისათვის გამოყოფილი 

დახმარება საყოველთაოა, უნგრული საოჯახო და სოციალური პოლიტიკა უპირატეს 

მდგომარეობაში აყენებს ეკონომიკურად შეძლებულებს. შესაბამისად, მნიშვნელოვან 

საგადასახადო შეღავათებზე ხელი არ მიუწვდებათ ღარიბებს, ხოლო შემცირებული 

კომუნალური გადასახადებით უმეტესწილად დიდი ბინების მქონე ოჯახები 

სარგებლობენ. მეტიც, როგორც არაპროგრესული საგადასახადო განაკვეთით, ასევე 

ბავშვებზე გათვალისწინებული შეღავათის დამატებითი პაკეტით უმეტესწილად ისევ 

საშუალო და მაღალმა კლასმა იხეირა, ბავშვებზე ზრუნვის ინსტიტუტებსა და 



საგადასახადო შეღავათებზე ხელმისაწვდომობის გზით (მაგ. იხ. Misetics, 2014). გარდა 

ამისა, პოლიტიკები ხშირად ისეა ფორმულირებული, რომ იგი უპირატესობას ანიჭებს და 

განამტკიცებს ტრადიციულ გენდერულ როლებს. მაგალითად, როგორც  მოხდა პენსიაზე 

ადრეულ ასაკში გასვლასთან დაკავშირებული შესწორებების შემთხვევაში, რომელიც 

შეეხო ქალებს, რომლებსაც სოციალური უზრუნველყოფის სისტემაში წვლილის შეიტანს 

40-წლიანი სტაჟი ჰქონდათ. უმაღლესი განათლების მიღებაში გატარებული წლები 

აღნიშნულ სტაჟში არ ითვლება, ხოლო ზრუნვის შრომაში ჩართულობის წლები კი 

ითვლება, რაც კარგად აჩვენებს მთავრობის პრეფერენციას ქალების მიერ მზრუნველის 

როლის შესრულების მიმართ. ორივე მთავრობა თავიანთი პოლიტიკის ცენტრში ათავსებს 

ჰეტერონორმატიულ ოჯახებს და ამას ინდივიდუალური უფლებების შეზღუდვის ხარჯზე 

აკეთებს. მართალია, ზოგიერთ პოლიტიკას სარგებელი მოაქვს ქალებისთვის, თუმცა 

ამავდროულად ქალები უმეტესწილად დანახულები არიან როგორც დედები და არა 

როგორც მოქალაქეები, რომელთა თანასწორი უფლებების განმტკიცებაც უნდა მოხდეს. 

2018 წელი დასახელებულია „ოჯახის წლად“, ვინაიდან 2018 წლის საარჩევნო კამპანია 

უნდა აიგოს FIDESZ-ის მთავრობის საოჯახო პოლიტიკის წარმატების ამბავზე.  

 

5. ანტილიბერალური ტრანსფორმაცია როგორც აბედა სოკო: ლიბერალური დემოკრატიის 

ცნებების, ინსტიტუციებისა და მექანიზმების აპროპრიაცია 

 

სტატიის მომდევნო ნაწილი აღწერს კონკრეტულ მოდელებს თუ როგორ მიმდინარეობს 

ანტილიბერალური ტრანსფორმაცია არსებული სახელმწიფო სისტემების, ისევე როგორც 

ტრანსნაციონალური და სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუციების, მექანიზმებისა და 

ცნებების დონეზე მისი იმპლემენტაციის კუთხით. ანტილიბერალური ტრანსფორმაციის 

ეტაპობრივი პროცესის დეტალური შესწავლის შედეგად მივედით დასკვნამდე, რომ მისი 

აღწერა ყველაზე უკეთ შესაძლებელია მისი შედარებით აბედოვანნებთან - პარაზიტული 

სოკოების ოჯახთან, რომელიც იკვებება დამპალი ხით და აღნიშნულ პროცესში თან ხის 

სრულ განადგურებაში შეაქვს წვლილი და თან საპასუხოდ აღნიშნულ ხეზე სრულად 

დამოუკიდებულ ორგანიზმად ყალიბდება (Pető & Grzebalska, 2016). აქ აღწერილი პროცესის 

მსგავსად, რეჟიმის ტრანსფორმაციის თავდაპირველ ეტაპზე, ანტილიბერალურმა 

ელიტებმა უნგრეთსა და პოლონეთში სრულად აითვისეს და საკუთარ თავზე მოირგეს 

ევროპის ლიბერალურ-დემოკრატიულ პროექტში არსებული პოლიტიკის რესურსები, 

ინსტიტუციური და ფინანსური ინფრასტრუქტურა, ნაცვლად ახლის შექმნისა. 

გავრცელებული რწმენა-წარმოდგენების საპირისპიროდ, არც FIDESZ-ს და არც PiS-ს არ 

სურს ევროკავშირი დატოვება და აღნიშნული ორგანიზაციის საბაზისო დოგმებისა და 

მექანიზმების უკუგდება. პირიქით, მათ სურთ, რომ სათავისოდ გამოიყენონ 

ევროკავშირიდან წამოსული დაფინანსება და პოლიტიკური შესაძლებლობები და ამის 

პარალელურად საკუთარი პოლიტიკური გეგმები შეასრულონ, რომელიც 

ანტილიბერალური ინტერნაციონალის შექმნას ითვალისწინებს (Sierakowski, 2016). 

ანტილიბერალური ელიტების კლიენტელიტიზმი იმით განსხვავდება, რომ ისინი ღიად 

ახდენენ „სახელმწიფოს კოლონიზებას თუ ოკუპირებას“ (Müller, 2016) და 

„საზოგადოებრივ ინსტიტუციებს (...) ისე ეპყრობიან როგორც პარტიის ლიდერის პირად 

საკუთრებას“ (Tamás, 2017), რასაც მივყავართ იქამდე, რომ თანამედროვე დემოკრატიული 

სახელმწიფოს იდეა, რაც მმართველი პარტიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნას გულისხმობს, 

სრულიად არარელევანტური ხდება. ამ ყველაფრის საშუალებას კი მათ უმრავლესობის 

ნაციონალიზმის პოპულისტური იდეოლოგია აძლევს, სადაც ნეპოტიზმი და 

კლიენტელიზმი გაგებულია არა როგორც ანომალია, არამედ როგორც ლეგიტიმური გზა 

ძალაუფლებისა და აქტივების ხალხის ჭეშმარიტი წარმომადგენლის ხელში 

კონცენტრაციის უზრუნველსაყოფად.  



