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საკვლევი პრობლემის ჩამოყალიბება/ლიტერატურის 

მიმოხილვა

ექსტრაქტივიზმი

ექსტრაქტივიზმის1 ცნებამ ბოლო წლების განმავლობაში საერთაშორისო აკადე-
მიური და პოლიტიკური წრეების დიდი ყურადღება და ინტერესი დაიმსახურა. 
აკოსტას მიხედვით, ექსტრაქტივიზმი დიდი რაოდენობის დაუმუშავებული, ან 
ნაწილობრივ დამუშავებული ბუნებრივი რესურსების (არამხოლოდ მინერალე-
ბი და ნავთობი) მოპოვება და ექსპორტია (Acosta 2013).  ის ხშირად დაკავში-
რებულია ტრანსნაციონალურ კაპიტალთან/კაპიტალიზმთან, სახელმწიფოსა და 
ნეოლიბერალურ დღის წესრიგთან. თუმცა, რეალურად, ექსტრაქტივიზმი უფრო 
მეტს ნიშნავს. სოციოლოგები თვლიან, რომ ის სამყაროს აღქმის ერთ-ერთი 
ლინზაა, რომელიც ადამიანების ცხოვრებას განსაზღვრავს. მაგალითად, კლეი-
ნი ექსტრაქტივიზმს „დედამიწასთან დომინაციაზე დაფუძნებულ ურთიერთობას“ 
უწოდებს, „როდესაც ადამიანები მხოლოდ მოიხმარენ და არ ემსახურებიან ამ 
უკანასკნელს“ (Klein 2015, 169). ექსტრაქტივიზმი უგულვებელყოფს დედამიწას 
და იმ გარემოს, საიდანაც ბუნებრივი მინერალებისა და რესურსების მოპოვება 
ხდება. მისი ძირითადი ფორმებია სამთო მრეწველობა და ნავთობისა და გაზის 
მოპოვება (მათ შორის ფრეკინგის გამოყენებით ამის გარდა, ტყეების გაჩეხვა და 
ინდუსტრიული სოფლის მეურნეობა ზოგჯერ ექსტრაქტივიზმის დამატებით ფო-
რმებად განიხილება, ვინაიდან ისინი ბუნებრივი გარემოდან მოიპოვებენ რესუ-
რსებს, რაც მწვავე ეკოლოგიურ გამოფიტვას იწვევს (Hitchcock 2019).

ექსტრაქტივიზმი  არის სოციალური პროცესიც, რომელიც დიდ გავლენას ახდენს იმ 
გეოგრაფიულ არეალსა და ინდიგენურ2 მოსახლეობაზე  სადაც ბუნებრივი რესურ-
სების მოპოვება მიმდინარეობს. აკოსტას მიხედვით, არაერთი ქვეყნის სიღარიბე ამ 
ქვეყნებში მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსების სიუხვეს უკავშირდება. მისი აზ-
რით, ქვეყნებს, რომლებიც მდიდრები არიან ბუნებრივი რესურსებით და რომელთა 
ეკონომიკაც პირველ რიგში, ამ რესურსების მოპოვებასა და ექსპორტს ეფუძნება,მე-
ტად უჭირთ განვითარება. ეს პროცესი „სიუხვის პარადოქსად“, ან „რესურსების წყე-
ვლად“ არის ცნობილი (აკოსტა 2013). 

1 ამ კვლევაში ბუნებრივი რესურსების მოპოვება მოხსენიებულია როგორც ექსტრაქტივიზმი/მომპოვებ-
ლობა და ექსტრაქცია/მოპოვება;
2 ამ კვლევაში ადგილობრივი მოსახლეობა/გარემო მოხსენიებულიაროგორც ადგილობრივი, ან მკვიდ-
რი მოსახლეობა/გარემო.
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გარდა იმისა, რომ ქვეყნებს, სადაც ბუნებრივი რესურსების ექსტრაქცია მიმდინა-
რეობს,  კაპიტალისტური განვითარებისა და პროგრესის მიღწევა არ შეუძლიათ და 
ღარიბ/განვითარებად ქვეყნებად რჩებიან, ექსტრაქტივიზმი სხვა უამრავ პრობლე-
მას წარმოქმნის მათ სოციალურ და ბუნებრივ გარემოში. ის არის ეკონომიკურ, სო-
ციალურ და ეკოლოგიურ ტრანსფორმაციათა ერთობლიობა , რომლის შედეგადაც 
საუკუნეების განმავლობაში გეოლოგიური პროცესებით ნაწარმოები სხვადასხვა სა-
ხის ბუნებრივი წიაღი (ქვანახშირი, მანგანუმი, სპილენძი, ოქრო და სხვ.) შრომისა 
და ტექნოლოგიების გამოყენებით, ბუნებრივი გარემოდან სოციალურ და ეკონომი-
კურ გარემოში ინაცვლებს (ქებურია და სგიბნევი 2020).

ექსტრაქტივიზმს სოციალური და ბუნებრივი გარემოსთვის სხვადასხვა ფარული 
ზიანი მოაქვს. ფართო მასშტაბის ექსტრაქციული ოპერაციები გარემოს შეუქცე-
ვად დაზიანებას იწვევს, რაც დაზარალებულ ქვეყნებში განვითარების მიღწევის 
გარდაუვალ საფასურად აღიქმება. ამასთანავე, ექსტრაქტივისტული საქმიანობის 
უმრავლესობა "მდგრადი" ვერ ხდება, რადგან ისინი თავიანთი არსით დესტრუქცი-
ული და ამოწურვადია. მაგალითად, სამთომოპოვებითი ან ნავთობპროდუქტების 
ინდუსტრიების კვლევებმა აჩვენა, რომ გარდა ბუნებრივი გარემოს განადგურები-
სა, ექსტრაქტივიზმი იწვევს ადამიანურ ტრაგედიებს, რომლებიც გამოწვეულია ექ-
სტრაქტივიზმის სოციალურ გარემოზე ზემოქმედებით, როგორც სივრცულ, ასევე 
დროით მასშტაბებში. პირდაპირ ზემოქმედებას განიცდიან სასოფლო, ძირძველი, 
მკვიდრი საზოგადოებები, რადგან მოპოვების შედეგად ისინი კარგავენ წვდომას 
იმ ბუნებრივ რესურსებზე, რომლებზეც ისინი ტრადიციულად სასიცოცხლოდ იყვნენ 
დამოკიდებულნი. კერძოდ, ექსტრაქციისთვის შეიძლება მიწა ჩამოერთვას ადგი-
ლობრივ მოსახლეობას, ან ადგილობრივებმა ირიბად, მომპოვებელი კომპანიების 
მიერ წყლის, გარემოს დაბინძურებისა და კლიმატის ცვლილების გამო დაკარგონ 
მასზე წვდომა. ექსტრაქტივიზმთან დაკავშირებული მიწის ჩამორთმევა კი ყოველ-
თვის გულისხმობს სურსათზე სუვერენიტეტის დაკარგვასაც. ადგილობრივებს აღარ 
აქვთ შესაძლებლობა საკუთარი სურსათისა და სოფლის მეურნეობის სისტემები 
მართონ. ექსტრაქცია  გავლენას ახდენს ადგილობრივი საზოგადოების მთლიანი 
ღირებულების ჯაჭვზე. მათ შორის, პირველადი საქონლის მოპოვებაზე, გადამუშა-
ვებასა და ტრანსპორტირებაზე.  

გარემოს, საკვების დაბინძურებისა და მათზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის გა-
რდა, ექსტრაქტივიზმს უარყოფითი გავლენა აქვს კოლონიზებული/ადგილობრივი 
ხალხების სამუშაოზეც. კოლონიალიზმის ეპოქაში ექსტრაქტივისტული საქმიანობა 
ეყრდნობოდა კოლონიზებული სუბიექტების შრომის სასიკვდილო ექსპლუატაციას, 
მათ შორის მონობის მეშვეობით (Gedicks, 1993; Banerjee, 2000). პოსტკოლონიურ 
პერიოდში, მიუხედავად კომპანიებისა და მათი სახელმწიფო მოკავშირეების მიერ 
ახალი სამუშაო ადგილებისა და ექსტრაქციული ინდუსტრიების განვითარების და-
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პირებისა, ადამიანები ექსტრაქციულ და მასთან დაკავშირებულ ინდუსტრიებში მუ-
შაობას სახიფათო და დამამცირებელ პირობებში,  დაბალ ხელფასზე განაგრძობენ. 
მძიმე სამუშაო პირობებისა და დასაქმების ალტერნატივების არ არსებობის გამო, 
ასეთი ადგილების მოსახლეობა, განსაკუთრებით ქალები, ხშირად  მშობლიურ გა-
რემოს ტოვებენ3 და  საცხოვრებელი ადგილები ცარიელდება. 

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი უარყოფითი გავლენებისა, ექსტრაქტივიზმს სხვადას-
ხვა ქვეყანაში კონფლიქტები, ძალადობა და მილიტარიზაცია მოსდევს თან. 

ექსტრაქტივისტული ეკონომიკა და ადგილობრივი ქალები

ექსტრაქციული ინდუსტრიისსოციალურ და გარემოსთან დაკავშირებულ საფასურს 
ხშირად ადგილობრივი მოსახლეობა და განსაკუთრებით, ქალები იხდიან. (Barcia, 
2017). რესურსების ექსტრაქციის სარგებელს, მათ შორის დასაქმებას, ძირითადად 
კაცები იღებენ, შესაბამისად, ექსტრაქციული საქმიანობების უმეტესობა მათ აქვთ 
დაკავებული. ამასთან, უარყოფითი შედეგები იგრძნობა შინამეურნეობებშიც, სადაც 
გენდერული სოციალიზაციის გამო, ქალებს ყველაზე მეტი  პასუხისმგებლობა ეკის-
რებათ ოჯახის წევრების მიმართ ზრუნვისა და მოვლის მიმართულებით (Federici, 
2004). ქალებს, როგორც ოჯახის პირველად მომვლელებსა და მზრუნველებს  ცენ-
ტრალური როლი აქვთ, როგორც მიწათმოქმედების, ფერმერობისა და ბუნებრივი 
რესურსების მართვაში, აგრეთვე მათ საყოფაცხოვრებო მოხმარებაში. (MacGregor, 
2006; Martinez-Alier, 2002; Agarwal, 1992). ამიტომ, როდესაც მოპოვება გავლენას 
ახდენს ადგილობრივ გარემოზე, პირველ რიგში, ამ გავლენის წინაშე ქალები აღმო-
ჩნდებიან ხოლმე. მაგალითად, წყლის რესურსები შეიძლება მოიწამლოს, დაბინძუ-
რდეს, ან დაშრეს, ასევე, მაღაროს აფეთქებებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჰაერის და-
ბინძურება და საცხოვრებელი გარემოს დეგრადაცია. ამასთანაა დაკავშირებული 
ალკოჰოლიზმისა და ოჯახში ძალადობის გაზრდილი მაჩვენებელიც (Gies, 2015).   

