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2021 წელს ქვე ყა ნა გან გ რ ძო ბა დი პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სით შეხ ვ და, რო მე ლიც ვერც 
სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რე ბის მე დი ა ტო რო ბით გა ფორ მე ბულ მა 19 აპ რი ლის პო ლი
ტი კურ მა შე თან ხ მე ბამ გან მუხ ტა და ვერც 2021 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე
ლო ბის არ ჩევ ნებ მა.  პო ლი ტი კუ რი კრი ზის ზე და ფუძ ნე ბუ ლი დღის წეს რი გი დან სრუ
ლად აღ მოჩ ნ და გა მო ტო ვე ბუ ლი:

• • პან დე მი ის შე მაშ ფო თე ბე ლი ადა მი ა ნუ რი და სო ცი ა ლუ რი შე დე გე ბი;პან დე მი ის შე მაშ ფო თე ბე ლი ადა მი ა ნუ რი და სო ცი ა ლუ რი შე დე გე ბი;
• • ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი მძი მე სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა, რო მექვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი მძი მე სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბა, რო მე

ლიც ინ ფ ლა ცი ის უპ რე ცე დენ ტო მას შ ტა ბე ბის ფონ ზე კი დევ უფ რო დამ ძიმ და; ლიც ინ ფ ლა ცი ის უპ რე ცე დენ ტო მას შ ტა ბე ბის ფონ ზე კი დევ უფ რო დამ ძიმ და; 
• • ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და თა ნას წო რო ბის დაც ვა ზე მი მარ თუ ლი რე ფორ მე ბის ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და თა ნას წო რო ბის დაც ვა ზე მი მარ თუ ლი რე ფორ მე ბის 

სა კითხე ბი.  სა კითხე ბი.  

პო ლი ტი კუ რი პო ლა რი ზა ცია და რა დი კა ლი ზა ცია გან სა კუთ რე ბით საგ რ ძ ნო ბი იყო 
თვით მ მარ თ ვე ლო ბის არ ჩევ ნე ბის კონ ტექ ს ტ ში. წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი ოდ ში პარ ტი ე
ბის სა მუ შაო სტრა ტე გი ე ბი სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის პერ ს პექ ტი ვას უფ რო და ე ფუძ
ნა, რო მელ შიც სრუ ლად იყო იგ ნო რი რე ბუ ლი რე გი ო ნე ბი სა და ქა ლა ქე ბის რე ა ლუ რი 
გა მოწ ვე ვე ბი და სა ჭი რო ე ბე ბი. ან ტა გო ნიზ მ მა და მტრულ მა რი ტო რი კამ და ი კა ვა პო
ლი ტი კუ რი თუ მე დი ა სივ რ ცე და ვერ მო ი ძებ ნა ვერც პო ლი ტი კუ რი და ვერც სა ზო გა
დო ებ რი ვი რე სურ სი ამ სი ტუ ა ცი ის გან სა მუხ ტად. პი რი ქით, არ ჩევ ნებ ზე და ფიქ სი რე
ბულ მა ხარ ვე ზებ მა და პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში ქვეყ ნის მე სა მე პრე ზი დენ ტის ირ გ ვ ლივ 
გან ვი თა რე ბულ მა მოვ ლე ნებ მა კი დევ უფ რო მე ტად შე უწყო ხე ლი ვი თა რე ბის რა დი
კა ლი ზე ბას. სა ა კაშ ვი ლის ფაქ ტორ მა პო ლა რი ზე ბის სი ტუ ა ცია გა აღ რ მა ვა და ამ ფონ
ზე მცი რე პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის გავ ლე ნე ბი და სა არ ჩევ ნო მაჩ ვე ნებ ლე ბი კი დევ 
უფ რო შე სუს ტ და.  

პო ლი ტი კუ რი პო ლა რი ზე ბის გა რე მომ და მმარ თ ველ პო ლი ტი კურ გუნ დ ში მიმპო ლი ტი კუ რი პო ლა რი ზე ბის გა რე მომ და მმარ თ ველ პო ლი ტი კურ გუნ დ ში მიმ
დი ნა რე რთულ მა და არა დე მოკ რა ტი ულ მა ში და პრო ცე სებ მა არ სე ბი თად და ადი ნა რე რთულ მა და არა დე მოკ რა ტი ულ მა ში და პრო ცე სებ მა არ სე ბი თად და ა
ზი ა ნა ქვეყ ნის ევ რო პე ი ზა ცი ის პრო ცე სი. პრე მი ერ  მი ნის ტ რად ირაკ ლი ღა რიზი ა ნა ქვეყ ნის ევ რო პე ი ზა ცი ის პრო ცე სი. პრე მი ერ  მი ნის ტ რად ირაკ ლი ღა რი
ბაშ ვი ლის და ნიშ ვ ნის შემ დეგ მმარ თ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის ლი დე რე ბის ბაშ ვი ლის და ნიშ ვ ნის შემ დეგ მმარ თ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის ლი დე რე ბის 
მხრი დან ის მო და შე მაშ ფო თე ბე ლი გან ცხა დე ბე ბი ჩვე ნი ქვეყ ნის სა ერ თა შო რიმხრი დან ის მო და შე მაშ ფო თე ბე ლი გან ცხა დე ბე ბი ჩვე ნი ქვეყ ნის სა ერ თა შო რი
სო პარ ტ ნი ო რე ბის მი მართ. ევ რო კავ შირ თან ურ თი ერ თო ბის პრო ცე სე ბი კი აშსო პარ ტ ნი ო რე ბის მი მართ. ევ რო კავ შირ თან ურ თი ერ თო ბის პრო ცე სე ბი კი აშ
კა რად კრი ზის შია შე სუ ლი, რა საც არა ერ თი ევ რო პარ ლა მენ ტა რის მი ერ გა კეკა რად კრი ზის შია შე სუ ლი, რა საც არა ერ თი ევ რო პარ ლა მენ ტა რის მი ერ გა კე
თე ბუ ლი მძი მე და სა გან გა შო გან ცხა დე ბაც ადას ტუ რებს.თე ბუ ლი მძი მე და სა გან გა შო გან ცხა დე ბაც ადას ტუ რებს.

მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლის სა ქარ თ ვე ლო ში დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ მი
ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მკვეთ რად პრობ ლე მუ რი იყო, რაც მის თ ვის სა მარ თ ლი ა
ნი სა სა მარ თ ლოს უფ ლე ბის შეზღუდ ვა სა და გა მოცხა დე ბუ ლი შიმ ში ლო ბი სას ადეკ ვა
ტურ სა მე დი ცი ნო მოპყ რო ბა ზე უარს უკავ შირ დე ბო და. არ სე ბუ ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
სის ტე მის პო ლი ტი ზე ბი სა და კლა ნუ რი სტრუქ ტუ რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ცხა დი ა, 
ჩნდე ბა ეჭ ვე ბი, რომ მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლის მი მართ  მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა და მო უ კი დე ბე
ლი და სა მარ თ ლი ა ნი ვერ იქ ნე ბა. ეს მო ცე მუ ლო ბა არ ღ ვევს არა მხო ლოდ ინ დი ვი დუ
ა ლუ რი პი რის უფ ლე ბებს, არა მედ შე უძ ლე ბელს ხდის წარ სუ ლის სა მარ თ ლი ან შე ფა
სე ბას და მას ზე სა ზო გა დო ებ რივ შე თან ხ მე ბას, რაც პო ლი ტი კუ რი პო ლა რი ზე ბი სა და 
კონ ფ ლიქ ტე ბის კი დევ ერ თი მი ზე ზი ა.    