 

აბედა სოკოს მსგავსად, რომელიც, როგორც წესი, თავს ესხმის უკვე დაზიანებულ ხეს, 

ანტილიბერალებმაც ძალაუფლებაში მოსვლა დაიწყეს ლიბერალური დემოკრატიის 

პროექტის დაღმასვლის კონტექსტში, რომელიც ხასიათდებოდა სუსტი და დაქსაქსული 

პროგრესული პარტიებით და დეფიციტური ერი-სახელმწიფოებით, რომლებიც 

მნიშვნელოვნად დაასუსტა ნეოლიბერალურმა გლობალიზაციის პროცესმა. შესაბამისად, 

ანტილიბერალური სახელმწიფოები შესაძლოა გავიგოთ როგორც გარდამავალი, 

კორექციული მოდელები, რომლებიც წარმოიშვა ჭეშმარიტი ლიბერალური დემოკრატიის 

დეფიციტითა და ლიბერალიზმის უუნარობით რეალურ დროში მიეღწია საკუთარი 

მიზნებისათვის (Krastev, 2016). პრინციპში, პოლონეთშიც და უნგრეთშიც ყოფილმა 

მმართველმა პარტიებმა ხელისუფლება დატოვეს კორუფციაში, ადამიანის 

უფლებებისადმი უპატივცემულობასა და კლიენტელიტისტურ სკანდალებში 

გახვეულებმა. თუმცა, როგორც არაერთი ექსპერტი აღნიშნავს (მაგ., იხ. Fiala & Tamás, 2016; 

Krastev, 2007, 2016; Ost, 2016), ლიბერალიზმის უუნარობა რომ რეალური შედეგებისთვის 

მიეღწია, არ შეიძლება რომ მხოლოდ და მხოლოდ ლიბერალური ელიტების ოპორტუნიზმს 

მიეწეროს და საბოლოო ჯამში იგი მომდინარეობს მემარცხენე ემანსიპატორული 

პოლიტიკების ეტაპობრივი დასუსტებიდან, რომელიც მმართველი პოლიტიკური კლასის 

დაბალანსების შესაძლებლობას იძლეოდა. 1980-იანი წლებიდან მოყოლებული, 

ნეოლიბერალიზმის ჰეგემონიის გაძლიერების პარალელურად, როდესაც მემარცხენე 

პოლიტიკებმა ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩამოშლა დაიწყო, აღარ დარჩნენ აქტორები, რომლებიც 

შეკავებისა და გაწონასწორების მეთოდის მეშვეობით ლიბერალური კაპიტალისტური 

სისტემის დემოკრატიულობას უზრუნველყოფდა. 

 

სტატიის მომდევნო ნაწილი ანტილიბერალური სახელმწიფოების აბედა სოკოსმაგვარ 

ფუნქციონირებას შეეხება, ადამიანის უფლებებსა და გენდერული თანასწორობის 

სექტორზე მისი ეფექტის გათვალისწინებით. კერძოდ, აქ აღწერილია სამი კონკრეტული 

მეთოდი თუ როგორ ასუსტებს ლიბერალური დემოკრატიული სახელმწიფოს არსებულ 

ინსტიტუციურ მოწყობას და იყენებს სათავისოდ: ადამიანის უფლებებისა და გენდერული 

თანასწორობის ენისა და ინფრასტრუქტურის აპროპრიაციის, პარალელური სამოქალაქო 

საზოგადოების შექმნის და დემოკრატიული პროცედურებით ბოროტად სარგებლობის 

მეშვეობით მმართველი ელიტებისა და მათი პარტნიორები სასარგებლოდ.  

 

5.1 ადამიანის უფლებათა ენისა და ინფრასტრუქტურის მიტაცება 

 

როდესაც უნგრეთისა და პოლონეთის მთავრობებმა შემოიტანეს ოჯახის მეინსტრიმინგის 

ცნება გენდერული მეინსტრიმინგის ალტერნატივად, არც CEDAW კომისიის წევრი 

ადამიანის უფლებათა გამოჩენილი ექსპერტები და არც ფემინისტი აქტივისტები 

აღნიშნულ ქვეყნებში არ აღმოჩნდნენ მზად მნიშვნელოვანი პარადიგმული 

ცვლილებისათვის, რომელიც ცენტრალურ ევროპასა და ევროკავშირის ინსტიტუციურ 

სტრუქტურებში ხდებოდა. 

 

მას შემდეგ, რაც 2010 წელს ოჯახის მეინსტრიმინგის ცნება შემოიღო უნგრეთის მთავრობამ, 

შესაძლებელი გახდა დაკვირვება, თუ როგორ გაქრა დღის წესრიგიდან გენდერი, რაც 

მიანიშნებდა იმაზე, რომ ანტილიბერალები ოჯახის მეინსტრიმინგს გენდერული 

მეინსტრიმინგის ალტერნატივად განიხილავდნენ და არა როგორც უბრალოდ დამატებით 

პოლიტიკურ ინსტრუმენტს. მიუხედავად იმისა, რომ გენდერული მეინსტრიმინგის 

ცალკეული ინიციატივები თავდაპირველ წლებში ჯერ კიდევ გრძელდებოდა, „უნგრელმა 

მაღალჩინოსნებმა ნაბიჯ-ნაბიჯ დაიწყეს დისტანცირება გენდერული თანასწორობის 



იდეისაგან“ და ოჯახის მეინსტრიმინგის იდეისკენ გადაიხარნენ (Juhász, 2015: 29). ამ 

ყოველივეს თან ახლდა სამთავრობო აპარატის ტრანსფორმაცია, რომელიც 

პასუხისმგებელი იყო გენდერულ თანასწორობაზე სამდივნოებში, რომლებიც ოჯახთან და 

დემოგრაფიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობენ. მაგალითად, უნგრეთის 

თანასწორი შესაძლებლობების დეპარტამენტი გადავიდა სოციალური და საოჯახო საქმეთა 

დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში, ხოლო გენდერული თანასწორობის საბჭო 2010 

წლიდან მოყოლებული აღარ მოუწვევიათ. 

 

პოლონეთში, საჯარო პოლიტიკის ახალი კონცეფციის, ოჯახის მეინსტრიმინგიის 

შემოტანა, რომელიც მიზნად ისახავდა „ოჯახის დაყენებას მთავრობის პოლიტიკური 

მართვის ცენტრში“ (MSZ, 2016), საზოგადოებას თავდაპირველად გააცნო თანასწორი 

მოპყრობისა და სამოქალაქო საზოგადოების სრულუფლებიანმა წარმომადგენელმა ვოიჩიჩ 

კაზმარცუკმა, 2016 წლის მარტში, გაეროს მიერ ორგანიზებულ, ქალთა სტატუსის მე-60 

სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას. მართალია, მას ღიად არ უარუყვია გენდერული 

მეინსტრიმინგი და ზოგიერთ საკითხში მის მნიშვნელობასაც კი გაუსვა ხაზი, თუმცა 

კაზმარცუკმა წარმოადგინა ოჯახის მეინსტრიმინგი, როგორც გაცილებით უფრო 

ყოვლისმომცველი ალტერნატივა და ამტკიცებდა, რომ მისი იმპლემენტაცია უნდა 

მომხდარიყო სოციალური ცხოვრების ყველა სფეროში, დაწყებული ეკონომიკითა და 

სამართლით, დასრულებული ჯანდაცვითა და განათლებით.  მოგვიანებით, იმავე წელს, 

პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდერ სტეკოვსკიმ 

მონაწილეობა მიიღო ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების ფორუმში, ვენაში. როდესაც 

მას ჰკითხეს, თუ როგორ ხედავდა ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ მმართველობას, 

თავისი თანაპანელისტები გააოცა იმაზე საუბრით, თუ როგორ იქცნენ ოჯახები მიმდინარე 

ტრანსფორმაციის მსხვერპლად და როგორ ასრულებდა ნაკისრ ვალდებულებებს 

პოლონეთი ოჯახების ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების 

მეშვეობით (Fundamental Rights Forum, 2016). 