პატრიარქატის ბუნება, უგულვებელყოს ქალები და ძირძველი/მკვიდრი ხალხი, კი-
დევ უფრო რთულდება ექსტრაქტივიზმისა და კოლონიალიზმის პირობებში, რომ-
ლებიც გავლენას ადგილობრივ ქალთა სხეულებზეც ახდენენ (Smith, 2003: 81). 
გარემოს მოწამვლა და დაბინძურება ყველაზე მეტად  ქალის რეპროდუქციულ 
სისტემასა და მასთან დაკავშირებულ ისეთ მოვლენებზე ახდენს გავლენას, როგო-
რებიცაა საშვილოსნოს კიბოს, ორსულობის შეწყვეტის  და ნაყოფის დეფექტების 
გავრცელება (Smith, 2003: 82). მაგალითად, ქვანახშირის მომპოვებელ ბლექჰილში 
(აშშ) მცხოვრებ ქალებში ორსულობის შეწყვეტის სიხშირე ექვსჯერ  მაღალია ქვეყ-

3 იხილეთ ალექსანდრა აროშვილის კვლევა: „როგორ აქცევს ექსტრაქტივისტული კაპიტალიზმი ზრუნ-
ვას ამოწურვად რესურსად“, ექსტრაქტივისტული გადაკვეთები, 2020.
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ნის საშუალო მაჩვენებელზე (Smith, 1997: 23). ექსტრაქტივიზმი, როგორც კონცეპტუ-
ალური ჩარჩო, რომელიც აერთიანებს და იყენებს ბუნებას, შეიძლება გავრცელდეს 
ქალების და ამ შემთხვევაში, მკვიდრი ქალების სხეულებზე. ბუნებაც და ქალიც გაგე-
ბულია, როგორც პასიური “სხვა” და ექსპლუატაციის ობიექტი.

შეჯამებისთვის, ექსტრაქციული ინდუსტრია ქალებისთვის წარმოქმნის დასაქმება-
სთან, ოჯახთან, კვებასა და ზრუნვა/მოვლასთან, ოჯახში ძალადობის ზრდასთან, 
არსებობასთან, ძალაუფლებისა და მიწის უფლებების არქონასთან, გადაწყვეტილე-
ბის მიღებისა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებთან დაკავშირებულ 
ნეგატიურ სოციალურ ეფექტებს. მიუხედავად იმისა, რომ არსებული ექსტრაქციული 
ინდუსტრიები იმყოფებიან ნეო-ექსტრაქციულ ეტაპზე, რომლის ფარგლებშიც კო-
ლონიზატორის, ან უცხო ქვეყნის ტრანსნაციონალური კაპიტალისტური კომპანიე-
ბის, ნაცვლად ექსტრაქციას ადგილობრივი ბიზნესმენები და სახელმწიფო ახორცი-
ელებენ, ადგილობრივი მოსახლეობა და ქალები ისევ ისეთი  პრობლემების წინაშე 
დგანან, როგორი პრობლემების წინაშეც ისინი კოლონიალიზმის პერიოდში იდგნენ 
(აკოსტა, 2013). 

ექსტრაქტივიზმი საქართველოში

ექსტრაქტივიზმის კონცეპტიტი მხოლოდ საქართველოს მონოინდუსტრიული ქა-
ლაქების (ჭიათურა, ტყიბული, კაზრეთი) და არა მთელი სახელმწიფოს სოციალურ- 
ეკონომიკური რეალობის აღსაწერად გამოიყენება. ანა დიაკონიძის მიხედვით, ამის 
მიზეზი ისაა, რომ მთლიანად საქართველოს ეკონომიკა „ექსტრაქციული რეჟიმის“ 
კლასიკურ განსაზღვრებაში არ ჯდება. გელერტის (Gellert, 2010) შეხედულებით, 
ექსტრაქციული რეჟიმი ორი ძირითადი მახასიათებლით განისაზღვრება: 1) ბუნებ-
რივი რესურსების მოპოვება მნიშვნელოვან საფუძველს აყალიბებს ღირებულების 
წარმოსაქმნელად და დასაგროვებლად; 2) ექსტრაქციული რეჟიმი ზრდისა და და-
გროვების მდგრადი ეკონომიკური და პოლიტიკური რეჟიმია, რომელიც კრიზისებს 
გაუძლებს და ათწლეულების თუ არა, წლების მანძილზე მაინც გასტანს. მიუხედავად 
იმისა, რომ საქართველოს არ გააჩნია არცერთი აღნიშნული მახასიათებელი, ექ-
სტრატივიზმი მნიშვნელოვანი ფენომენია მის მონოინდუსტრიულ ქალაქებში (დია-
კონიძე, 2021).

ტყიბული, ჭიათურა და კაზრეთი ის მონოინდუსტრიული ქალაქებია, სადაც სა-
მთო-მოპოვებითი სექტორი დასაქმებისა და ფინანსური შემოსავლის გენერირების 
ერთადერთ მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს. სწორედ მონოწარმოების სპე-
ციფიკა განაპირობებს აღნიშნული რეგიონალური ცენტრებისა და ადგილობრივი 
მოსახლეობის მაღალ სოციო-ეკონომიკურ დამოკიდებულებას სამთო-მოპოვებით 
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სექტორზე.  ექსტრაქტივიზმი, ინდუსტრიული სექტორის შეკუმშვის მიუხედავად, 
ქვეყნის დონეზე ეკონომიკური დინამიკის და დასაქმების ადგილების გენერირების 
მნიშვნელოვანი სფეროაჭიათურაში, ტყიბულსა და კაზრეთში. ამ რეგიონებში და-
სახლებული ქალები, რომლებიც ქართული საზოგადოების პატრიარქალური ბუნე-
ბის გამო დღემდე კაცებთან შედარებით დაქვემდებარებულ მდგომარეობაში იმყო-
ფებიან,4 შესაძლოა ორმაგი ჩაგვრის წინაშე იდგნენ. ტყიბულში, იმ პრობლემებს, 
რომლებსაც ზოგადად პატრიარქატი უყენებს ქალებს საქართველოში,ემატება  რე-
გიონის მონოინდუსტრიულ გარემოსთან და ექსტრაქტივიზმთან დაკავშირებული და 
გენდერულად არათანაბრად გადანაწილებული ნეგატიური სოციო-ეკოლოგიური 
ეფექტები. სწორედ ამან გააჩინა კვლევის ჩატარების საჭიროება, რომლის ამოცა-
ნაა შეისწავლოს მონოინდუსტრიულ და ექსტრაქციულ ტყიბულში ქალთა დასაქმე-
ბის საკითხები და მათი შრომის ბაზარზე მონაწილეობის პრობლემები ეროვნული 
კანონმდებლობისა და პოლიტიკის დონეზე.

მონოინდუსტრიული ტყიბული

მიუხედავად იმისა, რომ ტყიბულში ქვანახშირის მოპოვება ტრადიციულ ექსტრაქტი-
ვიზმში შეიძლება არ ჯდებოდეს და უფრო ნეოექსტრაქტივისტული5 შტრიხები სდე-
ვდეს თან, ქალაქში მოპოვებისგან მიყენებული გარემოს ზიანი მაინც დიდია. გიორ-
გი ცინცაძის მიხედვით, ტყიბულში მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობაა. ქვანახშირის 
მოპოვებას და მის შემდგომ გამდიდრებას  ჯანმრთელობისთვის უკიდურესად დამა-
ზიანებელი ეკონაკვალევი ახასიათებს. ჰაერში, სხვა დამაბინძურებლებთან ერთად, 
ქვანახშირის მტვერი, ჭვარტლი, აზოტისა და გოგირდის ოქსიდები გროვდება. 
ბინძურდება როგორც ზედაპირული, ისე მიწისქვეშა წყლები, რომლებითაც ადგი-
ლობრივი წყალსაცავები იკვებება. ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული პრო-
ბლემების გამო, დეგრადირებულია ნიადაგის ხარისხიც. შესამჩნევია ქვანახშირის 
მოპოვებით გამოწვეული ლანდშაფტური ცვლილებებიც და პროცესის მავნე ზეგა-
ვლენა ადგილობრივ ფლორასა და ფაუნაზე (ცინცაძე, 2020).

ცინცაძის მიხედვით, ეკოლოგიური პრობლემების გარდა, ადგილობრივ მოსახლე-
ობას მძიმე სამუშაო პირობებში მუშაობაც უწევს. საფრთხის შემცველი სამუშაო პი-

4 იხილეთ კვლევა: 3. კაცები, ქალები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში: საზოგადოების 
აღქმა და დამოკიდებულება, UNDP, 2020, აღნიშნული კვლევის ერთ-ერთი შედეგის მიხედვით, გამო-
კითხული ქალების 63% და კაცების 54% მიიჩნევს, რომ საქართველომ ჯერ ვერ მიაღწია გენდერულ 
თანასწორობას.
5 ტრადიციული ექსტრაქტივიზმი, აკოსტას მიხედვით, არის ბუნებრივ წიაღისეულზე დამოკიდებული ეკონომიკა, 
რომელიც კვლავწარმოებას ახდენს ბუნებრივი რესურსების ექსპლუატაციით და შემდეგ მიღებული პროდუქციის 
საზღვარგარეთ გაყიდვით. აკოსტა ყურადღებას ამახვილებს ნეოექსრაქტივიზმზე, რომლის პირობებში არა 
უცხოური კომპანია, არამედ ადგილობრივი მთავრობები ეწევიან კაპიტალის აკუმულაციას  ნედლეულის 
მოპოვების გზით.
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რობების, დაბალი ანაზღაურებისა და ეკოლოგიური  პრობლემების გამო ტყიბულ-
ში არაერთხელ გაჩენილა პროტესტისა და წინააღმდეგობის კერები. მათ შორის, 
ყველაზე მასშტაბური იყო 2016 წლის გაფიცვა, როცა დასაქმებულთა მცირე ჯგუფის 
პროტესტი 16-დღიან საყოველთაო გაფიცვაში გადაიზარდა. მაშინ გაფორმებული 
შეთანხმებით, მეშახტეებმა 10%-ით გაზრდილი ხელფასი და უსაფრთხოების მდგო-
მარეობის გაუმჯობესების პირობა მიიღეს. ტყიბულის მოსახლეობისთვის აღდგა შე-
ჩერებული საგადასახადო შეღავათებიც. ქებურია და ჭუბაბრია, 2017)

შემდეგ. იმერეთში, სადაც საქართველოს სამთო მრეწველობის ყველაზე დიდი წი-
ლია განთავსებული, უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი ამ მრეწველობის ეროზია-
სა და წარმოების დაბალ მოსწრებაზე მიუთითებს (დიაკონიძე, 2021).

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) 2020 წლის მონაცე-
მების მიხედვით იმერეთის რეგიონში სამუშაო ძალას შეადგენს 179,2 ათასი ადამი-
ანი, აქედან დასაქმებულია 143,8 ათასი,. დასაქმებული ადამიანებიდან 64,1 ათასი 
არის ქალი, ხოლო, 79,7 ათასი - კაცი. დასაქმების პროცენტი ქალების შემთხვევაში 
არის 28.4%, ხოლო კაცების შემთხვევაში - 40.1%. 

საინტერესოა, იმერეთის რეგიონში დასაქმებულთა განაწილება სქესისა და ეკონო-
მიკური საქმიანობის ძირითადი სახეების მიხედვით, რომელიც მოცემულია ცხრილ-
ში #1.