შესავალი
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შე მაშ ფო თე ბე ლია არ ჩევ ნე ბის შემ დ გომ ცალ კე ულ თვით მ მარ თ ველ ერ თე უ ლებ ში 
გან ვი თა რე ბუ ლი ტენ დენ ცი ე ბი, რო დე საც მმარ თ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი ძა ლა ძა ლა უფ
ლე ბის კონ სო ლი და ცი ის მიზ ნით ცდი ლობს საკ რე ბუ ლო ებ ში ახა ლარ ჩე ულ ოპო ზი ცი
ო ნერ დე პუ ტა ტებ ზე ზე წო ლა სა და მათ გად მო ბი რე ბას. ამ კონ ტექ ს ტ ში გან სა კუთ რე
ბულ ყუ რადღე ბას იმ სა ხუ რებს ბა თუ მის საკ რე ბუ ლოს ახა ლარ ჩე უ ლი წევ რის, ნუგ ზარ 
ფუტ კა რა ძის გარ დაც ვა ლე ბის საქ მე, სა დაც იკ ვე თე ბა საკ რე ბუ ლოს ოპო ზი ცი ო ნერ 
წევ რ ზე იძუ ლე ბის ნიშ ნე ბი, ემოქ მე და მმარ თ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი გუნ დის ინ ტე რე სე ბის 
სა სარ გებ ლოდ. მსგავ სი ტენ დენ ცია იკ ვე თე ბა დმა ნის შიც, სა დაც ასე ვე საკ რე ბუ ლოს 
ოპო ზი ცი ო ნე რი წევ რის, რა მიზ რა მა ზა ნო ვის მი მართ ჩანს ზე წო ლის ნიშ ნე ბი. 

2021 წლის სექ ტემ ბერ ში გა მოქ ვეყ ნე ბულ მა კრებ სებ მა, რო მე ლიც სა ვა რა უ დოდ 2021 წლის სექ ტემ ბერ ში გა მოქ ვეყ ნე ბულ მა კრებ სებ მა, რო მე ლიც სა ვა რა უ დოდ 
სა ხელ მ წი ფო უსაფ რ თხო ე ბის სამ სა ხუ რის მი ერ მა სობ რივ უკა ნო ნო მოს მე ნებს სა ხელ მ წი ფო უსაფ რ თხო ე ბის სამ სა ხუ რის მი ერ მა სობ რივ უკა ნო ნო მოს მე ნებს 
აჩ ვე ნებს, კი დევ ერ თხელ გა მო ავ ლი ნა პო ლი ტი კურ სის ტე მა ში უსაფ რ თხო ე ბის აჩ ვე ნებს, კი დევ ერ თხელ გა მო ავ ლი ნა პო ლი ტი კურ სის ტე მა ში უსაფ რ თხო ე ბის 
სამ სა ხუ რე ბის ჭარ ბი გავ ლე ნე ბი და მა თი შეღ წე ვა მიკ რო სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერსამ სა ხუ რე ბის ჭარ ბი გავ ლე ნე ბი და მა თი შეღ წე ვა მიკ რო სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ
თო ბებ შიც, რაც სო ცი ა ლუ რი კონ ტ რო ლის და უნ დობ ლო ბის უმ ძი მეს გა მოც დითო ბებ შიც, რაც სო ცი ა ლუ რი კონ ტ რო ლის და უნ დობ ლო ბის უმ ძი მეს გა მოც დი
ლე ბას ქმნის.  ლე ბას ქმნის.  

სა ხელ მ წი ფო ვა ლის გაზ რ დის ხარ ჯ ზე გა ჩე ნი ლი ან ტიკ რი ზი სუ ლი დახ მა რე ბე ბი და 
პირ და პი რი ფუ ლა დი კომ პენ სა ცი ე ბი მათ თ ვის, ვინც პან დე მი უ რი შეზღუდ ვე ბის დროს 
სამ სა ხუ რი და კარ გა, გარ კ ვე ულ წი ლად პა სუ ხობ და მწვა ვე სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი
კუ რი კრი ზისს ქვე ყა ნა ში. თუმ ცა სა ხელ მ წი ფოს თ ვის ისევ სირ თუ ლეს წარ მო ად გენს 
რო გორც არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ თა სო ცი ა ლუ რი დაც ვა, ისე სწრა ფი და 
ადეკ ვა ტუ რი რე ა გი რე ბა მას შ ტა ბურ გა ფიც ვებ სა და  მშრო მელ თა  სხვა დას ხ ვა სა ხის 
პრო ტეს ტ ზე. მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში სხვა დას ხ ვა რე გი ონ ში მას შ ტა ბურ გა რე
მოს დაც ვით აქ ცი ებს ვხე დავ დით. ლო კა ლუ რად  მო სახ ლე ო ბა პრო ტეს ტის უკი დუ რეს 
ფორ მას, შიმ შილს და მრა ვალ დღი ან პი კე ტი რე ბა საც კი მი მარ თავ და, რა საც სა ხელ მ
წი ფო იგ ნო რი რე ბით ან რეპ რე სი ით პა სუ ხობ და, ზღუ დავ და პრო ტეს ტის უფ ლე ბას და 
გა და ად გი ლე ბის თა ვი სუფ ლე ბას  და პი რის პი რე ბის მთა ვარ კე რებ ში.

2021 წელს კვლავ მწვა ვედ წა მო იჭ რა ულ ტ რა მე მარ ჯ ვე ნე ჯგუ ფე ბის რა დი კა ლი ზე ბი სა 
და ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა.  წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ამ ჯგუ ფე ბის მი ერ ჩა დე ნი ლი ძა
ლა დო ბის მი მართ სა ხელ მ წი ფოს შემ წყ ნა რებ ლურ მა პო ლი ტი კამ და და უს ჯე ლო ბამ 
კი დევ უფ რო გა ზარ და ამ ჯგუ ფე ბის გან მო მა ვა ლი საფ რ თხე ე ბი. ამ კუთხით გან სა
კუთ რე ბით შე მაშ ფო თე ბე ლი 2021 წლის 56 ივ ლისს, „პრაიდის“ სა წი ნა აღ მ დე გო აქ
ცი ა ზე გა მოვ ლე ნი ლი მა სობ რი ვი, წი ნას წარ ორ გა ნი ზე ბუ ლი ძა ლა დო ბა ალ ტ ინ ფოს 
ჯგუ ფის ლი დე რე ბის მხრი დან, რა საც 52 ჟურ ნა ლის ტის უფ ლე ბის და პრო ფე სი უ ლი 
საქ მი ა ნო ბის შეზღუდ ვა, მათ შო რის, რამ დე ნი მე მათ გა ნის მი მართ ძა ლა დო ბაც მოჰ ყ
ვა. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ  მოვ ლე ნე ბის გა მო ძი ე ბა ამ დრომ დე ფრაგ მენ ტუ ლად მიმ
დი ნა რე ობს და აშ კა რად არ იკ ვე თე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კუ რი ნე ბა სა მარ თ
ლებ რი ვი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და ა კის როს ძა ლა დობ რი ვი შეკ რე ბის ორ გა ნი ზა ტო რებს. 
ამ ფონ ზე სწო რედ ხე ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სფე რო ში ექ
ცე ვა ამ ჯგუ ფე ბის მი ერ პარ ტი ე ბი სა და ტე ლე ვი ზი ე ბის და ფუძ ნე ბა და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
პო ლი ტი კის ველ ში მკვეთ რად ან ტი დე მოკ რა ტი უ ლი, ან ტი კონ ს ტი ტუ ცი უ რი ძა ლე ბის 
შე მოს ვ ლა.  