 

უნგრელი ფემინისტების მსგავსად, რომლებიც უკვე დიდი ხანია ოჯახის მეინსტრიმინგს 

„კუსტარულ კონცეფციად“ მოიაზრებდნენ (Juhász, 2015: 29), პოლონელი ფემინისტები 

სტეპკოვსკის გამოსვლას გაოცებითა და ირონიით შეხვდნენ. თუმცა, ოჯახის 

მეინსტრიმინგი სულაც არ გახლავთ ახალი კონცეფცია და არც უბრალოდ ადამიანის 

უფლებების სფეროში მთავრობის მაღალჩინოსნების არაკომპეტენტურობის გადაფარვას 

ისახავს მიზნად. სინამდვილეში, ეს კონცეფცია გაეროს ეკონომიკური და სოციალურ 

საკითხთა დეპარტამენტისა (UN, 2003) და ევროპარლამენტის გამოცემულ დოკუმენტებში 

გამოჩნდა ჯერ კიდევ 2003 წელს (ევროპარლამენტის რეზოლუცია პროფესიული, საოჯახო 

და პირადი ცხოვრების შეთავსების შესახებ 2003/2129(INI)). ამ კონტექსტში, ეს ტერმინი 

გაგებული იყო როგორც ინსტრუმენტი სხვადასხვა პოლიტიკის გავლენის 

იდენტიფიცირებისათვის ოჯახებზე, ოჯახებთან დაკავშირებული საკითხების 

პოლიტიკის დოკუმენტებში შეტანისათვის და ოჯახების ფუნქციონირების 

გაძლიერებისათვის. ამავდროულად, ორივე დოკუმენტი ითვალისწინებდა ოჯახის 

ფართო, ფუნქციონალურ დეფინიციას, ნაცვლად ტრადიციული ვიწრო გაგებისა და ხაზს 

უსვამდა ინდივიდუალური უფლებების მნიშვნელობას ოჯახების უფლებების 

პარალელურად. თუმცა, ანტილიბერალური აქტორების ხელში, ოჯახების 

მეინისტრიმინგი გასცდა თავდაპირველ მნიშვნელობას და ალტერნატიულ პოლიტიკურ 

მოდელად ჩამოყალიბდა. მოდელად, სადაც ინდივიდის ნაცვლად ოჯახი განიხილება 

უფლებათა მთავარ სუბიექტად და რომელიც ფუნდამენტალისტური ღირებულებების 

ინსტრუმენტად მოიაზრება. მაგალითად, ბრიუსელში მოქმედმა კათოლიკურ ოჯახთა 

ევროპული ასოციაციების ფედერაციამ 2014 წელს წამოიწყო კამპანია „ხმა მიეცი ოჯახს!“, 



რომელიც მხარს უჭერს ოჯახის მეინსტრიმინგს სქესთა კომპლემენტარულობის იდეასთან, 

„გენდერი იდეოლოგიის“ უარყოფასთან, სიცოცხლის კონტრაცეპციისაგან დაცვასა და 

მშობლების უფლებებთან ერთად, აღზარდონ შვილები საკუთარი მრწამსის მიხედვით (მაგ, 

იხ, Vote for Family Manifesto, 2014). 

 

კონსერვატიული დღის წესრიგის სასარგებლოდ კრიტიკული გენდერული კვლევების 

დისკურსის აპროპრიაციის კიდევ ერთი მაგალითი გახლდათ ვარშავაში ქალთა მე-8 

კონგრესზე ვოიჩიჩ კაცმარჩუკის სიტყვით გამოსვლა. თავად ის ფაქტი, რომ კაცმარჩუკმა 

უარი არ თქვა კონგრესში მონაწილეობაზე და სიტყვით გამოსვლა დაიწყო ქალთა და კაცთა 

შორის სრული თანასწორობის იდეისადმი მის თავდადებულ მოღვაწეობაზე საუბრით, 

ცხადი ნიშანი იყო იმისა, რომ ახალ მთავრობას გენდერული თანასწორობის პარადიგმის 

სრული უგულებელყოფა კი არ სურდა, არამედ მისი ხელახალი გადააზრება. ქალებზე 

საუბრისას, რომლებიც, მისი თქმით, განსაკუთრებულ აღნიშვნასა და პატივისცემას 

იმსახურებენ, კაცმარჩუკმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ძალზე ცოტა ყურადღება ეთმობა 

მონაზვნებს, რომლებიც „თავიანთ ევანგელურ მოვალეობას ასრულებენ და ხშირად 

მნიშვნელოვან დახმარებას უწევენ მათ, ვისაც ეს სჭირდება.“ ადრე გამოთქმულ 

მოსაზრებასთან ერთად, რომ „შუშის ჭერი მხოლოდ და მხოლოდ ქალების გონებაში 

არსებობს“ (TVN24, 2016), რომ პოლონური კანონმდებლობა ქალთა „უფლებების დაცვის 

სრულ გარანტიებს ქმნის“ (TVN24, 2016), მისი ეს სიტყვით გამოსვლა ცხად მინიშნებას 

აკეთებდა თუ რა ტიპის ქალთა როლს უჭერენ მხარს ანტილიბერალური პარტიები და რა 

ტიპის არაპრივილეგირებულობა შეიძლება იქნას გაგებული ვალიდურად. 

 

ეს ფენომენი ნამდვილად არ წარმოადგენს ცენტრალურ ევროპულ მოვლენას, ხოლო ეს 

მაგალითები, სინამდვილეში, გაცილებით ფართო ტრანსნაციონალური კამპანიის 

ნაწილია, რომელიც 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული რელიგიური უფლებების 

აღიარებით იქნა წახალისებული და რომელიც ადამიანის უფლებების დისკურსზე 

სიმბოლური კონტროლისათვის ბრძოლას გულისხმობს. როგორც ლინ მორგანი აღნიშავს, 

ადამიანის უფლებათა სეკულარული ენის თავდაპირველი უარყოფის შემდეგ, 

კათოლიკურმა ორგანიზაციებმა დაიწყეს მისი ადაპტირება ანტიმოდერნული პოლიტიკის 

მიზნებთან, რომლის მეშვეობითაც, ისინი მიზნად ისახავდნენ „გაერთიანებული ერების 

ჩარჩოს გამოყენებას ოჯახის უფლებების, ნატურალური უფლებებისა და ჩანასახის 

უფლებების ლობირებისათვის“ (Morgan, 2016: 478). ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი 

ადამიანის უფლებათა ჩარჩოს გადაკეთებისა გახლავთ ე.წ. „პრო-სიცოცხლის“ მოძრაობა, 

რომელიც ემბრიონსა და ჩანასახს მორალურ და პოლიტიკურ სუბიექტებად აყალიბებს და 

ადამიანის უფლებათა კონცეფციას უსადაგებს ჩანასახს, რათა საფუძველი გამოაცალოს 

ქალთა რეპროდუქციულ უფლებებს და უარყოს ხელოვნური განაყოფიერებით ჩასახული 

ბავშვების სრულყოფილი ინდივიდუალური და სამოქალაქო უფლებები (მაგ., იხ. 