 ქალი მამაკაცი სულ
სულ (ათასი) 64,1 79,7 143,8

სოფლის მეურნეობა 5,9 7,8 13,6
მრეწველობა 6,0 17,9 23,9
მომსახურება 52,2 54,0 106,2

მონაცემები ცხადყოფს, რომ სოფლის მეურნეობაში, მრეწველობასა და მომსახურე-
ბის სფეროში კაცები უფრო არიან დასაქმებულნი, ვიდრე ქალები. განსაკუთრებით 
თვალშისაცემია მრეწველობაში დასაქმებული კაცების თანაფარდობა ქალების რა-
ოდენობასთან. 

დამატებით, ანა დიაკონიძე მიმოიხილავს იმერეთის სხვა მონოინდუსტრიულ ქა-
ლაქში, ჭიათურაში ექსტრაქციული ინდუსტრიის მიღმა არსებული დასაქმების შე-
საძლებლობების სიმწირეს. დიაკონიძის მიხედვით, დასაქმება სამთო-მომპოვებ-
ლური სექტორის მიღმა „პირველ რიგში, მოიცავს საზოგადოებრივ და სოციალურ 
სამსახურებს (ადგილობრივი ადმინისტრაცია, საბავშვო ბაღები, სკოლები, საავად-
მყოფოები და ამბულატორიები), ვაჭრობასა და სოფლის მეურნეობას. საზოგადო-



11

ქალები და ექსტრაქციული ეკონომიკა ტყიბულში

ებრივი და სოციალური სამსახურები ჭიათურაში ოფიციალური დასაქმების ერთა-
დერთ სხვა საშუალებას წარმოადგენენ, თუმცა ეს ძალიან მცირე მოცულობისაა და 
ძალიან დაბალი ბრუნვის კოეფიციენტის გამო, მასზე შრომითი მოთხოვნა არცთუ 
ისე დიდია.“ (დიაკონიძე 2020, 102).

შეჯამებისთვის, ტყიბულის სოციო-ეკონომიკური გარემოებები და შრომითი ბაზრის 
ღრმად უთანასწორო სტრუქტურა, ერთის მხრივ, ქვეყნის მასშტაბით არსებული უთა-
ნასწორობის ნათელი მაგალითია, თუმცა აგრეთვე, წარმოადგენს განსაკუთრებულ 
შემთხვევას თავისი კერძო მახასიათებლებით. მართალია ტყიბული არ წარმოადგენს 
ექსტრაქტივიზმის კლასიკურ მაგალითს და მოპოვებული ქვანახშირიც ექსპორტზე არ 
გადის, მაგრამ რეგიონი მაინც მუდმივად დამოკიდებულია ექსტრაქციულ ინდუსტრიაზე, 
რომელიც ვერ წარმოქმნის უსაფრთხო, კარგად ანაზღაურებად სამუშაო ადგილებს და 
ადგილობრივ დონეზე შესაძლოა ქმნის მუდმივ სოციალურ, ეკონომიკურ და ეკოლო-
გიურად კრიზისულ მდგომარეობას, რაც შეიძლება სავალალო შედეგების მომტანია 
ადგილობრივი ქალებისთვის. აქამდე მათი სოციო-ეკონომიკური და დასაქმების პრო-
ბლემები სიღრმისეულად ნაკვლევი არ არის. აღნიშნული კვლევის ზოგადი მიზანია გა-
დაწყვეტილების მიმღებ პირებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას მიეწოდოს კვლევაზე 
დაფუძნებული ცოდნა და ინფორმაცია იმ სოციალური, კულტურული თუ ინსტიტუციური 
ბარიერების შესახებ, რომლებიც ზღუდავენ ქალთა მონაწილეობას შრომით ბაზარზე, 
მონოინდუსტრიულ ტყიბულში. საინტერესოა, რამდენად დგანან ტყიბულელი ქალები 
იმ პრობლემების წინაშე, რომელსაც ექსტრქტივიზმი ზოგადად უყენებს მკვიდრ ქალე-
ბს: დასაქმება, ოჯახის მოვლა, ზრუნვა, გამოკვება, ოჯახში ძალადობა, ალკოჰოლიზმი, 
ძალაუფლება, მიწის უფლებები, გადაწყვეტილების მიღება, რეპროდუქციული ჯანმრ-
თელობა და ა.შ. კვლევას ასევე აინტერესებს ეროვნულ კანონმდებლობისა და ადგი-
ლობრივი პოლიტიკის დონეზე როგორ არის ასახული მონოინდუსტრიულ ტყიბულში 
დასაქმების მიმართულებით ქალთა საკითხები. 

გარდა ექსტრაქტივიზმისა და მისგან გამოწვეული ქალების პრობლემებისა, საინტე-
რესოა, ზოგადად რა ვითარებაა მსოფლიოსა და საქართველოში ქალთა დაბალ 
ეკონომიკურ აქტიურობასთან დაკავშირებით.  გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ (UN 
Women) და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა (CRRC) 2018 წელს ჩაატა-
რეს რაოდენობრივი კვლევა: „ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არა-
ფორმალურ სექტორში ჩართულობა საქართველოში“. ხსენებული კვლევის ანგა-
რიშისი თანახმად, ქალების ეკონომიკური გაძლიერების შესახებ გაეროს მაღალი 
დონის პანელი გამოყოფს ქალთა ეკონომიკური საქმიანობის შემაფერხებელ ოთხ 
ძირითად ბარიერს:  „1. ხელშემშლელი სოციალური ნორმები; 2. დისკრიმინაციული 
კანონმდებლობა და სამართლებრივი დაცვის მექანიზმების სიმწირე; 3. აუნაზღაუ-
რებელი საოჯახო საქმიანობისა და ოჯახის მოვლის არაღიარება და არასათანა-
დო ზრუნვა მის შემსუბუქებასა და გადანაწილებაზე; და ბოლოს, 4. არასაკმარისი 
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ხელმისაწვდომობა ფინანსურ და ციფრულ რესურსებსა და საკუთრებაზე”. (UN 
Women, CRRC, 2018, 6);რაც შეეხება საქართველოს, ქალთა ეკონომიკური პასიუ-
რობის მთავარი მიზეზი ქართულ საზოგადოებაში შრომის გენდერული ნიშნით და-
ყოფაა. ზრდასრული ქალების 21% და პროდუქტიული ასაკის ქალების 27% თავს 
დიასახლისად აღიქვამს. დიასახლისის სტატუსის მქონე ქალები ოჯახის და პირადი 
საქმეების შესრულებას დროის 74%-ს უთმობენ (იქვე).

კვლევის მიხედვით, საქართველოში ქალების სამუშაო ძალაში მონაწილეობაზე 
ყველაზე დადებითად განათლებამოქმედებს. ქალები, რომლებსაც უმაღლესი გა-
ნათლება აქვთ, 20 პროცენტული ერთეულით უფრო მაღალი ალბათობით მონაწი-
ლეობენ სამუშაო ძალაში, ვიდრე ქალები, რომლებსაც მხოლოდ საშუალო განათ-
ლება აქვთ (იქვე).

ზემოთ განხილული ლიტერატურასა და კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით მომზად-
და შეკითხვები, რომლებიც  ექსტრაციულ მონოინდუსტრიულ ქალაქში ქალების და-
საქმების პრობლემებს დაუკავშირდა და ამ შეკითხვების საფუძველზე აღნიშნული 
დარგის ექსპერტების დახმარებით შეგროვდა პირველადი სოციოლოგიური ინფო-
რმაცია სხვადასხვა პრობლემასთან დაკავშირებით. 
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კვლევის მიზანი და ამოცანები

ზემოთ განვითრებული მსჯელობიდან გამომდინარე, კვლევის მიზანია: 

 მონოინდუსტრიულ, ექსტრაქციულ ტყიბულში, ქალებისა და ახალგაზრდა ქა-
ლების შრომის ბაზარზე დასაქმების, უმუშევრობისა და მათი არაფორმალურ 
სექტორში არაპროპორციული კონცენტრაციის შესახებ ცოდნის შექმნის ხელშე-
წყობა.

ხოლო კვლევის ამოცანებია

ექსტრაქტივიზმის შესწავლა ტყიბულში, როგორც მონოინდუსტრიულ ქალაქში;

�ტყიბულში, როგორც მონოინდუსტრიულ, ექსტრაქციულ ქალაქში მცხოვრები 
ქალების ექსტრაქციით გამოწვეული პრობლემების დადგენა (დასაქმება, ოჯა-
ხის მოვლა, ოჯახში ძალადობა, ალკოჰოლიზმი, ძალაუფლების არ ქონა, მიწის 
უფლებები, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სირთულეები);

�ტყიბულში ქალთა უმუშევრობასთან და ფორმალურ/არაფორმალურ სექტორში 
მათ არაპროპორციულ კონცენტრაციასთან დაკავშირებული შრომის ბაზრის ტე-
ნდენციებისა და არსებული ბარიერების (განათლება, დასაქმება, გენდერი და პა-
ტრიარქატი) შესწავლა/დადგენა;

�ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გენდერული პოლიტიკისა და სახელმწიფო კანონ-
მდებლობის (შრომის კოდექსი, კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ) ექსპე-
რტული ანალიზი.

კვლევის მეთოდოლოგია, მეთოდები და ინსტრუმენტები

აღნიშნული კვლევა ფემინისტურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ კვლევის დროს პირ-
ველადი სოციოლოგიური ინფორმაციის შეგროვებისას გათვალისწინებული იქნება 
შემდეგი საკითხები: 1. ხომ არ არის სახელმწიფო და მუნიციპალური კანონმდებ-
ლობა ანდროცენტრული, ანუ მამაკაცის თვალით დანახული და მასზე მორგებული; 
2. ხომ არ ვხვდებით ტყიბულში შრომის ბაზარზე გენდერულ არასენსიტიურობასანუ, 
ხომ არ ხდება სქესისა და გენდერის, როგორც შესაძლო ცვლადების იგნორირება 
და შრომის ბაზრის მხოლოდ ერთი რომელიმე სქესის გამოცდილების რეალობაზე 
მორგება? 3. ხომ არ არსებობს შრომის ბაზარზე სქესის შესაბამისობამაგალითად 
ის, რომ ბავშვის აღზრდა მხოლოდ ქალის მოვალეობაა და ამიტომ მან უარი უნდა 
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თქვას ფორმალურ და არაფორმალურ შრომაზე. დასასრულს, კვლევა ფემინისტუ-
რია, იმიტომ, რომ ის ქალების, როგორც სოციალური ჯგუფის, ემანსიპაციას ისახავს 
მიზნად.