შესავალი
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მიმ დი ნა რე წელს ისევ ვი ხი ლეთ რე ლი გი უ რი და ეთ ნი კუ რი კო ნო ტა ცი ის მქომიმ დი ნა რე წელს ისევ ვი ხი ლეთ რე ლი გი უ რი და ეთ ნი კუ რი კო ნო ტა ცი ის მქო
ნე სო ცი ა ლუ რი კონ ფ ლიქ ტე ბი ჩვენს ქვე ყა ნა ში, რო მე ლიც ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის ნე სო ცი ა ლუ რი კონ ფ ლიქ ტე ბი ჩვენს ქვე ყა ნა ში, რო მე ლიც ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის 
თა ნას წო რო ბი სა და ინ ტეგ რა ცი ის პო ლი ტი კა ში პო ზი ტი უ რი გარ დაქ მ ნე ბი სა და თა ნას წო რო ბი სა და ინ ტეგ რა ცი ის პო ლი ტი კა ში პო ზი ტი უ რი გარ დაქ მ ნე ბი სა და 
არ სე ბი თი რე ფორ მე ბის მა ნიშ ნე ბე ლი ისევ არ გახ და. მე ტიც, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რეარ სე ბი თი რე ფორ მე ბის მა ნიშ ნე ბე ლი ისევ არ გახ და. მე ტიც, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე
სო ბე ბით კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბულ რე გი ო ნებ ში წი ნა სა არ ჩევ ნო პრო ცე სებ მა სო ბე ბით კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბულ რე გი ო ნებ ში წი ნა სა არ ჩევ ნო პრო ცე სებ მა 
და ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან მა თი პო ლი ტი კუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე ბის გა მოცდა ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან მა თი პო ლი ტი კუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე ბის გა მოც
დი ლე ბამ კი დევ ერ თხელ აჩ ვე ნა, ამ რე გი ო ნე ბის სუს ტი ინ ტეგ რა ცი ის პო ლი ტიდი ლე ბამ კი დევ ერ თხელ აჩ ვე ნა, ამ რე გი ო ნე ბის სუს ტი ინ ტეგ რა ცი ის პო ლი ტი
კის, დე მოკ რა ტი ი დან გა მო რიცხ ვი სა და პე რი ფე რი ა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კუ რი კის, დე მოკ რა ტი ი დან გა მო რიცხ ვი სა და პე რი ფე რი ა ლი ზა ცი ის პო ლი ტი კუ რი 
გან ზ რახ ვე ბი. გან ზ რახ ვე ბი. 

ცხა დი ა, რომ პო ლი ტი კუ რი პო ლა რი ზე ბის, სუს ტი დე მოკ რა ტი ზა ცი ი სა და ინ ტეგ რა ცი
ის პო ლი ტი კის პი რო ბებ ში არ სე ბი თად შე უძ ლე ბე ლი ხდე ბა ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან პო
ლი ტი კუ რი სა კითხებ ზე მუ შა ო ბა, რო მე ლიც კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ან ტრან ს ფორ
მა ცი ას და შე რი გე ბის პო ლი ტი კის ახალ სა ფე ხურ ზე აყ ვა ნას და უ კავ შირ დე ბა. 

ამ დე ნად, ღრმა და გა და უჭ რელ მა პო ლი ტი კურ მა კრი ზის მა და პო ლა რი ზე ბამ, მმარამ დე ნად, ღრმა და გა და უჭ რელ მა პო ლი ტი კურ მა კრი ზის მა და პო ლა რი ზე ბამ, მმარ
თ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი გუნ დის მხრი დან ძა ლა უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის არა დე მოკ რათ ვე ლი პო ლი ტი კუ რი გუნ დის მხრი დან ძა ლა უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის არა დე მოკ რა
ტი ულ მა მცდე ლო ბებ მა, პან დე მი ამ, ღრმა ეკო ნო მი კურ მა კრი ზის მა და ინ ფ ლა ცი ამ ტი ულ მა მცდე ლო ბებ მა, პან დე მი ამ, ღრმა ეკო ნო მი კურ მა კრი ზის მა და ინ ფ ლა ცი ამ 
არ სე ბი თად გა ა უ ა რე სა ჩვე ნი მო ქა ლა ქე ე ბის ყო ფა და უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა. არ სე ბი თად გა ა უ ა რე სა ჩვე ნი მო ქა ლა ქე ე ბის ყო ფა და უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა. 
აშ კა რა ა, რომ სხვა დას ხ ვა ტი პის სო ცი ა ლურ კონ ფ ლიქ ტ სა და უკ მა ყო ფი ლე ბას სააშ კა რა ა, რომ სხვა დას ხ ვა ტი პის სო ცი ა ლურ კონ ფ ლიქ ტ სა და უკ მა ყო ფი ლე ბას სა
ხელ მ წი ფო ვერ პა სუ ხობს გრძელ ვა დი ა ნი სო ცი ა ლუ რი და სა მარ თ ლებ რი ვი რე ფორხელ მ წი ფო ვერ პა სუ ხობს გრძელ ვა დი ა ნი სო ცი ა ლუ რი და სა მარ თ ლებ რი ვი რე ფორ
მე ბით, რაც სა ბო ლო ოდ არას ტა ბი ლურ პო ლი ტი კურ და ეკო ნო მი კურ გა რე მოს ქმნის მე ბით, რაც სა ბო ლო ოდ არას ტა ბი ლურ პო ლი ტი კურ და ეკო ნო მი კურ გა რე მოს ქმნის 
და სო ცი ა ლურ უიმე დო ბას იწ ვევს.  და სო ცი ა ლურ უიმე დო ბას იწ ვევს.  

შესავალი
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2021 წლის ახალი 
საქმეები:

2021 წლის წარმატებული 
საქმეების რაოდენობა

2021 წელი ციფრებში

 12ადამიანის უფლებათა 
ევროპულ სასამართლოში 

წარმოებული 

4  საქმე

სისხლის სამართლის 

24 საქმე 
საგამოძიებო

 ორგანოების წინაშე

სახალხო დამცველი, 
როგორც თანასწორობის 

მექანიზმი  

1 საქმე

საკონსტიტუციო 
სასამართლოში წარმოებული 

1 საქმე

ადმინისტრაციულ 
ორგანოებში წარმოებული 

9 საქმე

საერთო სასამართლოებში 
მიმდინარე 

36 საქმე

პუბლიკაციები

მულტიმედია

საჯარო  ღონისძიებები

48

12
კვლევა

17
ბლოგი

47
სტატია

1
პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო

7
ფოტორეპორტაჟი

93
ვიდეო

36
ანალიტიკური 

დოკუმენტი

11
თარგმანი

6
ინფოგრაფიკა

2
თარგმანების 

კრებული

2
ანგარიში



სოციალური პოლიტიკის 
პროგრამა

მიმ დი ნა რე წლის გან მავ ლო ბა ში, პროგ რა მამ ყვე ლა ზე დი დი რე სურ სი გა რე
მოს დაც ვით სა კითხს, კერ ძოდ კი, ნა მახ ვა ნი ჰე სის პრო ექ ტის გარ შე მო არ სე
ბულ წი ნა აღ მ დე გო ბა სა და კა ნონ დარ ღ ვე ვებ ზე მუ შა ო ბას და უთ მო. დი დი ორ
გა ნი ზა ცი უ ლი რე სურ სი და ეთ მო სა ჯა რო აზ რის ფორ მი რე ბას, რომ ბუ ნებ რი ვი 
რე სურ სე ბის ათ ვი სე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტე ბის შემ
თხ ვე ვებ ში, რო გორც სა ინ ვეს ტი ციო კომ პა ნი ე ბის გან, ისე სა ხელ მ წი ფოს გან სა
ჭი როა მე ტი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა და მსჯე ლო ბე ბი ამ პრო ექ ტე ბის და სა ბუ თე
ბუ ლო ბის, გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და სარ გებ ლი ა ნო ბის შე სა ხებ. 

წელს პროგ რა მამ ასე ვე დი დი შრო მა გას წია შრო მის ინ ს პექ ცი ის გა ნახ ლე
ბულ მან დატ ზე დაკ ვირ ვე ბის კუთხით.  შრო მის ინ ს პექ ცი ის მე ქა ნიზ მის ამუ შა ვე
ბის შემ დეგ პირ ვე ლად გა კეთ და შე ფა სე ბე ბი მი სი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი სი სუს ტე ე ბის 
და ფუნ ქ ცი ე ბის აღ ს რუ ლე ბა ში არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ხებ. და მა ტე ბით, 
წლე ვან დე ლი წე ლი 2020 წლის შრო მის რე ფორ მის შემ დ გო მი პე რი ო დი იყო, 
რო მელ მაც შე საძ ლებ ლო ბა მოგ ვ ცა, ფორ მა ლუ რი შრო მის შემ თხ ვე ვებ ში არ სე
ბუ ლი დაც ვის გა რან ტი ე ბის მიღ მა, ახ ლა უკ ვე არა ფორ მა ლუ რი და არას ტან
დარ ტუ ლი შრო მის პრობ ლე მუ რი ას პექ ტე ბი გა მოგ ვეკ ვე თა. ორ გა ნი ზა ცი ამ 
დი დი დრო და უთ მო სა ქარ თ ვე ლო ში ფორ მა ლი ზე ბის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე მსჯე
ლო ბა საც და გა მოჰ ყო შე სა ბა მი სი ინი ცი ა ტი ვე ბი, რაც სა ხელ წ მი ფოს მხრი დან 
ფორ მა ლი ზე ბის წა ხა ლი სე ბის თუ ფორ მა ლი ზე ბის პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას შე
უწყობ და ხელს. 