Korolczuk, 2016). პოლონეთში, მმართველმა პარტიამ არაერთი დაპირება გასცა „ჩანასახთა 

სიცოცხლის“ დასაცავად კანონების შემოღებასთან დაკავშირებით. 2016 წელს, მმართველმა 

პარტიამ მხარი დაუჭირა ფუნდამენტალისტური არასამთავრობო ორგანიზაცია Ordo Iuris-

ის ინიციირებულ კანონპროექტს პარლამენტში, რომელიც ითვალისწინებდა აბორტის 

სრულ აკრძალვას, მათ შორის, გაუპატიურებისა და ემბრიონული დეფორმაციის 

შემთხვევაშიც კი და ახდენდა ჩანასახის ცხოვრებაში ნებისმიერი ჩარევის 

კრიმინალიზაციას. მასობრივი პროტესტის შემდეგ, რომელშიც 140 000-ზე მეტმა ადამიანმა 

(ძირითადად ქალებმა) მიიღო მონაწილეობა მთელი პოლონეთის მასშტაბით, PiS-მა უკან 

გაიხმო თავისი მხარდაჭერა Ordo Iuris-ის კანონპროექტისადმი და განაცხადა, რომ იგი 

პროექტის საკუთარ ვერსიას წარადგენდა. 

 



5.2. პარალელური სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობა 

 

როგორც არაერთი ექსპერტი და მეცნიერი აღნიშნავს, FIDESZ-ის მმართველობის 

პირობებში უნგრეთის მაგალითზე დაყრდნობით (Krekó & Mayer, 2015; Pető & Vasali, 2014; 

Tavares, 2013), ცენტრალურ ევროპაში ანტილიბერალური პარტიების მიზანი გახლავთ 

„ტრანსფორმაციის ტრანსფორმაცია“ (მაგ., იხ. Minkenberg, 2015) – 1989 წლის შემდგომი 

ლიბერალურ-დემოკრატიული სახელმწიფოს ინსტიტუტებისა და ინფრასტრუქტურის 

რეკონფიგურაცია ისე, რომ მმართველ ელიტასა და მის პარტნიორებს მძლავრი 

მხარდაჭერა ჰქონდეთ. 1989 წლის შემდგომი ტრანსფორმაციის ხელახალი გარდაქმნის 

წამყვანი ასპექტი გახლავთ არსებული სამოქალაქო საზოგადოების გადალაგება იმგვარად, 

რომ ღიად მოხდეს მისი ხელახალი პოლიტიზება ანტი-ლიბერალურ და ანტი-

მოდერნისტულ ღირებულებებთან ჰარმონიაში. აღნიშნული რეპოლიტიზება, საბოლოო 

ჯამში, ნიშნავს პოლიტიკის ხელახალ ნორმატივიზიაციას - აქამდე არსებული 

ტექნოკრატიულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სფეროებში ნორმებისა და ღირებულებების 

შემოტანას და მის დაქვემდებარებას მმართველი ელიტისთვის, რომელიც „ხალხის“ 

წარმომადგენელია.  

 

აღნიშნული ნაციონალისტური რეპოლიტიზაცია წარმოადგენს ანტილიბერალური 

ელიტების პროექტს 1989 წლის შემდგომი ცენტრალური ევროპის დომინანტური 

სამოქალაქო საზოგადოების საპირწონედ. როგორც PiS-ის ლიდერმა იარსოლავ კაჩინსკიმ 

განაცხადა ჯერ კიდევ 2006 წელს, 1989 წლის შემდგომ, პოლონეთი როგორც რესპუბლიკა 

მხარს უჭერდა სამოქალაქო საზოგადოების დასავლურ კონცეფციას, ვინაიდან მათ არ 

სურდათ „მძლავრი სახელმწიფო და მძლავრი პოლიტიკა“ და სურდათ მოქალაქეთა 

მოსალოდნელი გამოღვიძების მიჩუმება (Michalski & Kaczyński, 2006). კრიტიკოსები 

აკადემიური წრეებიდან ნაწილობრივ იზიარებდნენ მის შეხედულებებს და ამტკიცებდნენ, 

რომ სამოქალაქო სექტორმა წვლილი შეიტანა ნეოლიბერალური ტრანსფორმაციის 

ლეგიტიმირებაში, შეასრულა მოქალაქეთა დეპოლიტიზების ინსტრუმენტის როლი და 

მოახდინა პოლიტიკური უკმაყოფილების ექსპერტიზის, კონსულტაციისა და 

მომსახურების მიწოდების ენაზე გადაყვანა (მაგ., იხ. Lang, 1997; Roy, 2014, ფემინისტური 

კრიტიკისათვის; Załęski, 2012 პოლონეთის NGO-იზაციასთან დაკავშირებით). 

ანტილიბერალები ფუნდამენტურად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ უსიტყვო კონსენსუსს, 

რომელიც არსებობს იმასთან დაკავშირებით თუ როგორი უნდა იყოს სამოქალაქო 

საზოგადოება. ვინაიდან  ნეოლიბერალურმა სახელმწიფოებმა 1989 წლის შემდეგ დაიწყეს 

სხვადასხვა მომსახურების დონორებზე დამოკიდებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე 

აუთსორსინგი, ანტილიბერალურმა აქტორებმა, ნეოლიბერალ აქტორებთან 

დაპირისპირებისას, წამოიწყეს პოლიტიკური სოციალიზაციური ბრძოლა წარსულში 

დეპოლიტიზებული სამოქალაქო საზოგადოებების დღის წესრიგის ჩამოყალიბებისა და 

გადაფასებისათვის. მათი მიზანი, რომ შეცვალონ ენა, აქტორები და სტრუქტურები, 

ვრცელდება არა მხოლოდ სოციალურ სივრცეზე, რომელსაც მანამდე არსებული 

სეკულარული, ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციები 

იკავებდნენ, არამედ  ასევე მხარდაჭერასა და რესურსებზეც.  