რაც შეეხება კვლევის მეთოდოლოგიას: ინფორმაციის შესაგროვებლად გამოყენე-
ბულია სოციალური კვლევის თვისებრივი მეთოდოლოგია, კერძოდ, ექსპერტების 
(მთავარი ინფორმანტების) სიღრმისეული ინტერვიუს მეთოდი. სულ, კვლევის ფარგ-
ლებში გამოიკითხა 8 ექსპერტი6 (გენდერი/მონოინდუსტრიულ ქალაქებში დასაქმე-
ბის საკითხები/შრომითი კანონმდებლობა). სიღრმისეული ინტერვიუ ჩატარდა ნა-
ხევრადსტრუქტურირებული კითხვარის (დანართი #1) გამოყენებით. რელევანტური 
პირების სიღრმისეული ინტერვიუ საშუალებას იძლევა შეგროვდეს საჭირო ინფორმა-
ცია, იდეები და მოსაზრებები კონკრეტულ საკითხებზე (Kumar 1989). ვინაიდან სოცი-
ოლოგები ერთი კვლევის ფარგლებში მთავარი ინფორმანტებისგან საჭიროდ 15-25 
ინტერვიუს ჩაწერას მიიჩნევენ, ხოლო, აღნიშნული კვლევისას მხოლოდ 8 ინტერვიუ 
ჩატარდა, კვლევას არ აქვს როგორც მასშტაბურობასა და რეპრეზენტატულობაზე, ისე 
თეორიულ რეპრეზენტაციაზე პრეტენზია. მისი ამოცანა იმ პრობლემების იდენტიფიცი-
რებაა, რომლებზეც მომავალში შეიძლება სიღრმისეული ან რეპრეზენტატული კვლევა 
ჩატარდესდამატებით, ინფორმაცია შეგროვდა სამაგიდე კვლევის, მეორადი ანალიზის 
მეთოდის გამოყენებით. კვლევის ობიექტი იყო ექსპერტების მიერ დასახელებული ქა-
რთულ სივრცეში არსებული დოკუმენტები - იმერეთის რეგიონის განვითარების გეგმა7, 
ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს დებულება და სამოქმედო გეგმა8, სა-
ქართველოს შრომის კოდექსი9 და კანონი უსაფრთხო შრომის შესახებ10. 

ექსპერტული სიღრმისეული ინტერვიუ ორ ეტაპად დაიყო. პირველ ჯერზე, ინტერვიუ 
ჩატარდა დარგის (ექსტრაქტივიზმი) ოთხ ექსპერტთან, რომელთა დახმარებითაც 
კვლევამ დაადგინა ტყიბულის შრომის ბაზრის ტენდენციები, ექტრაქტივიზმისგან 
გამოწვეული პრობლემები მონოინდუსტრიულ ქალაქში და ის დოკუმენტები, რო-
მელთა მეორადი ანალიზიც  სამაგიდე კვლევის დროს განხორციელდა. სამაგიდე 
კვლევის დასრულების შემდეგ, მეორადი ანალიზის შედეგად გამოვლენილი შრო-
მის ბაზრის ტენდენციების, ბარიერებისა და ფაქტორების შესაფასებლად, დამატე-
ბით, კიდევ ოთხი ექსპერტული სიღრმისეული ინტერვიუ ჩატარდა. ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებსა და შრომის კანონმდებლობაზე მომუშავე 
იურისტებთან ინტერვიუების გზით მოხდა საკითხების, პრობლემებისა და ბარიერე-
ბის კონკრეტულად ტყიბულელი ქალების შემთხვევასთან დაკავშირება.  

6 მკვლევარი მადლობას უხდის კვლევის ექსპერტ რესპონდნტებს, ცირა ჯგერენაიას, რაისა ლიპარტე-
ლიანს, თამარ ლაფერაძეს, ანა დიაკონიძეს, ალექსანდრა აროშვილსა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 
თანამშრომლებს კვლევის დროს გაწეული დახმარებისთვის.
7 http://imereti.gov.ge/res/docs/strategia.pdf;  
8 https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3774692?publication=0;  
9 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=19;
10  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4486188?publication=1 

http://imereti.gov.ge/res/docs/strategia.pdf;
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/3774692?publication=0;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=19;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4486188?publication=1
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თვისებრივი ინფორმაცია სიღრმისეული ინტერვიუს შედეგად შეგროვებულ მონა-
ცემთა ანალიზის მეთოდის გამოყენებით გაანალიზდა.განხორციელდა მონაცემთა 
კატეგორიზაცია, ლოკალური და ინკლუზიური ინტეგრაცია. ლოკალური ინტეგრა-
ციისას, თავდაპირველად, რესპონდენტების აზრები და დომინანტური იდეები და-
ხედვები შეჯამდა და იდენტიფიცირდა, რითაც არგუმენტაციის ძირითადი ხაზი გა-
ნვითარდა, ხოლო შემდეგ რესპონდენტების ნარატივში  მათგან განსხვავებული, 
ალტერნატიული მოსაზრებები  მოიძებნა და დაჯგუფდა. ინკლუზიური ინტეგრაცი-
ის საშუალებით ლოკალური ინტეგრაციის შედეგად მიღებული ცალკეული სექციის 
ანალიზები ერთ მთლიან მოვლენად იქცა (წულაძე, 2021). რესპონდენტების მცირე 
რაოდენობამ გავლენა იქონია მონაცემთა ანალიზსა და ინტერპრეტაციაზე. 

რაც შეეხება სამაგიდე კვლევას, რესპონდენტების მიერ რეკომენდირებული ლიტე-
რატურა კვლევამ გაანალიზა ფემინისტური თვალთახედვით და ეცადა იმერეთის 
რეგიონის განვითარების სტრატეგიაში, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გენდერული 
საბჭოს სამოქმედო გეგმასა და შრომის კოდექსში გამოემჟღავნებინა ის დეტალები, 
რომლებიც ქალების პირდაპირ ან არაპირდაპირ დისკრიმინაციას იწვევს ტყიბულ-
ში შრომის ბაზარზე. 

თვისებრივი სოციოლოგიური ინფორმაციის ანალიზი

თვისებრივი კვლევის დროს გამოიკითხა 8 ექსპერტი. აქედან ოთხი ექსპერტი შეირ-
ჩა ქალთა საკითხებისა და ექსტრაქტივიზმის მიმართულებით, ორი - ადგილობრივი 
მუნიციპალიტეტიდან და ორიც იურისტი, რომლებსაც გამოცდილება ქალთა შრომის 
უფლებების მიმართულებით აქვთ. კვლევა ეცადა ექსტრაქტივიზმის თეორიული ჩა-
რჩო საველე სამუშაოებისთვისაც მოერგო და შეკითხვების უმრავლესობა მიმართუ-
ლი იყო იმის გარკვევისკენ, თუ რა პრობლემებს იწვევს ექსტრაქცია ტყიბულელი 
ახალგაზრდა ქალებისა და ქალებისათვის ადგილობრივ შრომის ბაზარზე. ასევე, 
კვლევას ჰქონდა მცდელობა ექსტრაქტივიზმისა და ფემინისტური კვლევის ლინზით 
დაენახვებინა რესპონდენტებისათვის იმერეთის რეგიონის განვითარების სტრა-
ტეგია, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს საქმიანობა, სამოქმედო 
გეგმა და საქართველოს შრომის კოდექსი. კვლევა ცდილობდა რესპონდენტების-
გან ის ინფორმაცია შეეგროვებინა, რომელიც ქალებისთვის ადგილობრივ შრომის 
ბაზარზე ექსტრაქტივიზმის მიერ გამოწვეულ და ამ მოვლენასთან დაკავშირებულ 
დასაქმების პრობლემებზე მსჯელობის საშუალებას იძლევა. კვლევის მცირე შერჩე-
ვიდან და მასშტაბიდან გამომდინარე, მასში განხილული საკითხები შესაძლოა სრუ-
ლად არ მოიცავდეს იმ ცოდნასა და ინფორმაციას, რაც რეალურად არსებობს ამ 
საკითხებთან დაკავშირებით. 
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თვისებრივი ინტერვიუების შედეგად გაანალიზებული სოციოლოგიური მონაცემები 
კვლევის ამოცანების მიხედვით დაჯგუფდა. პირველ რიგში, კვლევამ შეისწავლა მო-
ნოინდუსტრიულ ტყიბულში ექსტრაქტივიზმის მოვლენა და ეცადა დაედგინა რესპო-
ნდენტების მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, ჯდება თუ არა ტყიბული ექსტრაქტი-
ვიზმის კლასიკურ განსაზღვრებაში და შეიძლება თუ არა, სამომავლოდ, როდესაც 
ტყიბულზე აკადემიური და გამოყენებითი კვლევები ჩატარდება, მკვლევრებმა და 
სხვა დაინტერესებულმა პირებმა ტყიბული მოიხსენიონ, როგორც ექსტრაქტივისტუ-
ლი ქალაქი, რომელსაც ის პრობლემები და გამოწვევები ახლავს თან, რომლებიც 
კლასიკური ექსტრაქტივიზმის შემთხვევაში აქვთ ექსტრაქტივისტულ ქვეყნებს.  

ექსპერტთა თხრობაში გამომჟღავნდა, რომ საქართველო, მიუხედავად იმისა, რომ 
ქვეყნის ექსპორტის გარკვეული წილი ქვანახშირსა და მანგანუმზე მოდის, როგორც 
ქვეყანა მაინც არ ჯდება ექსტრაქტივიზმის დეფინიციაში, რაკი მოპოვება არ განსა-
ზღვრავს ქვეყნის ეკონომიკას. შესაბამისად, ექსპერტები თვლიან, რომ საქართვე-
ლო ექსტრაქტივისტულ ქვეყნად არ შეიძლება ჩაითვალოს. ამ მსჯელობის თანად-
როულად, რესპონდენტთა თხრობაში მონოინდუსტრიულ ქალაქებსა (ტყიბული, 
ჭიათურა, კაზრეთი) და ექსტრაქტივიზმს შორის კავშირი მაინც ჩნდება. მათი აზრით, 
ექსტრაქტივიზმის ჩარჩო შეიძლება მოერგოს ქართულ მონოინდუსტრიულ ქალა-
ქებს, რადგანაც ამ ქალაქებისთვის დასაქმების სხვა ველი არ არსებობს და ისინი 
მთლიანად ექსტრაქტივისტულ ეკონომიკაზე არიან დამოკიდებულები. 

მართალია, კვლევის დროს რეპრეზენტატული მონაცემები არ შეგროვებულა და 
ზემოთ განვითარებული მსჯელობაც მხოლოდ 8 რესპონდენტის თხრობის ნაკადს 
ეყრდნობა, მაგრამ, თუ ტყიბული ექსტრაქტივისტული ქალაქია, მაშინ ექსტრაქტივი-
ზმს მასზე შესაძლოა ისეთივე უარყოფითი გავლენა აქვს, როგორიც სხვა ექსტრქტი-
ვისტულ ქვეყნებსა და ქალაქებზე. მაგალითად, გარემოს დაბინძურება, სიღარიბე, 
დასაქმების პრობლემები და ქალთა ჩაგვრა. კვლევის შემდეგი ამოცანა სწორედ 
ტყიბულში, როგორც მონოინდუსტრიულ, ექსტრაქციულ ქალაქში მცხოვრები ქალე-
ბის ექსტრაქციით გამოწვეული პრობლემების (დასაქმება, ოჯახის მოვლა, ოჯახში  
ძალადობა, ალკოჰოლიზმი, ძალაუფლების არ ქონა, მიწის უფლებები, რეპროდუქ-
ციული ჯანმრთელობის სირთულეები) გამომჟღავნება იყო.
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ექსტრაქტივიზმი, შრომის ბაზრის ტენდენციები და 
ადგილობრივი ქალები

შრომითი მიგრაცია

კვლევამ გამოამჟღავნა, რომ ტყიბულელი ქალები სიღარიბის გამო ტოვებენ სა-
ხლებს და სამუშაოდ სხვა ქალაქებსა და ქვეყნებში მიემგზავრებიან, რის გამოც 
ირღვევა სოციალური ქსოვილი. რესპონდენტების მონათხრობით ირკვევა, რომ 
ქალაქში არ არსებობს ე.წ. „ალტერნატიული ცხოვრება ქალებისთვის“, რომელიც 
საბჭოთა კავშირის დროს, ასე თუ ისე განვითარებული იყო და ადგილობრივი ქა-
ლები მხოლოდ ქმრებზე არ იყვნენ დამოკიდებულები. იყო თეატრები, ადგილობ-
რივი მედიები, კულტურის სახლები, სადაც ქალები საქმდებოდნენ და მათთვის არ-
სებობდა ქმარზე დამოკიდებულობის ალტერნატივები. ერთ-ერთი რესპონდენტის 
მიხედვით, დღევანდელი გარემო, წარმოქმნის ე.წ. „სოციალურ უპერსპექტივობას“ 
ადგილობრივებისათვის, რომლის წინაშეც განსაკუთრებით ქალები დგანან.  