სა თა ნა დო საცხოვ რი სის უფ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით მიმ დი ნა რე წელს ორ გა ნი
ზა ცი ამ გა ა ა ნა ლი ზა გა მო სახ ლე ბის რე გუ ლი რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი COVID19ის 
პან დე მი ის კონ ტექ ს ტ ში და არა ერ თი რე კო მენ და ცი ით მი მარ თა სა კა ნონ მ დებ
ლო და აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი სუფ ლე ბას ამ სფე რო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის 
აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ. ორ გა ნი ზა ცი ის შე ფა სე ბით, 2021 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბუ
ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ სა ხელ მ
წი ფო უფ რო რეპ რე სი უ ლი გახ დე ბა უსახ ლ კა რო პი რე ბის მი მართ. 

2021 წლის გან მავ ლო ბა ში სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი აქ ტი უ რად 
ცდი ლობ და შშმ პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი სის ტე
მუ რი გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას და მა თი გა დაწყ ვე ტის გზე ბის ძი ე ბას 
რო გორც ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, ასე ვე შშმ თემ თან და ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად. 
მიმ დი ნა რე წელს ორ გა ნი ზა ცია მუ შა ობ და, ერ თი მხრივ, ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე
ლო ბის სფე რო ში არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, იმ სის ტე მურ 
ხარ ვე ზებ ზე, რაც შშმ პირ თა მხარ დამ ჭე რი პო ლი ტი კის გა ნუ ხორ ცი ე ლებ ლო ბის 
გა მო არ სე ბობს და  ბა რი ერს ქმნის ზრუნ ვის პო ლი ტი კის აღ ს რუ ლე ბის თ ვის.  
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მწვანე პოლიტიკა

ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მარ თ ლი ა ნი, სო ცი ა ლუ რად და ეკო ლო გი უბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის სა მარ თ ლი ა ნი, სო ცი ა ლუ რად და ეკო ლო გი უ
რად მდგრა დი მარ თ ვის მხარ და ჭე რის თ ვის სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის რად მდგრა დი მარ თ ვის მხარ და ჭე რის თ ვის სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის 
პროგ რა მამ 2021 წე ლი ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი და სამ თო მო პო ვე ბი თი პროგ რა მამ 2021 წე ლი ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი და სამ თო მო პო ვე ბი თი 
ინ დუს ტ რი ე ბის შეს წავ ლა სა და მა თი რე გუ ლი რე ბის ანა ლიზს და უთ მო.ინ დუს ტ რი ე ბის შეს წავ ლა სა და მა თი რე გუ ლი რე ბის ანა ლიზს და უთ მო.

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

დებ ლად, ისე პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან 
ერ თად. 

ამას თან, სხვა სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი
ებ თან ერ თად, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო
ბის ცენ ტ რი მო ნა წი ლე ობ და უპ რე ცე დენ ტო 
მე დი ა ცი ის პრო ცეს ში ნა მახ ვა ნი ჰე სის პრო
ექ ტის შე სა ხებ, რო მე ლიც, ევ რო პის ენერ გე
ტი კუ ლი გა ერ თი ა ნე ბის ჩარ თუ ლო ბით, ექ ვ სი 
თვის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე ობ და. სო ცი
ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი აღ წერ და 
და აფა სებ და მე დი ა ცი ის მიმ დი ნა რე ო ბას და 
ფარ თო სა ზო გა დო ე ბა სა და და ინ ტე რე სე ბულ 
ორ გა ნი ზა ცი ებს აც ნობ და რო გორც პრო ცეს
თან და კავ ში რე ბულ ხარ ვე ზებ სა და პრობ
ლე მებს, ისე მის მიღ წე ვებს. სამ წუ ხა როდ, 
მე დი ა ცი ის პრო ცეს ში საკ მა რი სი ყუ რადღე
ბა არ და ეთ მო მთელ რიგ ში ნა არ სობ რივ 
სა კითხებს, რო გო რი ცაა პრო ექ ტის დო კუ
მენ ტა ცი ის გა მარ თუ ლო ბა, მი სი მშე ნებ ლო
ბის დრო ე ბით შე ჩე რე ბის მოთხოვ ნა და ა.შ. 
მი უ ხე და ვად ამი სა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ 

ვი დეოვი დეო

გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნ
და ნა მახ ვა ნი ჰე სე ბის კას კა დის პრო ექ ტის 
შეს წავ ლა. სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ცენ ტ რი მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ადევ
ნებ და თვალს და ეხ მა უ რე ბო და რი ო ნის ხე
ო ბა ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს და აფა სებ და 
მათ რო გორც სა მარ თ ლებ რი ვად, ისე პო ლი
ტი კუ რად. გა მოვ ლე ნი ლი დარ ღ ვე ვე ბი სა და 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის არა დე მოკ რა
ტი უ ლი, გა უმ ჭ ვირ ვა ლე და და უ სა ბუ თე ბე ლი 
პრო ცე სი შე ჯა მე ბუ ლია სიღ რ მი სე ულ კვლე ვა
ში ხარ ვე ზე ბი, დარ ღ ვე ვე ბი და და უ სა ბუ თე ბე
ლი შე ღა ვა თე ბი – ნა მახ ვა ნი ჰე სის პრო ექ ტის 
ის ტო რი ა. შე ფა სე ბებ სა და მიგ ნე ბებს სო ცი
ა ლუ რი პო ლი ტი კის პროგ რა მის გუნ დი გან
ცხა დე ბე ბის, სტა ტი ე ბი სა და ვი დე ო მა სა ლის 
სა ხით ასა ჯა რო ებ და. პრო ექ ტის სხვა დას ხ ვა 
ეტაპ თან და კავ ში რე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, 
რო გო რი ცაა გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე
ფა სე ბა და სამ შე ნებ ლო ნე ბარ თ ვის გა ცე მა, 
სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი სა სა
მარ თ ლო ში ასა ჩივ რებს რო გორც და მო უ კი

ვი დეოვი დეო

https://socialjustice.org.ge/ka/products/pasukhgautsemeli-kitkhvebi-da-namakhvanhesis-tsinaaghmdegoba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentri-namakhvani-hesis-mediatsiis-protsesis-dasrulebas-ekhmianeba-da-damoukidebeli-shefasebebis-sheusruleblobas-akritikebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentri-namakhvani-hesis-mediatsiis-protsesis-dasrulebas-ekhmianeba-da-damoukidebeli-shefasebebis-sheusruleblobas-akritikebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentri-namakhvani-hesis-mediatsiis-protsesis-dasrulebas-ekhmianeba-da-damoukidebeli-shefasebebis-sheusruleblobas-akritikebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/pasukhgautsemeli-kitkhvebi-da-namakhvanhesis-tsinaaghmdegoba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-namakhvanhesis-khelshekrulebit-mnishvnelovani-sakhelmtsifo-interesebi-datmobilia-kerdzo-kompaniis-sasargeblod
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kharvezebi-darghvevebi-da-dausabutebeli-sheghavatebi-namakhvani-hesis-proektis-istoria
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kharvezebi-darghvevebi-da-dausabutebeli-sheghavatebi-namakhvani-hesis-proektis-istoria
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kharvezebi-darghvevebi-da-dausabutebeli-sheghavatebi-namakhvani-hesis-proektis-istoria
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-uertdeba-namokhvanshi-adgilobrivebis-mshvidobian-aktsias-da-sakhelmtsifos-moutsodebs-uzrunvelqos-shekrebis-tavisuflebis-datsva
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-uertdeba-namokhvanshi-adgilobrivebis-mshvidobian-aktsias-da-sakhelmtsifos-moutsodebs-uzrunvelqos-shekrebis-tavisuflebis-datsva
https://socialjustice.org.ge/ka/products/rbola-fskerisken-namakhvanhesis-khelshekrulebis-kvaldakval
https://socialjustice.org.ge/ka/products/namakhvanhesis-msheneblobis-nebartva-dauqovnebliv-unda-shecherdes
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shkmeris-gadasarchenad
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shkmeris-gadasarchenad