 

თუმცა, სამოქალაქო საზოგადოების აღნიშნული რეპოლიტიზაცია გულისხმობს 

ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც ადამიანის უფლებათა 

ლიბერალურ-დემოკრატიული პარადიგმის ფარგლებში ფუნქციონირებდნენ, ჩანაცვლებას 

პრო-სახელისუფლებო და ზოგჯერ ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერაც კი, რომლებიც მხარს უჭერენ ანტილიბერალურ დღის წესრიგს. ეს 

ჩანაცვლება უმეტესწილად ხდება ევროკავშირისა და სახელმწიფო დაფინანსების 



იდეოლოგიური ნიშით დისტრიბუციით და ადამიანის უფლებებზე მომუშავე 

არასამთავრობო ორგანიზაციების ეროვნული უსაფრთხოების სიბრტყეში გადატანის 

მეშვეობით. ახლადაღმოცენებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ერთი შეხედვით ძველი 

ორგანიზაციების მსგავსი პროფილი აქვთ და იგივე სამიზნე აუდიტორია ჰყავთ, თუმცა 

ისინი შესამჩნევად განსხვავებული სტრუქტურის ფარგლებში ოპერირებენ, რომელიც 

ღიად ფუნდამენტალისტურად რელიგიური და ანტილიბერალურია. გარდა ამისა, ისინი 

ამტკიცებენ, რომ საზოგადოების ერთადერთი ჭეშმარიტი წარმომადგენლები არიან, 

პროგრესულ ორგანიზაციებს საზღვარგარეთიდან მართულებად წარმოაჩენენ. ამ გაგებას 

საუკეთესოდ ასახავს მთავრობის მიერ გარითმული“ulica i zagranica” (ქუჩა და 

საზღვარგარეთი), რომელიც აღნიშნავს სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა ტიპის 

პროტესტის საზღვარგარეთიდან დაფინანსებას. 

 

FIDESZ-მა უნგრეთში წარმატებით შეძლო ყალბი არასამთავრობო სექტორის დაფუძნება, 

რომელიც მთავრობის დღის წესრიგთან თანხმობაში მოქმედებს და ახდენს პრო-

სამთავრობო სახალხო მობილიზაციის ინიციირებას. 2012 წლიდან მოყოლებული, ერთ-

ერთი ასეთი მთავრობის მიერ მართული არასამთავრობო ორგანიზაცია - სამოქალაქო 

თანამშრომლობის ფორუმი (CÖF) ლაზლო ჩიზმადიას ხელმძღვანელობით, რომელიც 

ასევე უნგრეთის მთავარი გრანტის გამცემი ორგანოს, ეროვნული კოოპერაციის ფონდის 

პრეზიდენტი გახლავთ, იყო პროსამთავრობო „მშვიდობის მარში უნგრეთისათვის“ 

(Békemenet) ორგანიზატორთა შორის. 2014 წლის საარჩევნო კამპანიის დროს CÖF სათავეში 

ედგა ოპოზიციისადმი წამოწყებულ ცილისმწამებლურ კამპანიას, რომელიც მოიცავდა 

ბილბორდებს წარწერით „იძებნება“, სადაც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების როგორც 

კრიმინალების ფოტოები იყო დატანილი, რამაც FIDESZ-ს მისცა საშუალება, რომ 

არასისტემურ საკითხებზე ორიენტირებული კამპანია ეწარმოებინა. 

 

როდესაც საუბარია არასამთავრობო სექტორის რესტრუქტურიზაციაზე, ზემოაღნიშნული, 

საყოველთაოდ ცნობილი პროცესის გარდა, ნაკლებად ხილვადი, თუმცა გაცილებით უფრო 

სიღრმისეული ცვლილებაც მიმდინარეობდა. კერძოდ, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისათვის დაფინანსების წართმევისა და ფინანსების ერთი შეხედვით 

მსგავსი, თუმცა არსებითად განსხვავებული მიზნების მქონე ორგანიზაციებისაკენ 

მიმართვა. ამ პროცესის ერთ-ერთი ცნობილი მაგალითი უნგრეთში გახლდათ 2011 წელს  

წამოწყებული წინააღმდეგობრივი კამპანია, რომელიც იყენებდა ფოტოს, სადაც დატანილი 

იყო ჩანასახი, რომელიც დედას სთხოვდა, რომ გაეჩინა და გაეშვილებინა (Euractiv, 2011). 

როგორც მოგვიანებით გახდა ცნობილი, აღნიშნული კამპანია იყო მთავრობის მიერ 

ინიციირებული პროექტის ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავდა სამუშაო დღის 

დაბალანსების ხელშეწყობას და დაფინანსებული იყო არც მეტი არც ნაკლები 

ევროკავშირის დასაქმებისა და სოციალური სოლიდარობის პროგრამა PROGRESS-ის 

ფარგლებში. ამას გარდა, მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთში ორი ქალთა ორგანიზაცია 

არსებობს, რომლებიც საოჯახო საქმიანობაში მამების ჩართულობაზე მუშაობს 

(ლიბერალური Jól-lét, რომელიც დიდი ხანია არსებობს და ახლად შექმნილი, 

კონსერვატიული Három Királyfi), ბოლო წლებში მხოლოდ და მხოლოდ ეს უკანასკნელი 

ახერხებს მნიშვნელოვანი სახელმწიფო დაფინანსების მიღებას თავისი პროექტებისათვის.5 

 

                                                      

5 http://www.haromkiralyfi.hu/tamogatasok.  

 



პოლონეთშიც, სადაც 2016 წელს მთავრობამ გამოაცხადა სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარების ახალი ეროვნული გეგემა, არასამთავრობო სექტორის 

რესტრუქტურიზაციის ანალოგიური პროცესი წარიმართა. გარდა ლეგიტიმური 

პოსტულატებისა, სადაც საუბარია მესამე სექტორის წინაშე არსებული გამოწვევების 

მოგვარებაზე, ახალი ეროვნული გეგმა დიდწილად იდეოლოგიური იმპულსებით არის 

განმსჭვალული. პრინციპში, მთავრობის მაღალჩინოსნები არც მალავდნენ თავიანთ 

განზრახვას შეექმნათ ახალი, „ავთენტური“ სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც 

„თავისუფალი იქნებოდა უცხოური გავლენებისაგან“ (Dudkiewicz & Kulik-Bielińska, 2016) 

და რომელიც ადგილს გამოუძებნიდა რელიგიურ და რადიკალურ მემარჯვენე 

ორგანიზაციებს, რომელსაც წინა მთავრობის პირობებში დაფინანსების მოპოვება 

უჭირდათ (NGO.PL, 2016). როგორც Batory Foundation-ის დირექტორი ევა კულიკ-ბიელინსკა 

აღნიშნავს, 2015 წელს PiS-ის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, სამოქალაქო სექტორმა 

დემოკრატიული სტანდარტების თვალსაზრისით სერიოზული დარტყმების მთელი სერია 

მიიღო. მათ შორის, სამინისტროებთან არსებული ექსპერტებით დაკომპლექტებული 

ორგანოების დაშლა, საგრანტო კონკურსებისა და აღნიშნული კონკურსების ჟიურის 

გაუქმება, უკვე გამოცხადებულ ტენდერებში პრიორიტეტული სფეროების ცვლილება, 

ტენდერების შედეგების გაყინვა ან შეცვლა, დაფინანსებაზე უარის თქმა უცნაური 

მოტივებით და ფინანსების ისეთი ორგანიზაციებისათვის გადაცემა, რომლებიც 

ფორმალურ კრიტერიუმებს ვერ აკმაყოფილებენ (Dudkiewicz & Kulik-Bielińska, 2016). 