ადგილობრივი რესპონდენტების ნარატივში გამოიკვეთა, რომ ადამიანები და გან-
საკუთრებით ქალები უსამსახურობის და ქალისთვის ხელმისაწვდომი სამსახურის 
არ არსებობის გამო იძულებულნი არიან დატოვონ ქალაქი. ტყიბულიდან ხშირია 
ქალების მიგრაცია. ერთ-ერთი რესპონდენტი ყვება, რომ ტყიბულელი ქალები 
უფრო მიდიან ოჯახის სარჩენად ქალაქს მიღმა, ვიდრე კაცები. მიუხედავად ამისა,, 
ის თვლის, რომ მთელ საქართველოში მსგავსი სიტუაციაა და ქალების მიგრაცია  
ექსტრაქტივიზმთან დაკავშირებული არ არის. მისივე აზრით, სიტუაცია ტყიბულში 
ოდნავ მეტად მწვავდება, რადგან აქ ექსტრაქციის გარდა, სხვა ნორმალურად ანა-
ზღაურებადი სამსახური არ არის და ადგილობრივი ქალები პატრიარქატისა და ექ-
სტრაქციისგან ორმაგი ჩაგვრის პროცესს გადიან ცხოვრების განმავლობაში. 

ერთი რესპონდენტი ამბობს, რომ მიგრაციის თემას ადგილობრივ ახალგაზრდებში 
არსებული ე.წ. ლიბერალური დისკურსი ებმის, რომ უნდა ისწავლონ და წარმატებას 
მიაღწიონ. ისინი შესაძლოა ვერ აკავშირებენ ადგილობრივ ექსტრაციასთან. სწო-
რედ ამიტომ, შესაძლოა როგორც კი სკოლას ამთავრებენ, ცდილობენ თბილისში 
წამოსვლას და შემდეგ უკან დაბრუნებაც უჭირთ იმის გამო, რომ ადგილობრივი 
შრომის ბაზარი არაფერს სთავაზობს მათ. 
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ფიზიკური უსაფრთხოება და შფოთი

სოციალური უპერსპექტივობის გარდა, რესპონდენტების მიხედვით, ადგილობრივი 
ქალები, შესაძლოა, ოჯახში ძალადობის რისკის წინაშეც იდგნენ. როგორც ერთ-ე-
რთი რესპონდენტი ამბობს, რადგან შახტაში მუშაობა ძირითადად კაცურ საქმია-
ნობად აღიქმება და ტყიბულელი ქალები ძირითადად დიასახლისები არიან, ეს 
უკანასკნელი ყოფა თავისთავად მოიაზრებს სხვაზე ფინანსურად და ემოციურად 
დამოკიდებულებას, რაც მნიშვნელოვანწილად ამცირებს ძალადობისაგან თავის 
დაღწევის ალბათობას.

ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს, რომ ტყიბულში დასაქმებისა და შრომის ბაზრის 
არარსებობის გამო გამოწვეულ უმუშევრობასა და ოჯახში ძალადობას შორის შე-
საძლოა არსებობდეს კავშირი. იგივე რესპონდენტი ასევე საუბრობს ტყიბულელ ქა-
ლებში არსებულ შიშსა და შფოთვაზერომლებსაც ისინი განიცდიან იმის გამო, რომ 
მათი შვილები და ქმრები მუშაობენ შახტაში, რომელიც ჯანმრთელობისა და სიცო-
ცხლისთვის ყოველდღიურისაფრთხის შემცველია. ამ შფოთვას სხვა ტყიბულელი 
ქალების გამოცდილება აძლიერებს. მათი, ვისაც უკვე გარდაეცვალა ოჯახის წევრი 
შახტაში მუშაობის დროს. 

და ბოლოს, შესაძლოა ოჯახში ძალადობასთან, შფოთვასა და შიშთან ერთად, რო-
მელსაც ქალები განიცდიან ტყიბულში, ადგილობრივი მოსახლეობა გენდერული 
კუთვნილების მიუხედავად, დემორალიზაციასა და დეპრესიას განიცდიდეს. შეიძლე-
ბა კაცი დასაქმებული იყოს, მაგრამ არ ჰქონდეს იმდენი შემოსავალი, რომ ოჯახის 
სარჩენად ეყოს, რაც იწვევს ორივე გენდერის მქონე ადამიანის დემორალიზებას, 
რაც შესაძლოა იწვევდეს ალკოჰოლიზმსა და დეპრესიას. 

ხელმისაწვდომობა კერძო საკუთრებაზე

კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ადგილობრივ ქალებს აქვთ, არის კერძო სა-
კუთრების არქონა. ეს შესაძლოა ექსკლუზიურად ექსტრაქტივიზმის შედეგი არ იყოს 
და უფრო პატრიარქატს უკავშირდებოდეს, მაგრამ ექსტრაქტივიზმის პირობებში, 
საკუთრების არქონა გაცილებით რთულ მდგომარეობაში აყენებს ქალებს, ვიდრე 
იქნებოდნენ იმ შემთხვევაში, თუ ის ექნებოდათ. ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს, 
რომ როგორც ზოგადად საქართველოში, ტყიბულშიც საკუთრების დიდ ნაწილს 
მამაკაცები ფლობენ, რომელიც მისი აზრით, დაკავშირებულია უფრო მაღალ შე-
მოსავალთან და კულტურულ, სოციალურ ნორმებთან. კაცებს აქვთ შემოსავალი, 
ყიდულობენ მიწას, ან მემკვიდრეობით იღებენ მშობლებისგან, ქალებს კი ამის საშუ-
ალება არც ფინანსურად და არც სოციალურ-კულტურულად არ აქვთ.
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ერთ-ერთი რესპონდენტის ნარატივში გამომჟღავნდა, რომ შესაძლოა ქალს ჰქო-
ნდეს შემოსავალი, მაგალითად წასული იყოს ემიგრაციაში, აგზავნიდეს სოლიდურ 
თანხას და ისევ კაცის სახელზე ყიდულობდეს საკუთრებას - მანქანას, სახლს, მიწას. 
ერთ-ერთი რესპონდენტის თქმით, საკუთრების არქონა ძალიან ცუდ დღეში აყენე-
ბს ქალებს ზოგად საქართველოში და, განსაკუთრებით, ტყიბულსა და სხვა მონოი-
ნდუსტრიულ ქალაქებში. შესაძლოა სახელმწიფო აცხადებდეს რაიმე შეღავათებს 
ქალებისთვის კერძო ბიზნესის დაწყებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მათგან ითხოვს 
უზრუნველყოფას კერძო საკუთრებით ან ქონებით,  რაც მათ არ გააჩნიათ. 

იმავე რესპონდენტის თქმით, ზოგჯერ სახელმწიფო აცხადებს ფანჯარას, რაც გუ-
ლისხმობს უფასო მიწის რეგისტრაციას ქალებისთვის, მაგრამ ისინი არ აქტიურო-
ბენ, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალები არიან და ქმრები, ან მამები ამის გაკეთე-
ბის უფლებას შესაძლოა არ აძლევდნენ და კაცები თავიანთ სახელზე იფორმებენ 
კერძო საკუთრებას. ეს საკითხი განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში შესაძლოა 
ტყიბულელ ქალებს აყენებდეს, რადგან ისინი, ექსტრაქტივისტული ლოგიკის გამო, 
ისე სოციალურ უპერსპექტივობაში ცხოვრობენ და ვერ საქმდებიან კაცების მიერ 
დომინირებულ მომპოვებლურ გარემოში. ამ ყველაფერს კერძო საკუთრებაზე ხელ-
მიუწვდომლობა ემატება, რაც ადგილობრივ ქალებს ქმრებზე, მამებსა და ვაჟიშვი-
ლებზე სრულიად დამოკიდებულს ხდის. 

სამუშაო ადგილების სიმწირე

რვავე რესპონდენტის თხრობაში გამომჟღავნდა საერთო ხაზი, რომ საქართველოში 
შრომის დივერსიფიცირებული ბაზარი შესაძლოა მხოლოდ თბილისსა და ზოგიერთ 
დიდ ქალაქში, მაგალითად ბათუმსა და ქუთაისში არსებობდეს. დანარჩენ საქართვე-
ლოში, რესპონდენტების თქმით, შრომის ბაზარი იდენტურია და არ არის დივერსი-
ფიცირებული. სიღრმისეული ინტერვიუების დროს გამოვლინდა, რომ  ტყიბულელი 
ქალებისთვისაც შრომის ბაზარი არ არის დივერსიფიცირებული და მათთვის ძალიან 
ძნელია  სამსახურის შოვნა. რესპონდენტების მონაყოლში ასევე აღმოჩნდა, რომ შრო-
მის ფორმალურ და არფორმალურ ბაზარზე ქალებისა და ახალგაზრდა ქალებისთვის 
ბარიერებსა და გენდერულ უთანასწორობაზე რომ გაკეთდეს დასკვნები, ამისათვის 
ჯერ უნდა არსებობდეს შრომის დივერსიფიცირებული ბაზარი. კვლევის რესპონდე-
ნტების მიხედვით, ექსტრაქციულ ტყიბულში მთავარი პრობლემა ზოგადად დასაქმებაა 
და არა დასაქმების გენდერი. ერთ-ერთი რესპონდენტი ყვება: „გულწრფელად რომ გი-
თხრათ, გენდერული პრობლემა როგორც ასეთი, მძაფრად დღის წესრიგში არ დგას 
ტყიბულში. უფრო მთავარი პრობლემა ჩემი აზრით, არის ის, რომ აქ არ არის დასაქმე-
ბის რეალური შესაძლებლობები.. რეალურში ვგულისხმობ იმას, რომ შრომის ბაზარი 
არ არის განვითარებული და დივერსიფიცირებული.“
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ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს, რომ შესაძლოა ტყიბულში რაღაც ტიპის შრომის ბა-
ზარი არსებობს, მაგრამ იმდენად მცირე მოცულობის, რომ ქალებისა და ახალგაზრდა 
ქალების პრობლემებამდე მისვლის საშუალებას არ იძლევა. ამ ეტაპზე აღმოჩნდა, 
რომ ტყიბულში ქალებისა და კაცებისთვის არ არსებობს მოპოვების გარდა ალტერნა-
ტიული დასაქმების სივრცეები. გენდერული განსხვავება და უთანასწორობა სწორედ 
ექსტრაქციულ ინდუსტრიას შემოაქვს. მოპოვებაში დასაქმება ძირითადად მხოლოდ 
კაცებს ასაქმებს. ამ მხრივ, ქალები განსაკუთრებით დისკრიმინირებულები არიან. და-
საქმების სხვა სივრცეები, რომლებიც ქალაქში არსებობს, ძალიან მცირე მასშტაბისაა 
და ისედაც ფემინურ ხასიათს ატარებს - სუპერმარკეტის გამყიდველი, ბაღის მასწავლე-
ბელი და სკოლა ტრადიციულად ფემინურ საქმიანობებად მიიჩნევა და ამიტომ ქალებს 
ამ სივრცეებში დიდი ბარიერები სავარაუდოდ არ აქვთ. 