 9 

მო ხერ ხ და შე თან ხ მე ბის მიღ წე ვა პრო ექ ტის 
გა ნახ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში პრო ექ ტის გა რე
მოს დაც ვი თი ნა წი ლის ხე ლა ხა ლი შე ფა სე ბის 
შე სა ხებ. მე დი ა ცი ის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, მის 
შე სა ჯა მებ ლად ჩა ტარ და სა ჯა რო დის კუ სი ა, 
რო მელ საც ეს წ რე ბო და რო გორც მე დი ა ტო
რი, ისე ფორ მა ტის მო ნა წი ლე სხვა არა ერ თი 
ორ გა ნი ზა ცი ა. სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო
ბის ცენ ტ რ მა მო ამ ზა და მე დი ა ცი ის ალ ტერ ნა
ტი უ ლი ან გა რი შიც.

რაც შე ე ხე ბა სამ თო მო პო ვე ბით ინ დუს ტ რი ას, 
ამ მხრივ მწვა ვე კე რად რჩე ბა ჭი ა თუ რა. 2021 
წელს ჭი ა თუ რის სო ფელ შუქ რუ თის მო სახ ლე
ო ბამ, რო მე ლიც ქო ნე ბის თ ვის მი ყე ნე ბუ ლი 
ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბას ითხოვ და, პრო ტეს ტის 
უკი დუ რეს ფორ მას, შიმ ში ლო ბას მი მარ თა. 
სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის პროგ რა მამ შე ის
წავ ლა სო ფელ შუქ რუთ ში არ სე ბუ ლი მდგო
მა რე ო ბა და მიგ ნე ბებს თა ვი მო უ ყა რა ანა
ლი ტი კურ დო კუ მენ ტ ში ჭი ა თუ რის კრი ზი სი. ეს 
დო კუ მენ ტი აგ რ ძე ლებს სამ თო მო პო ვე ბი თი 
ინ დუს ტ რი ის შეს წავ ლის რამ დე ნი მეწ ლი ან 
კვლე ვით ძა ლის ხ მე ვას. წი ა ღი სე უ ლის მო პო
ვე ბის ტრა დი ცი უ ლი კე რებ ზე (როგორიცაა 
ჭი ა თუ რა, ტყი ბუ ლი და ბოლ ნი სი) დაკ ვირ ვე
ბის გარ და, 2021 წელს სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი
კის პროგ რა მამ და იწყო წი ა ღი სე უ ლის მო
პო ვე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ახა ლი შემ თხ ვე ვის 
შეს წავ ლა რა ჭის სო ფელ შქმერ შიც, სა დაც 
მო პო ვე ბის ახა ლი ლი ცენ ზი ე ბი ად გი ლობ რი
ვი მო სახ ლე ო ბის წი ნა აღ მ დეგ წა მოწყე ბუ ლი 
სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი და ვის პა რა ლე
ლუ რად გა ი ცა.  

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

თბი ლის ში ქა ო ტუ რი გა ნა შე ნი ა ნე ბით და ზა
რა ლე ბულ მო სახ ლე ო ბას თან ერ თად სო ცი ა
ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი აწარ მო ებს 
სა მარ თ ლებ რივ და ვას ყიფ ში ძის ქუ ჩა ზე მიმ
დი ნა რე მშე ნებ ლო ბის შე ჩე რე ბის მოთხოვ
ნით. ამას თან, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ცენ ტ რი სტრა ტე გი უ ლი სა მარ თალ წარ მო ე ბის 
გზით მხარს უჭერს ქა ლა ქის კულ ტუ რუ ლი მემ
კ ვიდ რე ო ბი სა და მწვა ნე სივ რ ცე ე ბის შე ნარ
ჩუ ნე ბა სა და მათ სა ჯა რო ინ ტე რე სის მი ხედ
ვით მარ თ ვას. სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ცენ ტ რი 2021 წლის მან ძილ ზე მუ შა ობ და ბა
თუ მის ბულ ვარ ში მიმ დი ნა რე მშე ნებ ლო ბის 
სა კითხ ზეც. კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის 
ძეგ ლის ტე რი ტო რი ა ზე მიმ დი ნა რე მშე ნებ
ლო ბა მას შე უქ ცე ვა დად აზი ა ნებს, თუმ ცა, მი
უ ხე და ვად ამი სა, სა სა მარ თ ლომ სო ცი ა ლუ რი 
სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რის მოთხოვ ნა მშე
ნებ ლო ბის და უ ყოვ ნებ ლივ შე ჩე რე ბის შე სა
ხებ არ და აკ მა ყო ფი ლა, ხო ლო მშე ნებ ლო ბის 
პრო ცეს ში დე ვე ლო პერ მა კომ პა ნი ამ პრო ექ
ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სი მაღ ლე საც გა და ა
ჭარ ბა. 

ვი დეოვი დეო

18 ვი დეო 

5 ფო ტო რე პორ ტა ჟი

1 ბლო გი

1 ინ ფოგ რა ფი კა

42 გან ცხა დე ბა

1 კვლე ვა

1 ან გა რი ში

7 ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი

2021 წელს ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

https://socialjustice.org.ge/ka/events/ra-bedi-elis-namakhvanhesis-proekts-sajaro-diskusia
https://socialjustice.org.ge/ka/products/namakhvani-hesis-mediatsiis-protsesi-angarishi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/namakhvani-hesis-mediatsiis-protsesi-angarishi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tskhovreba-mopovebis-zonashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tskhovreba-mopovebis-zonashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentri-chiaturis-krizisis-shesakheb-dokuments-akveqnebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ekstraktivistuli-gadakvetebi-politika-ekologia-da-sotsialuri-samartlianoba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ekstraktivistuli-gadakvetebi-politika-ekologia-da-sotsialuri-samartlianoba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shkmeris-gadasarchenad
https://socialjustice.org.ge/ka/products/qifshidzis-n1-da-safrtkhe-romelits-ubans-emukreba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tbilisis-meria-da-arkitekturis-samsakhuri-qofili-ipodromis-teritoriaze-asashenebeli-tsentralui-parkis-dokumentatsias-ukanonod-asaidumloeben
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tbilisis-meria-da-arkitekturis-samsakhuri-qofili-ipodromis-teritoriaze-asashenebeli-tsentralui-parkis-dokumentatsias-ukanonod-asaidumloeben
https://socialjustice.org.ge/ka/products/batumis-ambasadori-ar-unda-ashendes
https://socialjustice.org.ge/ka/products/batumis-ambasadori-ar-unda-ashendes
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasamartlom-batumis-bulvarshi-19-sartuliani-sastumro-ambasadoris-mshenebloba-ar-sheachera
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ipodromelebi-mtsvane-sivrtsistvis
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ipodromelebi-mtsvane-sivrtsistvis
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=31&type=13&page=1
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=31&type=21
https://socialjustice.org.ge/ka/products/rbola-fskerisken-namakhvanhesis-khelshekrulebis-kvaldakval
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ara-namakhvanhess
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=31&type=11&page=1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kharvezebi-darghvevebi-da-dausabutebeli-sheghavatebi-namakhvani-hesis-proektis-istoria
https://socialjustice.org.ge/ka/products/namakhvani-hesis-mediatsiis-protsesi-angarishi
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=31&type=33
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შრომის პოლიტიკა

ამას თა ნა ვე, სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის პროგ
რა მის ფო კუსს  წარ მო ად გენ და შრო მი სა და 
სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა კითხე ბის გა დაკ ვე თის 
შეს წავ ლა. შე სა ბა მი სად, პროგ რა მის საქ მი
ა ნო ბის ფარ გ ლებ ში გა ა ნა ლიზ და სა ხელ მ
წი ფოს მი ერ პან დე მი ის დროს გა ცე მუ ლი ან
ტიკ რი ზი სუ ლი დახ მა რე ბე ბი და ყუ რადღე ბა 
და ეთ მო არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბის პრობ
ლე მა ტი კის კვლე ვას, რაც ასე ვე მო ი ცავ და 
არა ფორ მა ლე ბის სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სპე ცი
ფი კა საც.