 

კულიკის მიერ ჩამოთვლილი სისტემური ცვლილებები მოიცავს კონკრეტულ მაგალითებს, 

რომლის შედეგადაც ძალზე ხელშესახები დარტყმა მიადგათ საზოგადოების 

არაპრივილეგირებულ წევრებს, რომლებიც სახელმწიფოსაგან უგულისყურობის 

პირობებში არასამთავრობო ორგანიზაციებზე იყვნენ დამოკიდებულნი მომსახურებების 

მისაღებად. ერთ-ერთი ფართოდ გახმაურებული მაგალითი გახლდათ ქალთა უფლებების 

დაფინანსებაზე უარის თქმა, 1994 წელს დაარსებული ფონდისთვის, რომელიც შეიქმნა 

გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისათვის და რომელიც სხვადასხვა ტიპის 

ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის დახმარების გაწევაში სპეციალიზდებოდა. ფონდის 

ოფისები და მობილური ჯგუფები მთელი პოლონეთის მასშტაბით ფუნქციონირებს და 

წელიწადში 3000-მდე ქალს უწევს დახმარებას, დიდწილად, იუსტიციის სამინისტროს 

დაფინანსებით. თუმცა, ახალმა მთავრობამ მას დაფინანსება შეუწყვიტა იმ არგუმენტით, 

რომ იგი მხოლოდ და მხოლოდ ქალებს სთავაზობს დახმარებას და არა ძალადობის ყველა 

მსხვერპლს. აღნიშნული მოთხოვნა საერთოდ არ ყოფილა იუსტიციის სამინისტროს 

რეგულაციებში და წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო სტანდარტებთან, მაგ. 

სტამბოლის კონვენციასთან, რომელიც ცხადად აღნიშნავს, რომ ძალადობის მსხვერპლთა 

უმეტესობას ქალები შეადგენენ. სხვა ორგანიზაციები, რომლებმაც ვერ მიიღეს დაფინანსება 

იყვნენ, მაგალითად, ასოციაცია BABA, რომელიც ქალებს ეხმარება და ფონდი Nobody's 

Children, რომელიც ძალადობის მსხვერპლ ბავშვებთან მუშაობს. ასოციაცია BABA-ს 

ნაცვლად დაფინანსება გადაეცა კათოლიკურ არასამთავრობო ორგანიზაცია Brother Krystyn 

Association-სა და ოჯახზე ორიენტირებულ ორგანიზაციას ლუბუსკის მოძრაობა ქალებისა 

და ოჯახებისათვის; ხოლო ფონდი Nobody's Children-ის ნაცვლად დაფინანსება გადაეცა 

ორგანიზაცია Caritas-ს (RPO, 2016). ორგანიზაციებს, რომლებმაც დაფინანსება ვერ 

მოიპოვეს საერთო ის ჰქონდათ, რომ დიდი ხნის განმავლობაში რელიგიური 

კონსერვატორების თავდასხმის ობიექტები იყვნენ, ანტი-საოჯახო პოზიციების გამო. ეს კი 

გამოიხატებოდა იმაში, რომ აღნიშნული ორგანიზაციები ძალადობის მსხვერპლებთან 

ინდივიდუალურად მუშაობდნენ, ნაცვლად იმისა რომ ოჯახების შენარჩუნებაზე 

ეზრუნათ, მაგალითად, მედიაციის მეშვეობით. განსაკუთრებული თავდასხმის ობიექტი 

იყო ქალთა უფლებების ცენტრი, რომელსაც ბრალს სდებდნენ „გენდერული 



იდეოლოგიისა“ და სტამბოლის კონვენციის რატიფიკაციის მხარდაჭერაში, რომელსაც 

ხელი პრეზიდენტმა კომოროვსკიმ აღნიშნული ცენტრის ოფისში მოაწერა. 

 

ზოგიერთი ტენდერის შემთხვევაში, პრიორიტეტული სფერო შეიცვალა 

პრივილეგირებული პროექტისა და ორგანიზაციის სასარგებლოდ, რომლებიც ახალი 

მთავრობის იდეოლოგიისათვის მნიშვნელოვან ღირებულებებსა და მიდგომებზე 

ფოკუსირდებოდნენ. მაგალითად, 2016 წელს, სამოქალაქო ინიციატივების ფონდის 

სუბსიდიების კონკურსის შეფასების დოკუმენტი გადაკეთდა ისე, რომ პრიორიტეტი 

მინიჭებოდა „აქტივობებს, რომლებიც უპირატესობას ანიჭებს ოჯახს, დედობასა და 

მშობლობას“ (MRPiP, 2016). პარტიულ იდეოლოგიასა და სახელმწიფოს შორის საზღვრების 

სერიოზული მასშტაბით მოშლის კიდევ ერთი მაგალითი იყო ადამიანის უფლებათა 

კომისრის სამსახურისათვის დაფინანსების 2.33 მილიონი ევროთი შემცირება 2016 წელს, 

რამაც კომისრის სამსახურს სხვადასხვა მოვალეობის შესრულების შესაძლებლობა არ 

მისცა. იმავე წელს, 42 მილიონი ევრო გამოიყო კათოლიკური სამყაროს ახალგაზრდული 

კონგრესის ორგანიზებისათვის კრაკოვში. 2016 წელს ყველაზე დიდი მოგება ეკლესიამ და 

კათოლიკურმა სამოქალაქო ორგანიზაციებმა ნახეს. მხოლოდ და მხოლოდ რადიო Maryja-

ს ქარიზმატულმა ლიდერმა მამა ტადეუშ რიდზიკმა 6 მილიონზე მეტი ევრო მიიღო 

სხვადასხვა პროექტისათვის. იმისათვის რომ რიდზიკის ფონდს 47 ათასი ევრო მიეღო, 

საგარეო საქმეთა სამინისტრომ შეცვალა პირობები უკვე გამოცხადებულ ტენდერში და 

დაამატა მოთხოვნა „ევროპულ ცივილიზაციასა და კულტურაში პოლონური წვლილის 

მხარდაჭერა პოლონეთის გაქრისტიანების 1050 წლისთავის აღსანიშნავად და 2016 წლის 

მსოფლიო ახალგაზრდობის დღის კონტექსტში“ (MSZ, 2016). 

 

ფინანსების იდეოლოგიურად მოტივირებულმა განაწილებამ გენდერის კვლევებზე, 

როგორც აკადემიურ დისციპლინაზეც მოახდინა გავლენა. 2016 წელს, თანამდებობის 

დაკავებისთანავე, განათლების მინისტრმა იაროსლავ გოვინმა გამოაცხადა, რომ „ეს რაღაც 

გეი და ლესბოსური კვლევების“ ჟურნალი სასწრაფოდ უნდა ამოეღოთ სამინისტროს 

სიიდან (PAP, 2016). მოგვიანებით კი აღნიშნა, რომ მართალია, მას არ გააჩნდა არავითარი 