გენდერირებული სამუშაო ადგილები

რესპონდენტების თხრობის მიხედვით, ტყიბულში ქალები ძირითადად სავაჭრო 
ობიექტებში, კლინიკებში, განათლების სფეროსა და ადგილობრივ საჯარო სამსახუ-
რებში მუშაობენ: „ქალები, ძირითადად მუშაობენ განათლების სფეროში - ბაღებში, 
ბაგა, სკოლა, აი ესე ვთქვათ. დანარჩენი, სავაჭრო ობიექტებში, რომელიც ძალიან 
მცირე და მწირია ჩვენთან და ეს არის და სამედიცინო დაწესებულებაში, ევექსის 
კლინიკა გვაქვს ერთი და მედიც გაიხსნა ეხლა და დავუშვათ იქ. აი, ეს არის ჩვენი 
ჰორიზონტი, ასე ვთქვათ, ქალების დასაქმების.“

ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს, რომ ქალების დასაქმება საკუთარ თავზე საჯა-
რო სამსახურს აქვს ტყიბულში აღებული. თუმცა, თუ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 
ვებ-გვერდის ანალიზი გენდერული კუთხით გაკეთდება, ნათლად გამოჩნდება, რომ 
გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებსა და საკრებულოს წევრების უმრავლე-
სობას ისევ კაცები შეადგენენ. ქალები უმრავლესობაში მხოლოდ გენდერული თა-
ნასწორობის ადგილობრივ საბჭოში არიან. 

რესპონდენტები ამბობენ, რომ შრომის ბაზარი ტყიბულში დივერსიფიცირებული არ 
არის და ძნელია გენდერულ დისკრიმინაციასა და შრომის ბაზარზე ქალებისთვის 
ბარიერებზე დასკვნები შეგროვდეს. მიუხედავად ამისა, თანხმდებიან, რომ ექ-
სტრაქტივისტულ ლოგიკაში, მხოლოდ მოპოვების სივრცეში, ექსტრაქტივიზმი მა-
ინც კაცებზე უფროა მორგებული და მისგან მხოლოდ კაცები იღებენ სარგებელს. 
ერთ-ერთი ადგილობრივი რესპონდენტის თხრობის ნაკადში იკვეთება, რომ ქალაქ-
ში ძირითადი დასაქმების სივრცე ქვანახშირის მოპოვებაა, სადაც ქალების ადგილი 
უმეტესწილად არ არის.
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დაბალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები

გარდა იმისა, რომ შახტა და მოპოვება ტრადიციულად მამაკაცურ საქმიანობად ჩამო-
ყალიბდა და ეს ქალებს არახელსაყრელ პირობებში აყენებს, ვინაიდან ისინი ფინანსუ-
რად კაცებზე დამოკიდებულები ხდებიან, ამას ისიც ემატება, რომ ის სივრცეები, სადაც 
ქალები არიან დასაქმებულნი იმდენად დაბალანაზღაურებადია, რომ მათ მაინც კა-
ცების დაქვემდებარების ქვეშ, ან უკიდურეს სიღარიბეში უწევთ ცხოვრება. ერთ-ერთი 
რესპონდენტი ამბობს, რომ საჯარო სამსახურებში ქალთა ხელფასი იმდენად დაბა-
ლია, რომ მათთვის ეს სოციალურ შემწეობას უფრო ჰგავს, ვიდრე შემოსავალს:„სოცი-
ალურ შემწეობას უფრო გავს ხოლმე ეს თანამშრომლობითი ურთიერთობა და იქ და-
საქმებული ქალები ხშირად იმას კი არ გრძნობენ, რომ რაღაცას თავისი კარიერისთვის 
აკეთებენ, ან რაღაცას ვინმეს მატებენ ამ შრომით, ან რაღაცა კეთილდღეობა მოაქვთ 
და ა.შ. ეს კი არ არის, თვის ბოლოს რაღაცით ოჯახს ეხმარებიან, ან გულს აყოლებენ.“

ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს, რომ ადგილზე არის სამკერვალო ფაბრიკა, მაგრამ 
ქალებს იქ დასაქმება არ სურთ. რესპონდენტი თვლის, რომ ქალები პირადად ამბო-
ბენ ფაბრიკაში დასაქმებაზე უარს. აღნიშნული მოვლენის ახსნა სხვა რესპონდენტის 
თხრობაში გამომჟღავნდა. ამ სამკერვალოში, ბაღებსა და სკოლებში იმდენად დაბა-
ლია ქალების ანაზღაურება, რომ მათ არ უღირთ იქ მუშაობა, ვინაიდან სახლის საქმე-
ები და ოჯახის წევრებზე ზრუნვაც მათი გასაკეთებელია. ამიტომ ურჩევნიათ ასეთ საქ-
მიანობაზე უარი განაცხადონ, რომ სახლის საქმეები შეუსრულებელი არ დარჩეთ და 
საყვედური არ მიიღონ ოჯახის წევრებისა და საზოგადოებისგან.

მცირე მეწარმეობა და ქალები

კვლევამ გამოამჟღავნა, რომ ტყიბულში არსებობს საოჯახო სასტუმროები, რომლე-
ბსაც ძირითადად ქალები განაგებენ. მაგრამ მათ იმდენად მცირე ადგილი უჭირა-
ვთადგილობრივ ბაზარზე, რომ როგორც ერთ-ერთი ადგილობრივი რესპონდენტი 
ამბობს, ძნელია რაიმე ანალიზისა და დასკვნის გაკეთება: „რამდენიმე სოფელში 
აქვთ საოჯახო სასტუმროები და საოჯახო სასტუმროებს ძირითადად მაინც ქალები 
განაგებენ, მაგრამ ძალიან ცოტაა ასეთი სასტუმრო და დიდი დასკვნების გამოტანის 
საშუალება არ გვაქვს.“

ერთ-ერთი რესპონდენტის თქმით, არ არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან დახმარე-
ბა, რომ ტყიბულელმა ქალებმა მცირე ბიზნესი მაინც წამოიწყონ. შეიძლება ფორ-
მალურად არსებობს ასეთი მოვლენა, მაგრამ იმდენად ფორმალიზებული და მკაც-
რია, რომ ადგილობრივი ქალები ვერ ახერხებენ დაფინანსების მიღებას. 

https://socialjustice.org.ge/uploads/products/pdf/%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98.pdf
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ბარიერები ტყიბულელი ქალებისათვის

დასაქმების დივერსიფიცირებული ბაზრის არ არსებობის მიუხედავად, კვლევა მა-
ინც ეცადა შეესწავლა ის ბარიერები, რომლებიც შესაძლოა ტყიბულელ ქალებს 
ადგილობრივ შრომის ფორმალურ და არაფორმალურ ბაზარზე დასამკვიდრებ-
ლად შეხვდეთ. ერთ-ერთი რესპონდენტის მიხედვით, პირველი ბარიერი, რომელიც 
შეიძლება ტყიბულში არსებობდეს ქალების დასაქმებასთან დაკავშირებით, არის გა-
ნათლება. რესპონდენტის მიხედვით, იმ ქალებს, რომლებიც ამ ეტაპზე ცხოვრობენ 
ტყიბულში და ვერ მონაწილეობენ შრომის ბაზარზე, შესაძლოა თავის დროზე არ 
მიუწვდებოდათ ხარისხიან განათლებაზე ხელი, ან დაამთავრეს მხოლოდ საშუალო 
სკოლა და არ მიუღიათ უმაღლესი განათლება.  

შემდეგი ბარიერი არის ადრეული ქორწინება.11 რესპონდენტების თხრობაში გამომ-
ჟღავნდა, რომ დასაქმებისა და შრომის ბაზრის არ არსებობის გამო, ახალგაზრდა 
ქალებს ერთადერთ გამოსავლად შესაძლოა დაქორწინება მიაჩნიათ, რის შედეგა-
დაც ისინი ავტომატურად დიასახლისებად იქცევიან და ვეღარ ახერხებენ შრომის 
ბაზარზე დამკვიდრებას. ამავე დროს მათ თხრობაში ისიც გამომჟღავნდა, რომ ისე-
თი სიმძფრით აღარ დგას ადრეული ქორწინების პრობლემა, როგორც ათი წლის 
წინ იდგა, მაგრამ ის მაინც შესაძლოა იყოს ერთ-ერთი მთავარი ბარიერი. 

შემდეგი ბარიერი არის ოჯახის წევრებზე ზრუნვისა და მოვლის გენდერი, რომელიც 
ქალებს ოჯახურ სივრცეზე აჯაჭვავს და ხელს უშლის შრომის ბაზარზე დამკვიდრე-
ბაში. ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს რომ ტყიბულში ოჯახის წევრ მოხუცებულს 
ქალი თავშესაფარში ვერ წაიყვანს, რადგან ეს მის რეპუტაციაზე უარყოფითად 
იმოქმედებს. როგორც რესპონდენტებმა თქვეს, ზოგადადაც ტყიბულში არც არის 
ასეთი მოხუცებულთა ზრუნვის სახლები და ქალებს არ შეუძლიათ ამ სერვისით სა-
რგებლობა, რომ საოჯახო საქმე და ზრუნვა ოდნავ მაინც შეუმსუბუქდეთ: „ხანდაზმუ-
ლების თავშესაფარი, ან რაიმე მსგავსი დაწესებულებები არ არსებობს ტყიბულში, 
რომ ვთქვათ ოჯახმა მიიყვანოს და ქალს დრო გამოუთავისუფლდეს სახლში.“

როგორც აღმოჩნდა, ქალთა დასაქმების კიდევ ერთი ბარიერი რაიონში არსებული 
გაუმართავი საკომუნიკაციო სისტემაა. როგორც ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს, 
ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, განსაკუთრებით სოფლებში, ნორმალური ინტერნეტი 
არ არის, რაც შესაძლოა უარყოფით გავლენას ახდენდეს ადგილობრივი ბავშვების 
განათლებაზე. ეს შემდგომ ახალგაზრდების დასაქმებაზეც აისახებამ უფრო მეტად 
კი ახალგაზრდა ქალებს აზარალებს, რადგან ბიჭებს შახტაში მუშაობა მაინც შეუძ-
ლიათ, ახალგაზრდა ქალებს კი - არ.

11 http://dictionary.css.ge/content/early-marriage-child-marriage 

http://dictionary.css.ge/content/early-marriage-child-marriage


23

ქალები და ექსტრაქციული ეკონომიკა ტყიბულში

საინტერესოა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების მიერ მოწოდებული 
სოციოლოგიური ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით. ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს წევრი რესპონდენტის თქმით, მათ ჯერჯერო-
ბით არც სახელმწიფოსგან და არც ადგილობრივ პოლიტიკაში გათვალისწინებუ-
ლი არ აქვთ ადგილობრივი ახალგაზრდა ქალების დახმარება, თუნდაც იმით, რომ 
მუნიციპალიტეტმა მათი სწავლა დააფინანსოს. თუმცა, რესპონდენტები აღნიშნავენ 
რომ მსგავსი პრობლემა ზოგადად ქვეყანაში დგას და მხოლოდ ტყიბულს არ ეხება. 