რო გორც აღი ნიშ ნა, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი
ა ნო ბის ცენ ტ რ მა შე ის წავ ლა 2020 წლის შრო
მის რე ფორ მის გა მოწ ვე ვე ბი და მიღ წე ვე ბი. 
რე ფორ მის მთა ვარ მიღ წე ვად შრო მის ინ ს
პექ ცი ის სამ სა ხუ რის მან და ტის გა ფარ თო ე ბა 
და მის თ ვის შრო მის უფ ლე ბე ბის ზე დამ ხედ

და საქ მე ბულ თა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის სტან დარ ტის გა უმ ჯო ბე სედა საქ მე ბულ თა უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის სტან დარ ტის გა უმ ჯო ბე სე
ბი სა და ღირ სე უ ლი შრო მის უფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის  მიზ ნით, სო ციბი სა და ღირ სე უ ლი შრო მის უფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის  მიზ ნით, სო ცი
ა ლუ რი პო ლი ტი კის პროგ რა მამ 2021 – შრო მის რე ფორ მის გან ხორ ცი ეა ლუ რი პო ლი ტი კის პროგ რა მამ 2021 – შრო მის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე
ლე ბის მომ დევ ნო წე ლი და უთ მო იმის შეს წავ ლა სა და ანა ლიზს, თუ რა ლე ბის მომ დევ ნო წე ლი და უთ მო იმის შეს წავ ლა სა და ანა ლიზს, თუ რა 
სა კითხე ბი მო იც ვა რე ფორ მამ და რო გორ ხორ ცი ელ დე ბა პრაქ ტი კა ში  სა კითხე ბი მო იც ვა რე ფორ მამ და რო გორ ხორ ცი ელ დე ბა პრაქ ტი კა ში  
შრო მის რე ფორ მის მიღ წე ვე ბი. შრო მის რე ფორ მის მიღ წე ვე ბი. 

ვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი ნი ჭე ბა მი იჩ
ნე ვა. შრო მის ინ ს პექ ცი ის სამ სა ხუ რის მი ერ 
და კის რე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ეფექ ტი
ა ნო ბის გან საზღ ვ რის მიზ ნით, სო ცი ა ლუ რი 
პო ლი ტი კის პროგ რა მის გუნ დ მა მო ამ ზა და 
კვლე ვა შრო მის ინ ს პექ ცი ის საქ მი ა ნო ბის შე
ფა სე ბა 2021. კვლე ვა ში პირ ვე ლად იქ ნა შე
ფა სე ბუ ლი შრო მის ინ ს პექ ცი ის სამ სა ხუ რის 
საქ მი ა ნო ბა, არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი სა და 
სის ტე მის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის სა ჭი რო ნა ბი
ჯე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის მიზ ნით. და მა ტე ბით, 
გა ა ნა ლიზ და დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის სა კა
ნონ მ დებ ლო მო წეს რი გე ბა რე ფორ მამ დე და 
რე ფორ მის შემ დეგ. ის გა მოწ ვე ვე ბი, რაც რე
ფორ მის მი უ ხე და ვად კვლავ მწვა ვედ დგას, 
მათ შო რი საა მშობ ლე ბის მი ზე რუ ლი ანაზღა
უ რე ბა და მა მო ბის შვე ბუ ლე ბის არარ სე ბო ბა, 
ვი დეო პრო დუქ ტ ში აისა ხა.

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

ვიდეო: შრომის რეფორმა  ინტერვიუ კოტე ერისთავთანვიდეო: შრომის რეფორმა  ინტერვიუ კოტე ერისთავთან

https://socialjustice.org.ge/ka/products/shromis-inspektsiis-sakmianobis-shefaseba-2021
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shromis-inspektsiis-sakmianobis-shefaseba-2021
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shromis-inspektsiis-sakmianobis-shefaseba-2021
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dekretuli-shvebuleba-2020-tslis-shromis-reformamde-da-mis-shemdeg
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dekretuli-shvebuleba-2020-tslis-shromis-reformamde-da-mis-shemdeg
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dekretuli-shvebuleba-da-mizeruli-anazghaureba-mshoblebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shromis-reforma-interviu-kote-eristavtan
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shromis-reforma-interviu-kote-eristavtan
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ვი დე ო: დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბა და მი ზე რუ
ლი ანაზღა უ რე ბა მშობ ლებს

ამას თა ნა ვე, 2021 წელს სო ცი ა ლუ რი პო ლი
ტი კის პროგ რა მამ დი დი ყუ რადღე ბა და უთ მო 
არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბის სა კითხს. ორ გა
ნი ზა ცი ის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი კვლე ვა შე ის
წავ ლის სა ქარ თ ვე ლო ში არას ტან დარ ტუ ლი 
და არა ფორ მა ლუ რი შრო მის სა ხე ებს. კვლე
ვა ში თავ მოყ რი ლია ად გი ლობ რი ვი ცოდ ნა 
არა ფორ მა ლუ რად და არას ტან დარ ტუ ლად 
და საქ მე ბულ თა შრო მი თი, სო ცი ა ლუ რი და 
უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ და გა
მოვ ლე ნი ლი გა მოწ ვე ვე ბის სა მარ თ ლებ რი
ვი ანა ლი ზის მეშ ვე ო ბით, წარ მოდ გე ნი ლია 
პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის შე საძ ლო გზე ბი 
და სა რე ფორ მო ხედ ვე ბი. არას ტან დარ ტუ
ლი შრო მის გან მარ ტე ბას მი ეძღ ვ ნა ვი დეო 
პრო დუქ ტი არას ტან დარ ტუ ლი და საქ მე ბა, 
რო მე ლიც აღ წერს თუ რა შრო მი თი გა რან ტი
ე ბის გა რე შე რჩე ბა და საქ მე ბუ ლი, რო ცა სამ
სა ხურს აპ ლი კა ცი ის მეშ ვე ო ბით პო უ ლობს. 
არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ თა შრო მი თი 
მდგო მა რე ო ბის აღ წე რის თ ვის კი გა მოქ ვეყ ნ
და ბლო გი და 2 სა კონ კურ სო ვი დე ოც: პრო
ფე სი ა დამ ლა გებ ლის და რი სი თქმა სურთ 
გა რე მო ვაჭ რე ქა ლებს?  არა ფორ მა ლუ რი 
შრო მის სა კითხს მი ეძღ ვ ნა აგ რეთ ვე სტა ტია 
ჩრდი ლო ვა ნი ეკო ნო მი კის ფორ მა ლი ზე ბას
თან და კავ ში რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი, სა დაც სა
კითხი გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო გა
მოც დი ლე ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით.

სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის პროგ რა მა ინარ ჩუ
ნებ და ინ დუს ტ რი უ ლი ქა ლა ქე ბი სად მი კვლე
ვით ინ ტე რესს, ექ ს ტ რაქ ტი ვის ტუ ლი ეკო ნო
მი კე ბის შე სა ხებ თე ო რი უ ლი ცოდ ნი სა და 
ახა ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მო პო ვე ბის მიზ
ნით და 2021 წე ლი აღ ნიშ ნულ კვლე ვებს და
ეთ მო. კერ ძოდ, ტყი ბუ ლელ ქალ თა შრო მი სა 
და მიგ რა ცი ის თა ვი სე ბუ რე ბებს აანა ლი ზებს 
კვლე ვა, რო მელ შიც შეს წავ ლი ლია ტყი ბულ ში 
არ სე ბუ ლი ქალ თა შრო მი თი ბა ზა რი, მი სი დე
მოგ რა ფი უ ლი, სექ ტო რუ ლი გა ნა წი ლე ბა და 
გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვე ბი, ხო ლო კი დევ 
ერ თი კვლე ვა ეხე ბო და ექ ს ტ რაქ ტი ვიზ მ სა და 
ქალ თა ეკო ნო მი კურ გაძ ლი ე რე ბას ტყი ბულ
ში. პროგ რა მის საქ მი ა ნო ბის ფარ გ ლებ ში 
მომ ზა დე ბუ ლი ვი დეო სა მი ამ ბის კვალ დაკ
ვალ, რო მე ლიც აღ წერს, თუ რო გორ იც ვ ლე
ბო და ტყი ბულ ში ქა ლე ბის ყო ველ დღი უ რო ბა, 
შრო მი თი პი რო ბე ბი და საცხოვ რე ბე ლი გა რე
მო ქა ლა ქის სა მი ის ტო რი უ ლი ამ ბის – შახ ტის 
მუ შა ო ბის, მი სი გა ჩე რე ბი სა და შემ დეგ უკ ვე, 
შახ ტე ბის პრი ვა ტი ზე ბის კვალ დაკ ვალ. 

სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მა აგ რეთ ვე მხარს უჭერ
და ღირ სე უ ლი შრო მის პი რო ბე ბის მოთხოვ
ნით 2021 წელს გა ფი ცულ მშრო მე ლებს. სო
ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის პროგ რა მის გუნ დი 
შრო მი თი კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ნი მა ლუ რი 
სტან დარ ტე ბის დაც ვის თა ო ბა ზე მშრო მელ
თა სა მარ თ ლი ან მოთხოვ ნებს გან ცხა დე ბე
ბი სა და ვი დე ო მა სა ლის სა ხით ეხ მი ა ნე ბო და. 
პროგ რა მამ გან ცხა დე ბის მეშ ვე ო ბით სო ლი
და რო ბა გა მო უცხა და თბილ სერ ვის ში და
საქ მე ბულ თა პრო ტესტს, ხო ლო სო ცი ა ლუ რი 
მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს თა ნამ შ რომ ლე ბის 
მძი მე სა მუ შაო პი რო ბე ბი და ლე გი ტი მუ რი 
მოთხოვ ნე ბი ვი დე ო შია აღ წე რი ლი.

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

პოდკასტი: რისი თქმა სურთ პოდკასტი: რისი თქმა სურთ 
გარემოვაჭრე ქალებს?გარემოვაჭრე ქალებს?

ვი დეოვი დეო

https://socialjustice.org.ge/ka/products/araformaluri-da-arastandartuli-shroma-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/araformaluri-da-arastandartuli-shroma-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ras-nishnavs-arastandartuli-dasakmeba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tskhovrebis-erti-istoria
https://socialjustice.org.ge/ka/products/profesia-damlagebeli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/profesia-damlagebeli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/profesia-damlagebeli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/risi-tkma-surt-garemovachre-kalebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/risi-tkma-surt-garemovachre-kalebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/chrdilovani-ekonomikis-formalizebastan-dakavshirebuli-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/chrdilovani-ekonomikis-formalizebastan-dakavshirebuli-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/chrdilovani-ekonomikis-formalizebastan-dakavshirebuli-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tqibuli-sami-istoriuli-ambis-kvaldakval
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tqibulel-kalta-shromisa-da-migratsiis-taviseburebebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tqibulel-kalta-shromisa-da-migratsiis-taviseburebebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tqibulel-kalta-shromisa-da-migratsiis-taviseburebebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ekstraktivizmi-da-kalta-ekomonikuri-monatsileoba-tqibulshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ekstraktivizmi-da-kalta-ekomonikuri-monatsileoba-tqibulshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ekstraktivizmi-da-kalta-ekomonikuri-monatsileoba-tqibulshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tqibuli-sami-istoriuli-ambis-kvaldakval
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tqibuli-sami-istoriuli-ambis-kvaldakval
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentri-solidarobas-utskhadebs-tbilservisshi-dasakmebulebs-da-shromis-inspektsias-kompaniis-shemotsmebisken-moutsodebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsmomsakhurebis-saagentos-tanamshromlebi-shromiti-pirobebis-gaumjobesebas-itkhoven
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsmomsakhurebis-saagentos-tanamshromlebi-shromiti-pirobebis-gaumjobesebas-itkhoven
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsmomsakhurebis-saagentos-tanamshromlebi-shromiti-pirobebis-gaumjobesebas-itkhoven
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsmomsakhurebis-saagentos-tanamshromlebi-shromiti-pirobebis-gaumjobesebas-itkhoven
https://socialjustice.org.ge/ka/products/risi-tkma-surt-garemovachre-kalebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/risi-tkma-surt-garemovachre-kalebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/risi-tkma-surt-garemovachre-kalebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tqibuli-sami-istoriuli-ambis-kvaldakval
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tqibuli-sami-istoriuli-ambis-kvaldakval
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ინ ტე რე სი, პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი კრი ზი სის 
შე დე გად წი ნა ხა ზის მშრო მე ლე ბის მი მართ 
ორ გა ნი ზა ცი ა ში 2020 წლი დან გაჩ ნ და. 2021 
წელს წი ნა ხა ზის მშრო მე ლე ბის, კერ ძოდ, 
ტყი ბუ ლე ლი მე შახ ტე ე ბის, გა რე მო ვაჭ რე ქა
ლე ბი სა და ზრუნ ვის სა ა გენ ტოს სო ცი ა ლუ რი 
მუ შა კე ბის მძი მე შრო მით პი რო ბებ სა და საფ
რ თხის შემ ც ველ სა მუ შაო გა რე მოს სა მი სტა
ტია მი ეძღ ვ ნა.

სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი 2021 
წელს კვლავ აქ ტი უ რად გა ნაგ რ ძობ და სა
სა მარ თ ლო ებ ში სტრა ტე გი ულ სა მარ თალ
წარ მო ე ბას უფ ლე ბა დარ ღ ვე უ ლი და საქ მე
ბუ ლე ბის დაც ვის მიზ ნით. ორ გა ნი ზა ცი ის 
გა მარ ჯ ვე ბით დას რულ და შემ დე გი და ვე ბი: 
ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბის პრო ტეს ტის მო ნა წი
ლე თა სამ სა ხუ რი დან დის კ რი მი ნა ცი უ ლი 
გან თა ვი სუფ ლე ბა მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე
ტის წი ნა აღ მ დეგ; სა მი ვე ინ ს ტან ცი ა ში და ვა 
ბიბ ლუ სის წი ნა აღ მ დეგ. სო ცი ა ლუ რი სა მარ
თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი 8 სო ცი ა ლურ მუ შა კის 
სამ სა ხუ რი დან უკა ნო ნო გა თა ვი სუფ ლე ბის 
თა ო ბა ზე სა სა მარ თ ლო და ვას აწარ მო ებს. 
რა ი ო ნუ ლი სა სა მარ თ ლო ე ბის მი ერ მი ღე
ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბით 7 სო ცი ა ლუ რი 
მუ შა კის სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბა 
უკა ნო ნოდ იქ ნა ცნო ბი ლი. ამას თან, 4 მუ
შა კი პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბით და უ ყოვ ნებ ლივ იქ ნა 

აღ დ გე ნი ლი სა მუ შაო ად გილ ზე, ხო ლო და
ნარ ჩე ნის მი მართ სამ სა ხურ ში აღ დ გე ნი სა და 
გა ნაც დუ რის ანაზღა უ რე ბის მოთხოვ ნა სა ა
პე ლა ციო სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით 
დაკ მა ყო ფილ და. სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი
ა ნო ბის ცენ ტ რი 2 სო ცი ა ლუ რი მუ შა კის უკა
ნო ნო გან თა ვი სუფ ლე ბის თა ო ბა ზე სა მარ
თ ლებ რივ და ვას უზე ნა ეს სა სა მარ თ ლო ში 
აგ რ ძე ლებს. ამას თა ნა ვე, მიმ დი ნა რე წელს 
სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა და 
სა ი ამ სა სა მარ თ ლოს მი მარ თეს კულ ტუ რის, 
სპორ ტი სა და ახალ გაზ რ დო ბის მი ნის ტ რად 
თეა წუ ლუ კი ა ნის და ნიშ ვ ნის შემ დეგ ეროვ
ნულ მუ ზე უმ ში მას შ ტა ბუ რი საშ ტა ტო ცვლი
ლე ბე ბის შე დე გად თა ნამ დე ბო ბი დან უკა ნო
ნოდ გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი პი რე ბის შრო მი თი 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის მიზ ნით. 