ძალაუფლება უნივერსიტეტებზე, ვინაიდან ისინი კანონით ავტონომიურ სუბიექტებს 

წარმოადგენენ, გენდერის კვლევებს იგი „ფსევდომეცნიერებად“ მიიჩნევდა, კომუნისტურ 

ენაში მარქსიზმ-ლენინიზმის სწავლების მსგავსად და წუხდა, რომ ევროპული გრანტები 

იხარჯებოდა ასეთი სფეროს კვლევაში (PAP, 2016). ეს განცხადებები წარმოადგენდა ანტი-

გენდერული კამპანიის გაგრძელებას, რომელიც მიზნად ისახავდა გენდერის კვლევებზე 

თავდასხმას. მიუხედავად იმისა, რომ გენდერის კვლევებს არასდროს ჰქონია მძლავრი 

პოზიცია რეგიონში, ინსტიტუციონალიზაციისა და დაფინანსების თვალსაზრისით (Peto, 

2000), აღნიშნული სფერო არასდროს ყოფილა მთავრობის მაღალჩინოსნების მხრიდან 

ამგვარი თავდასხმის ობიექტი. პრინციპში, ერთ-ერთი მიზეზი თავდასხმების სიმცირისა 

გახლდათ ის ფაქტი, რომ გენდერის კვლევებში პირველი სამაგისტრო პროგრამა 

უნგრულენოვან სახელმწიფო უნივერსიტეტში მხოლოდ და მხოლოდ 2016 წლის 

გაზაფხულზე გაიხსნა, ინგლისურენოვან სადოქტორო პროგრამასთან ერთად, ანტი-

გენდერული რიტორიკის შუაგულში (Pető, 2017 297–299). 

 

5.3. დემოკრატიული პროცედურების აპროპრიაცია 

 

ანტილიბერალური ტრანსფორმაციის ოპერირების კიდევ ერთი კარგი მაგალითი  გახლავთ 

დემოკრატიული პროცედურების, როგორიცაა რეფერენდუმებისა და კანონის მიღების 

პროცედურების აპროპრიაცია. როგორც Batory Foundation-ის მოქალაქეთა სამართლებრივი 

ფორუმი აღნიშნავს, ხელისუფლებაში მოსვლიდან 100 დღის განმავლობაში, PiS-ის 



მთავრობამ მიიღო 42 კანონპროექტი, სამნახევარჯერ მეტი, ვიდრე წინა მთავრობამ ამავე 

პერიოდში (Obywatelskie Forum Legislacji, 2018). აღნიშნული კანონპროექტების 75% 

წარმოდგენილი იყო როგორც პარლამენტის ინდივიდუალურ წევრთა კანონპროექტები, 

მექანიზმით, რომელიც ოპოზიციის წევრებისათვის შეიქმნა და რომელიც არ მოითხოვს 

მოსაზრებების წარდგენას, სამინისტროთაშორის კონსულტაციებს, საჯარო განხილვებსა 

და ზემოქმედების შეფასებას. სამთავრობო კანონპროექტებთან დაკავშირებით, 

სამოქალაქო სამართლის ფორუმმა დააფიქსირა ზოგადი დაჩქარებისა და 

არათანმიმდევრულობის ტენდენცია; ზოგიერთი კანონპროექტი განხილული არ ყოფილა 

ჩართულ მხარეებთან, ზოგიერთი კი არ შეიცავდა ზემოქმედების შეფასების სათანადოდ 

მომზადებულ დოკუმენტს. ანალოგიურად, დაჩქარებული წესით მოხდა 

ანტილიბერალური კანონების მიღება უნგრეთშიც.  მხოლოდ და მხოლოდ 2011-13 წლებში 

პარლამენტი ყოველწლიურად ამტკიცებდა 226 კანონპროექტს, თითქმის ორჯერ მეტს, 

ვიდრე 1990-2013 წლებში (CRCB, 2015). დაჩქარებულმა პროცესმა გავლენა მოახდინა 

კანონების ხარისხზე, ხოლო სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები ხაზს 

უსვამდნენ დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით კონსულტაციების სიმწირეს. 

პოლონეთის მსგავსად, კანონპროექტების უმეტესობა ინიციირებული იყო როგორც 

ინდივიდუალური პარლამენტის წევრების მიერ დარეგისტრირებული წინადადებები, 

რომლებიც კონსულტაციების გამართვას არ მოითხოვდა. 

 

დაჩქარებულმა კანონშემოქმედებითმა პროცესმა, იდეოლოგიურად მოტივირებულ 

პოლიტიკასთან ერთად სერიოზული გავლენა მოახდინა ქალთა მდგომარეობასა და 

ემანსიპატორულ პოლიტიკაზე. 2016 წელს, აბორტის საწინააღმდეგო კანონზე 

დაჩქარებული საპარლამენტო მუშაობის პროცესში, მმართველმა პარტიამ ქალთა 

უფლებებზე მომუშავე აქტივისტებს უარი უთხრა დებატებში ჩართვაზე, მიუხედავად 

იმისა, რომ ადრეულ განხილვებზე დასწრების საშუალება მათ ჰქონდათ. ყველაზე ნაკლებ 

სადავო კანონების შემთხვევაშიც კი, კონსულტაციების ეტაპი თითქმის მთლიანად იყო 

გამოტოვებული, ანდა მინიმუმამდე იყო დაყვანილი და ხშირად მასში მხოლოდ და 

მხოლოდ პრო-სამთავრობო არასამთავრობო ორგანიზაციები იყვნენ ჩართულები. ეს 

ნიშნავს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების აქტორებს ჩართვის და თავიანთი 

წინააღმდეგობის გაჟღერების საშუალება არ ჰქონიათ პროცესში, სადაც დასაბუთებული 

მიდგომის ნაცვლად, მხოლოდ და მხოლოდ გამოსავალზე საუბარი მიმდინარეობდა და მის 

ფარგლებში არაპრივილეგირებული ჯგუფების მოსაზრებებისთვის არც კი მოუსმენიათ.  

 

6. დასკვნა 

სწრაფად მზარდ ლიტერატურას, რომელიც ევროპის მასშტაბით ლიბერალური 

დემოკრატიისა და თანაბარი უფლებების იმპლემენტაციის მოწინააღმდეგე აქტორებს 

შეისწავლის, წინამდებარე სტატია ამდიდრებს უნგრეთსა და პოლონეთში მიმდინარე 

ანტილიბერალური პოლიტიკური ტრანსფორმაციის სამოქმედო გზების გამოკვლევის 

მეშვეობით, რომელიც ჩვენი დაკვირვებით გლობალური ნეოლიბერალური სისტემის 

ჰეგემონიის საპასუხოდ აღმოცენდა. ანტილიბერალური ტრანსფორმაციის პროცესის 

ეტაპობრივი შესწავლითა და უნგრეთსა და პოლონეთში ანტილიბერალური პარტიების 

რიტორიკის, პოლიტიკებისა და მექანიზმების შედარებაზე დაყრდნობით, წინამდებარე 

სტატია ამტკიცებს, რომ რეჟიმის მიმდინარე ცვლილების ლოგიკისა და მექანიზმების 

გასააზრებლად გენდერულად სენსიტიურ პერსპექტივას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. 