რაც შეეხება ზრუნვისა და მოვლის გენდერის ბარიერს, ადგილობრივი რესპონდე-
ნტის  ნარატივში გამომჟღავნდა, რომ ტყიბულში არსებობს კარგი პირობების მქონე 
ბაღები, სადაც დედებს საშუალება აქვთ მიიყვანონ ბავშვი და თავისუფალი დრო 
გამოუთავისუფლდეთ: „ბაღები ვერ ვიტყვი რომ არ არის, ახლა სახელმწიფო პრი-
ორიტეტად გამოცხადებულია განათლების სისტემა. ტყიბულში ერთი ახალი ბაღი 
შენდება, ჯერ არ არის ექსპლუატაციაში გაშვებული.“ ასევე ქალაქში არსებობს შინ 
მოვლის მუნიციპალური სერვისი მოხუცებულებისათვის, თუმცა ეს ეხება ისეთ მოხუ-
ცებულებს, რომლებსაც ოჯახის სხვა წევრი არ ჰყავთ.

დამატებით გამოვლინდა, რომ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭო 
ჯერ არ აგროვებს გენდერულ სტატისტიკას საოჯახო შრომასთან, ოჯახის მოვლა-
სთან და კვლავწარმოების მსგავს მოვლენებთან დაკავშირებით. თუმცა ამ მხრივ 
ტყიბული შესაძლოა საქართველოს სხვა ქალაქებისგან არ განსხვავდებოდეს. 
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პოლიტიკა და კანონმდებლობა

და ბოლოს, კვლევის ამოცანა იყო, რესპონდენტების მიერ რეკომენდირებული 
დოკუმენტების, იმერეთის რეგიონის განვითარების გეგმის, ტყიბულის მუნიციპალი-
ტეტის გენდერული პოლიტიკისა,  და, ზოგადად, სახელმწიფო კანონმდებლობის 
(შრომის კოდექსის) ანალიზი და იმის დადგენა, ითვალისწინებს თუ არა რეგიონი ან 
მუნიციპალიტეტი მონოინდუსტრიულ, ექსტრაქციულ ტყიბულში ქალთა დასაქმების 
საკითხებსა და გამოწვევებს და არის თუ არა რაიმე დისკრიმინაციული ჩანაწერი 
კანონმდებლობაში, რომელიც ტყიბულში მცხოვრებ ქალებს შრომის ბაზარზე დამ-
კვიდრებაში უშლის ხელს.  

პირველ რიგში, გაანალიზდა იმერეთის რეგიონის განვითარების სტრატეგია 2014 
–2021 წლები. სტრატეგიაში მოყვანილი რაოდენობრივი მონაცემები, იქნება ეს 
საქსტატის, თუ სხვა მონაცემები, არ არის გენდერულ ჭრილში მოცემული. სტრა-
ტეგია ვერ ხედავს ქალებს, მასში ერთადერთი თავი ეთმობა გენდერულ თანასწო-
რობას, სადაც მხოლოდ ქალთა პოლიტიკურ ჩართულობაზეა ინფორმაცია. რაც 
შეეხება ქალაქ ტყიბულს, ის მხოლოდ ბუნებრივი რესურსების მიმოხილვის თავში 
გვხვდება, სადაც მხოლოდ ის ინფორმაციაა მოცემული, თუ რა რაოდენობის ქვანა-
ხშირია ამ ეტაპზე ტყიბულში. 

გარდა ამისა, დოკუმენტში გაკეთებულია რეგიონის ფაქტორული ანალიზი, სადაც გაა-
ნალიზებულია რეგიონის ძლიერი, სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და საფრთხეები. 
სისუსტედ მიჩნეულია საჯარო და კერძო სექტორში არსებული გენდერული დისბალა-
ნსი, მოსახლეობის უმუშევრობისა და სიღარიბის მაღალი მაჩვენებელი და სოციალუ-
რი უზრუნველყოფის არადამაკმაყოფილებელი დონე, თუმცა არაფერია ნახსენები 
მონოინდუსტრიულ ქალაქებში არსებულ სუსტ მხარეებსა და საფრთხეებზე. რეგიონის 
სტრატეგიისთვის აღნიშნული ქალაქები და ექსტრაქციისგან გამოწვეული პრობლემე-
ბი უხილავია. რესპონდენტების მონათხრობში აღმოჩნდა, რომ ტყიბულს ნარჩენებისა 
და გარემოს დაბინძურების პრობლემა აქვს. სტრატეგიაში ერთ-ერთი ამოცანა, ყველა 
კატეგორიის დასახლებაში ნარჩენების განცალკევება შეგროვება და გატანა, საჯარო 
ადგილების დასუფთავება, უკანონო ნაგავსაყრელების გაუქმება და თანამედროვე 
განთავსების ადგილების შექმნაა. ასევე - შეგროვებული ნარჩენების გაუვნებლობა 
და გადამუშავება. თუმცა, ვინაიდან ადგილობრივი რესპონდენტი ამ პრობლემაზე სა-
უბრობს, შესაძლოა სტრატეგიაში აღნიშნული პრობლემა კვლავაც მოსაგვარებელი 
იყოს. სტრატეგიის ერთ-ერთი ამოცანა  ასევე არის რეგიონის დასახლებების სტაბი-
ლური, მაღალი სიჩქარის ინტერნეტით უზრუნველყოფა, რაც. კვლევის მონაცემების 
მიხედვით, ისევ პრობლემად სახელდება და წარმოადგენს ქალებისთვის შრომის ბაზა-
რზე მოხვედრის ერთ-ერთ შესაძლო ბარიერს.



25

ქალები და ექსტრაქციული ეკონომიკა ტყიბულში

შემდეგი დოკუმენტი, რომელზეც რესპონდენტებმა ისაუბრეს, არის ტყიბულის მუ-
ნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს დებულება, რომლის მეორე მუხლის დ პუნქტი 
ამოცანად ისახავს კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობის 
ანალიზს, საჭიროების შემთხვევაში გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრის 
უზრუნველსაყოფად წინადადებების შემუშავებასა     და საქართველოს პარლამე-
ნტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსთვის წარდგენას, თუმცა, როგორც კვლე-
ვამ გამოამჟღავნა, ეს ჯერ არ განხორციელებულა.

ასევე მნიშვნელოვანია დებულების მეორე მუხლის ა პუნქტი, რომელიც ამოცანად 
ისახავს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ეროვნული სამოქმედო 
გეგმის გათვალისწინებით, საბჭომ შეიმუშაოს და საკრებულოს დასამტკიცებლად 
წარუდგინოს მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის უზრუნველსაყოფად 
განსახორციელებელი სამოქმედო გეგმა და უზრუნველყოს ამ გეგმის  შესრულე-
ბის კოორდინაცია. 

ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს, რომ აღნიშნული სამოქმედო გეგმა არ მოიცავს 
მკაფიო რაოდენობრივ და თვისებრივ ინდიკატორებს. ამ უკანასკნელთა უმრავლე-
სობა ბუნდოვანია. მაგალითად, თუ ამოცანაა გენდერული თანასწორობის სფერო-
ში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სამეწარმეო სუბიექტებთან და სხვა 
დაინტერესებულ პირებთან თანამშრომლობის განმტკიცება, სამოქალაქო სექტო-
რის წარმომადგენლებთან და მეწარმე ქალებთან შეხვედრების ჩატარება, ინდიკა-
ტორად უბრალოდ წერია წინადადება -  „ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა“, 
თუმცა კონკრეტულად რამდენი შეხვედრა უნდა ჩატარდეს (რაოდენობრივი ინდი-
კატორი), ან რაზე უნდა იყოს შეხვედრა (თვისებრივი ინდიკატორი), ამაზე ინფორ-
მაცია მოცემული არ არის. ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს, რომ სამოქმედო გეგ-
მა შესაძლოა შედგენილია საბაზისო ინფორმაციაზე დაყრდნობით და რეალურად 
ასახავს ადგილობრივი ქალების საჭიროებებს, თუმცა აკლია კონკრეტიკა და შრო-
მის ბაზარზე არსებული გამოწვევების მიმართულებით ექსტრაქტივისტული ლინზით 
არ არის დანახული ქალთა პრობლემები. თუმცა, როგორც ერთ-ერთი რესპონდე-
ნტი ამბობს, ამ ეტაპზე ძნელია ტყიბულის მუნიციპალიტეტსა და მასში არსებული 
გენდერული თანასწორობის საბჭოს ჰქონდეს ექსტრაქტივიზმზე და მასთან დაკავ-
შირებულ ქალთა პრობლემებზე მაღალი ცნობიერება და, შესაბამისად, ძნელია მათ 
სამოქმედო გეგმაში ამ მოვლენების გათვალისწინება მოვთხოვოთ. 

შემდეგი კანონები რომელთა შესახებაც რესპონდენტებმა ისაუბრეს, არის საქა-
რთველოს შრომის კოდექსი და შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი. რესპო-
ნდენტების თქმით, აღნიშნულ დოკუმენტებში ექსტრაქტივისტულ მონოინდუსტრი-
ულ ქალაქებზე და მათში არსებულ შრომით ურთიერთობებზე რაიმე კონკრეტული 
ჩანაწერი არ არსებობს. ასევე არაფერი გვხვდება იმ ქალების შესახებ, რომლებიც 
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ექსტრაქტივისტულ მონოინდუსტრიულ ქალაქებში ცხოვრობენ,ასრულებენ ზრუნვის 
შრომას და ამავე დროს არიან დასაქმებულები. 

ერთ-ერთი რესპონდენტის მონათხრობი განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა 
შრომის კოდექსის იმ შეზღუდვასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც ორსუ-
ლი და მეძუძური ქალების დასაქმება განსაკუთრებით საშიშ სამუშაოზე არ შეიძლე-
ბა.  შრომის კოდექსის გარდა, არსებობს შრომის უსაფრთხოების წესების შესახებ 
საქართველოს კანონიც, რომელიც ამავეს იმეორებს და ამბობს, რომ ორსული და 
მეძუძური ქალის განსაკუთრებით საშიშ სამუშაოზე დასაქმება დაუშვებელია 12. რეს-
პონდენტმა აღნიშნა დამკვიდრებული მანკიერი პრაქტიკა, რომლის თანახმად დამ-
საქმებელი ნაცვლად მეძუძური თუ ორსული თანამშრომლის კომპენსირებისა, მათი 
არდასაქმების თუ სამსახურიდან გათავისუფლების გზას ირჩევს.

ზემოხსენებული მთავრობის დადგენილება ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმო-
საფხვრელად იქნა მიღებული, რათა საქმიანობები და პროფესიები არ შეზღუდუ-
ლიყო ქალებისთვის, რაც ერთდროულად იქნებოდა როგორც დისკრიმინაციული, 
აგრეთვე არაეფექტური შრომის უსაფრთხოების მიზნებისათვის. შესაბამისად, ზე-
მოხსენებული მთავრობის დადგენილება არ არის თავისთავად პრობლემური ან 
დისკრიმინაციული. მისი ალტერნატივა შესაძლოა ყოფილიყო პროფესიებისა და 
საქმიანობების ჩამოწერა, სადაც მომეტებული რისკის შემთხვევაში ქალს (ორსულსა 
თუ არაორსულს) საერთოდ არ უნდა ემუშავა და სავარაუდოა, რომ ეს სია აუცილებ-
ლად მოიცავდა მოპოვებითი მრეწველობის პროფესიებსაც. ამრიგად, საბოლოოდ 
შემუშავდა ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი და საფრთხე განისაზღვრა ფაქტორე-
ბიდან გამომდინარე, მხოლოდ ორსულობისა და ძუძუთი კვების პერიოდში.