როგორც სტატიაში აღვნიშნავთ, აღნიშნული პროცესის მიზეზი გახლავთ ის, რომ 

ანტილიბერალური პარტიები ძალაუფლებაში მოდიან გენდერული თანასწორობის 

პარადიგმასთან დაპირისპირებისა და „ნეოლიბერალური ნეოპატრიარქატის“ შედეგების 

გამოყენების მეშვეობით. ანტილიბერალური პარტიები იყენებენ გენდერულ და საოჯახო 



პოლიტიკებს როგორც ინსტრუმენტებს საკუთარი კონტრჰეგემონიური პროექტების 

შესაქმნელად და, შესაბამისად, მმართველი ელიტის, მათი პარტნიორებისა და 

მხარდამჭერთა ბაზის გასაძლიერებლად. ამგვარი ტაქტიკები განამტკიცებს 

ანტილიბერალურ სისტემებს იმ კონცეფციებისა და მექანიზმების ათვისების მეშვეობით, 

რომლებიც ლიბერალურ-დემოკრატიული ინფრასტრუქტურის საფუძველს 

წარმოადგენდა ქალთა უფლებების გასავითარებლად. 

 

თუკი მისი სათანადო აღიარება არ მოხდება და საჭირო ძალისხმევა არ ჩაიდება მისთვის 

წინააღმდეგობის გაწევაში, ანტილიბერალურ ტრანსფორმაციას გამანადგურებელი 

გავლენა ექნება ცენტრალურ ევროპაში ემანსიპატორული პოლიტიკის მომავალზე. 

უნგრეთშიც და პოლონეთშიც ადამიანის უფლებათა და ღია საზოგადოების აქტივიზმის 

უსაფრთხოების სიბრტყეში გადატანას თან ახლდა ანტილიბერალური სამოქალაქო 

საზოგადოების, როგორც ხალხის ინტერესების ერთადერთი ჭეშმარიტი გამომხატველის 

რეპოლიტიზება და რენორმატივიზაცია. ამან კი კიდევ უფრო განამტკიცა დესტრუქციული 

იდენტობის პოლიტიკის ჩარჩო (იხ. Ost, 2005), რომლის ფარგლებშიც პოლიტიკურ-

ეკონომიკურ სისტემასთან დაკავშირებით განსხვავებული ხედვები გადმოცემულია 

როგორც კონფლიქტი ეროვნულ და უცხო ინტერესებს შორის, „ხალხსა“ და 

„გამყიდველებს“ შორის. მეტიც, ვინაიდან ანტილიბერალური ტრანსფორმაცია ოპერირებს 

უკვე არსებული პოლიტიკური მექანიზმების, კონცეფციებისა და დაფინანსების წყაროების 

მიტაცების მეშვეობით, მას წვლილი შეაქვს სამოქალაქო წინააღმდეგობისათვის არსებული 

და ინსტიტუციონალიზებული სივრცეების, ინსტრუმენტებისა და ფინანსური წყაროების 

შემცირებაში. დაფინანსება ჩამორთმეული, საფრთხეებად დემონიზებული და 

ანტილიბერალურ კონტექსტში მომუშავე ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

აკადემიკოსები და ფემინისტი საჯარო მოხელეები მიმწყვდეულნი არიან კუთხეში, სადაც 

მათ შეზღუდული აქვთ სამოქმედო არეალი, აღარ შეუძლიათ პოლიტიკაზე გავლენის 

მოხდენა ადრე გამოყენებული, ტექნოკრატიული არხებით კონსულტირებისა და 

ადვოკატირების მეშვეობით და ხშირად სრულიად უუნაროები არიან რომ უცხოელი 

დონორების გარეშე იფუნქციონირონ. ამგვარად, ანტილიბერალური ტრანსფორმაციის 

აბედა სოკოს მსგავსი ფუნქციონირების მეშვეობით, პროგრესული სამოქალაქო 

საზოგადოება იქცევა ზუსტად ისეთად, როგორიც ანტილიბერალებს სჭირდებათ რომ ის 

იყოს - არაეფექტიანი, დელეგიტიმიზებული და უცხოური ფონდებისაგან 

დაფინანსებული. შესაბამისად, ჩვენ გვწამს, რომ ანტილიბერალური მემარჯვენეები 

პროგრესული სამოქალაქო საზოგადოების გაქრობას კი არ ცდილობენ, არამედ მისგან 

საფრთხობელას გამოყვანას, რომელსაც მაშინ გამოიყვანენ სცენაზე მმართველი ელიტები, 

როდესაც მხარდამჭერთა მობილიზება დასჭირდებათ. 

 

ხანმოკლე პერსპექტივაში, სამოქალაქო საზოგადოების სექტორის რესტრუქტურიზაცია და 

ადამიანის უფლებების აქტივიზმის უსაფრთხოების სიბრტყეში გადატანა ნამდვილად 

დააზარალებს ფემინისტურ ორგანიზაციებს და მათ - ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა 

მსგავსად - ვინც აღნიშნული ორგანიზაციების მუშაობით სარგებლობდა. თუმცა, როგორც 

ბოლო ხანებში პოლონეთში ორგანიზებულმა პროტესტის ტალღებმა ცხადყო - ქალთა შავი 

პროტესტიდან6 მოყოლებული სასამართლო რეფორმების წინააღმდეგ გამართული 

                                                      
6 2016 წელს ინიცირებული იქნა საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც კიდევ უფრო ართულებდა 

აბორტზე ხელმისაწვდომობას და ითვალისიწნებდა სასჯელს 5 წლამდე პატიმრობის სახით 

როგორც აბორტის პროვაიდერებისათვის, ისე აბორტის მსურველი ქალებისათვის. კანონპროექტის 

საპასუხოდ ასობით ათასი შავებში გამოწყობილი ქალი და კაცი გამოვიდა მთელი ქვეყნის 



დემონსტრაციებით დამთავრებული - ერთ-ერთი ფორმა, რომლის მეშვეობითაც 

სოციალური სამართლიანობისათვის მებრძოლ აქტორებს ჯერ კიდევ შეუძლიათ ეროვნულ 

პოლიტიკაში ეფექტიანი მონაწილეობა, არის მასობრივი პროტესტები და სახალხო 

ორგანიზება. შესაბამისად, ანტილიბერალური ტრანსფორმაცია აღმოჩნდება თუ არა 

მომაკვდინებელი პროდემოკრატიული სამოქალაქო საზოგადოებისათვის ისევეა 

დამოკიდებული რეჟიმის მიერ მომავალში გადადგმულ ნაბიჯებზე, რამდენადაც 

სოციალური სამართლიანობისთვის მებრძოლი აქტორების უნარზე ჩაერთონ 

საზოგადოებაში მათი როლის გადააზრებასა და რეპოლიტიზებაზე.  თუკი სამოქალაქო 

საზოგადოების აქტორები ბოლოდროინდელ თავდასხმებს გამოიყენებენ იმისათვის, რომ 

დაივიწყონ ტექნოკრატიული და NGO-იზებული მუშაობის მეთოდები და სანაცვლოდ, 

დაიწყონ ლეგიტიმაციისა და მასობრივი მხარდაჭერის მოპოვებაზე მუშაობა, საკუთარი 

მიზნებიდან გამომდინარე, პოლიტიკური მეთოდებით, ანტილიბერალური 

მმართველობის გაძლიერების პროცესი შესაძლოა მნიშვნელოვანწილად შეფერხდეს და 

გაჩნდეს ბევრად მეტი დრო ახალი პოლიტიკური ალტერნატივების აღმოცენებისათვის.  
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