თუმცა, შრომის კოდექსი იმ ნაწილშია ხარვეზიანი, როდესაც სახელმწიფო დამ-
საქმებელს ავალდებულებს ორსული და მეძუძური ქალი გაარიდოს მძიმე და მა-
ვნე სამუშაოს, ხოლო დუმს კომპენსაციის საკითხზე, რაც პრაქტიკაში განაპირობებს 
იმას, რომ ორსული და მეძუძური დედები კომპენსაციის გარეშე რჩებიან.

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, კიდევ ერთ ხედვას გვთავაზობს მომდევნო 
რესპონდენტი. მისი თქმით, საქართველოში, სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისგან გა-
ნსხვავებით, უკვე ძალიან დიდი ხანია გაუქმებულია კანონმდებლობა, რომლის მი-
ხედვითაც ასობით პროფესია იყო გაწერილი, სადაც ქალებს ეკრძალებოდათ და-
საქმება. მისივე თქმით, დღეს ასეთი რეგულაცია, რომელიც ფორმალურად ქალებს 
დააბრკოლებს, თუნდაც მძიმე ინდუსტრიაში დასაქმებაში, აღარ გვაქვს. თუმცა, ტყი-

12 2020 წელს მიღებულ იქნა მთავრობის დადგენილება, რომლითაც განისაზღვრა, თუ რომელი სამუშაო 
შეიძლება იყოს ჩათვლილი განსაკუთრებული საფრთხის შემცველად. ამ სიაში ფაქტობრივად ყველა სახის 
კარიერული მოპოვება შედის: ლითონის მოპოვება, ფერადი ლითონის, მძიმე ლითონის, ქვის ჭრა, მაღარო 
და ა.შ.
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ბულელი ქალები დასაქმების მხრივ მაინც მძიმე მდგომარეობაში არიან, რასაც ის 
უკავშირებს შრომის გენდერული ნიშნით დანაწილებას და არა კანონმდებლობაში 
არსებულ არაპირდაპირ დისკრიმინაციას, რაკი მაღაროში მუშაობა კულტურულად 
კაცურ საქმიანობად მიიჩნევა: “მაღაროებში დასაქმება ქალებისთვის პრობლემუ-
რია, რაც დაკავშირებულია მაინც ამ ტრადიციულ ხედვებთან, პროფესიის არჩე-
ვანთან და ა.შ. არ არის ტრადიციულად ეს ის სფერო, სადაც ქალები საქმდებიან 
ხოლმე“

დამატებით, რესპონდენტის თხრობაში გამოვლინდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 
კანონმდებლობაში გაჩნდა ნორმა, რომ თანაბარი შრომისთვის არათანაბარი ანა-
ზღაურება ქალმა და კაცმა არ უნდა მიიღონ, ძალიან ძნელია განსაზღვრო რას ნიშ-
ნავს თანაბარი შრომა. ამის გაზომვა შეუძლებელია თანაბარი ღირებულების შრო-
მისგან განსხვავებით, ამიტომ რესპონდენტს მიაჩნია, რომ კანონმდებლობის ეს 
ნაწილი დეკლარაციულია და რჩება პრობლემად, რომელმაც შესაძლოა გავლენა 
იქონიოს ტყიბულში მცხოვრები ქალების კეთილდღეობაზე.

და ბოლოს, რესპონდენტი აღნიშნავს, რომ ქალებისთვის პრობლემურია დეკრე-
ტული შვებულების ანაზღაურებასთან დაკავშირებული დეტალები, რომლებიც შე-
საძლოა ტყიბულელ ქალებსაც ეხებათ: „იგივე დეკრეტული შვებულებაც. ყველაზე 
პრობლემური რა არის, თითქოს ჩვენ მივაღწიეთ, რომ ქალები სადაც არ უნდა მუშა-
ობდნენ, მინიმუმ სამედიცინო გამოკვლევების ჩატარება შეუძლიათ სამუშაო დროს 
და ანაზღაურდება, ისევე როგორც სამსახურის შენარჩუნების ვალდებულება, მა-
გრამ თუ დეკრეტული შვებულება არ ანაზღაურდა და იქნა ისეთი, როგორიც ახლა 
არის, მაგალითად ექვს თვეში ათას ლარიანი დახმარება, ის არ გამოდის არანაირი 
რეალური დახმარება და შეღავათი.“
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რეკომენდაციები

�ტყიბულის მონოინდუსტრიულობიდან გამომდინარე, ადგილობრივ ქალთა შრო-
მითი, ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად აუცილე-
ბელია სამთო-მოპოვებითი საქმიანობისა და მისი შედეგების გენდერული სპეციფი-
კის შესწავლა და შესაბამისი სამოქმედო გეგმის შემუშავება როგორც ადგილობრივ 
დონეზე, ისე ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან. ამ ტიპის შესწავლა შესაძლოა 
მოიცავდეს სამთო-მოპოვებით ინდუსტრიაში არსებული სამუშაო ადგილების გე-
ნდერული სტატისტიკს წარმოებას, ადგილობრივ ქალთა განათლების, კვალიფიკა-
ციის და უნარების შეფასებას და ტყიბულში არსებული საჭიროებების სრულფასოვან, 
გენდერულად და სოციალურად მგრძნობიარე გამოკვლევას.  

�ადგილობრივ შრომის ბაზარზე არსებული გენდერული უთანასწორობის საპა-
სუხოდ, მნიშვნელოვანია ქალთა ეკონომიკური აქტივობის გაზრდა პოტენციურ 
დასაქმებულებზე მიმართული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების 
პროგრამები ადგილობრივი ქალებისთვის, რომლებიც მათ მოამზადებს სხვადა-
სხვა ეკონომიკურ საქმიანობებში შესაბამისი უნარებითა და კვალიფიკაციით ჩა-
რთვისთვის. 

�დაწყებითი და საშუალო განათლების ეტაპზე არსებული შესაძლო გენდერული 
უთანასწორობის გადასაჭრელად ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა აწარმოოს 
უთანასწორო საგანმანათლებლო მიღწევის გამოვლენისა და მისი აღმოფხვრის 
გეგმა. განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად გაუმჯობესდეს ქა-
ლაქის სატელეკომუნიკაციო ქსელი. 

�რადგან ტყიბულში არსებული მონოინდუსტრიული ეკონომიკა ვერ უზრუნვე-
ლყოფს საკმარისი სამუშაო ადგილების შექმნას ქალებისთვის, აუცილებელია 
რეგიონში სხვა ტიპის ინდუსტრიების გაჩენა და დასაქმების მრავალფეროვანი 
საშუალებების უზრუნველყოფა. ეკონომიკური დივერსიფიკაციისკენ მიმართული 
ძალისხმევა  შეიძლება მოიცავდეს მცირე მეწარმეობის წახალისებას (მათ შორის 
ამისთვის აუცილებელ კაპიტალზე წვდომის გაუმჯობესებას) და სხვადასხვა სახე-
ლმწიფო საშეღავათო თუ საგრანტო პროგრამების შექმნას, რომლებიც ხელს შე-
უწყობდნენ სამუშაო ადგილების გაჩენას ექსტრაქტივისტული ინდუსტრიის მიღმა 
ქალებისთვის. 

�მუნიციპალურ ორგანოებში გენდერულად უთანასწორო თანამდებობრივი დანა-
წილების საპასუხოდ, გამოირიცხოს საკადრო პოლიტიკის მიმართულებით არსე-
ბული შესაძლო გენდერული უთანასწორობა. 



29

ქალები და ექსტრაქციული ეკონომიკა ტყიბულში

�კერძო საკუთრებაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით გამოვლენილ უთანასწორობა-
ზე პასუხად შემუშავდეს მისი აღმოფხვრის გეგმა, ხოლო მცირემეწარმეობისთვის 
აუცილებელ კაპიტალზე წვდომის უზრუნველსაყოფად ამოქმედდეს მხარდამჭერი 
საგრანტო პროგრამა ადგილობრივი ქალებისთვის. 

�ემიგრანტი ქალების მიერ ფულადი გზავნილებით შესყიდული ქონების მათ სა-
კუთრებად რეგისტრაციის სირთულეების აღმოსაფხვრელად ადგილობრივმა 
მუნიციპალიტეტმა შეიმუშაოს ფინანსური, საგადასახადო თუ სარეგისტრაციო 
წიგნიერების ასამაღლებელი გზამკვლევი და ხელი შეუყწოს კერძო საკუთრების 
ფლობას საკუთრივ საქართველოს საზღვარს გარეთ მცხოვრებ და მომუშავე ქა-
ლებს შორის.

�ტყიბულში არსებული მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, 
აუცილებელია მრავალკომპონენტიანი ეპიდემიოლოგიური კვლევის ჩატარება, 
რომელიც აღრიცხავდა სამთო-მოპოვების ეკოლოგიურ ნაკვალევთან დაკავში-
რებული შესაძლო დაავადებების გავრცელებას ადგილობრივ მოსახლეობაში. 
ამ ტიპის კვლევის ჩატარება მნიშვნელოვანია როგორც უშუალოდ ქვანახშირის 
მოპოვებაში ჩართულ პირთა, ისე მთლიანად ტყიბულის მოსახლეოების ჯანმრ-
თელობის მდგომარეობის შესასწავლად. გარკვეული ეკოლოგიური დამაბინძუ-
რებლების გენდერულად სპეციფიური ეფექტების გამოსავლენად, აუცილებელია 
ამ ეპიდემიოლოგიური კვლევის ჩატარებისას განსაკუთრებული ყურადღება მი-
ექცეთ რეგიონის ქალებს. 

�სამთო-მოპოვებით ინდუსტრიაში არსებული ფიზიკურად მძიმე შრომითი პირო-
ბების, ხშირი საწარმოო ტრავმების  და გარდაცვალების შედეგად გაჩენილი სო-
ციალური, ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური პრობლემების საპასუხოდ შეიქმნას 
დაზარალებულთა ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა. 

საკვანძო ცნებები: ექსტრაქტივიზმი, ექსტრაქცია, მონოინდუსტრიული ქალაქი, და-
საქმების გენდერი, ქალთა დასაქმების ბარიერები.
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ბიბლიოგრაფია:

აკოსტა, ალბერტო, „მომპოვებლობა (ექსტრაქტივიზმი) და ნეოექსტრაქტივიზმი 
ერთი და იმავე წყევლის ორი მხარე“ კრებულში ქებურია, თამუნა და სგიბნევი, ვლა-
დიმირ (eds.), ექსტრაქტივისტული გადაკვეთები: პოლიტიკა, ეკოლოგია და სოცია-
ლური ველი (თარგმანების კრებული), ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონი-
ტორინგის ცენტრი, თბილისი, 2020

ექსტრაქტივისტული გადაკვეთები პოლიტიკა, ეკოლოგია და სოციალური ველი 
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