2021 წელს ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

14 გან ცხა დე ბა

4 კვლე ვა

3 ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი

12 ვი დეო

9 სტა ტია

1 ბლო გი

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

ვი დეო : მუ ზე უ მის გა და სარ ჩე ნად ვი დეო : მუ ზე უ მის გა და სარ ჩე ნად 
ინ ტერ ვიუ ცი რა ელი საშ ვილ თანინ ტერ ვიუ ცი რა ელი საშ ვილ თან

https://socialjustice.org.ge/ka/products/tsina-khazis-mshromlebis-mdzime-da-daufasebeli-shroma-interviu-tqibulel-meshakhteebtan
https://socialjustice.org.ge/ka/products/garemovachre-kalebi-da-pandemia-brdzola-qoveldghiuri-sachiroebebistvis
https://socialjustice.org.ge/ka/products/garemovachre-kalebi-da-pandemia-brdzola-qoveldghiuri-sachiroebebistvis
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tsina-khazis-mshromelebis-mdzime-da-daufasebeli-shroma-interviu-tamar-tsiklaurtan-zrunvis-saagentos-sotsialur-mushaktan
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tsina-khazis-mshromelebis-mdzime-da-daufasebeli-shroma-interviu-tamar-tsiklaurtan-zrunvis-saagentos-sotsialur-mushaktan
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentrma-moigo-shromiti-dava-romelits-hesebis-motsinaaghmdegeta-samsakhuridan-gatavisuflebas-ekheba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentrma-moigo-shromiti-dava-romelits-hesebis-motsinaaghmdegeta-samsakhuridan-gatavisuflebas-ekheba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentrma-biblusis-tsinaaghmdeg-dava-qvela-instantsiashi-moigo
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentrma-biblusis-tsinaaghmdeg-dava-qvela-instantsiashi-moigo
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-sasamartlom-sami-sotsialuri-mushaki-samsakhurshi-aghadgina
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tsulukianis-danishvnis-shemdeg-erovnuli-muzeumidan-gatavisuflebulebis-interesebs-sotsialuri-samartlianobis-tsentri-da-saia-daitsavs
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=25&type=11&page=1
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=25&type=23
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=25&type=33
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=25&type=13
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=25&type=20
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tskhovrebis-erti-istoria
https://socialjustice.org.ge/ka/products/muzeumis-gadarchenad-interviu-tsira-elisashviltan
https://socialjustice.org.ge/ka/products/muzeumis-gadarchenad-interviu-tsira-elisashviltan
https://socialjustice.org.ge/ka/products/muzeumis-gadarchenad-interviu-tsira-elisashviltan
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სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი სხვა
დას ხ ვა მე თო დის მეშ ვე ო ბით ცდი ლობ და ამ 
სფე რო ში არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი
ფი ცი რე ბას, მა თი აღ მოფხ ვ რის გზე ბის ძი ე
ბა სა და სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბას, მათ 
შო რის, წი ნა სა არ ჩევ ნო პრო ცე სის დრო საც.  

ორ გა ნი ზა ცია ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო რო გორც 
ზო გა დად საცხოვ რი სით უზ რუნ ველ ყო ფის, 
ასე ვე გა მო სახ ლე ბის სა კითხებ ზე. საცხოვ
რი სის პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტე ბის შექ მ ნის 
რე კო მენ და ცი ით ორ გა ნი ზა ცი ამ მთავ რო ბას 
ღია მმარ თ ვე ლო ბის პარ ტ ნი ო რო ბის (OGP) 
სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში 
მი მარ თა, რო მე ლიც სა ხელ მ წი ფო უწყე ბებ
მა გა ი ზი ა რეს, თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი გეგ მა ამ 
დრომ დე არ დამ ტ კი ცე ბუ ლა და მი სი სა ბო
ლოო ში ნა არ სი უც ნო ბი ა. 

ორ გა ნი ზა ცია ასე ვე მუ შა ობ და სხვა დას ხ ვა 
უსახ ლ კა რო ჯგუ ფებ თან და აღ წერ და მათ 
სა ჭი რო ე ბებს. სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო
ბის ცენ ტ რის წარ მო მად გენ ლებ მა არა ერ თი 
ვი ზი ტი გა ნა ხორ ცი ე ლეს ორ ხე ვის სო ცი ა ლუ
რი საცხოვ რი სის მაცხოვ რებ ლებ თან, ასე
ვე, შეხ ვ დ ნენ აჭა რა ში, ე.წ. ოც ნე ბის ქა ლაქ
სა და ქუ თა ი სის სო ცი ა ლურ საცხოვ რის ში 
მცხოვ რებ ლებს. ვი ზი ტე ბის შე დე გად გა მო
იკ ვე თა გა მოწ ვე ვე ბი, რო მე ლიც ორ გა ნი ზა
ცი ის თ ვის შემ დ გო მი წლე ბის კვლე ვი სა და 
ად ვო კა ტი რე ბის სა გა ნი იქ ნე ბა. ვი ზი ტებ თან 
ერ თად, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ
ტ რი სტრა ტე გი ულ სა მარ თალ წარ მო ე ბა საც 
ახორ ცი ე ლებ და. ამ მხრივ, უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს 
პრე ცე დენტს წარ მო ად გენ და ორ გა ნი ზა ცი ის 
მი ერ მო გე ბუ ლი საქ მე, რო მელ შიც უზე ნა ეს
მა სა სა მარ თ ლომ და ად გი ნა, რომ საცხოვ

სათანადო საცხოვრებლის უფლება

2021 წლის გან მავ ლო ბა ში მთავ რო ბა არა თუ არ იაზ რებ და უსახ ლ კა რო 2021 წლის გან მავ ლო ბა ში მთავ რო ბა არა თუ არ იაზ რებ და უსახ ლ კა რო 
ჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებს, არა მედ მათ მი მართ რეპ რე სი ულ და სა დამ ს ჯეჯგუ ფე ბის სა ჭი რო ე ბებს, არა მედ მათ მი მართ რეპ რე სი ულ და სა დამ ს ჯე
ლო ღო ნის ძი ე ბებს ატა რებ და. ლო ღო ნის ძი ე ბებს ატა რებ და. 

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

ვი დეოვი დეო

https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-datsva-politikuri-partiebis-tsinasaarchevno-programebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/orkhevis-satskhovrisi-arasatanado-pirobebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/orkhevis-satskhovrisi-arasatanado-pirobebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentris-mogebulma-sakmem-satskhovrisis-erovnuli-standarti-gaaumjobesa
https://socialjustice.org.ge/ka/products/orkhevis-satskhovrisi-arasatanado-pirobebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/orkhevis-satskhovrisi-arasatanado-pirobebshi
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1 ფო ტო რე პორ ტა ჟი

1 სტა ტია

5 გან ცხა დე ბა

1 ვი დეო

რი სით უზ რუნ ველ ყო ფის დროს ერთ ადა მი
ან ზე 6.4. კვ.მ ფარ თის გა მო ყო ფა სა თა ნა დო 
საცხოვ რებ ლის უფ ლე ბას არ ღ ვევს.

მიმ დი ნა რე წელს ორ გა ნი ზა ცი ამ გა ა ა ნა ლი ზა 
გა მო სახ ლე ბის რე გუ ლი რე ბის თა ვი სე ბუ რე
ბე ბი და არა ერ თი რე კო მენ და ცი ით მი მარ თა 
სა კა ნონ მ დებ ლო და აღ მას რუ ლე ბელ ხე ლი
სუფ ლე ბას ამ სფე რო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე
მე ბის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ. კერ ძოდ, ანა
ლი ტი კურ მა დო კუ მენ ტ მა – “გამოსახლების 
საფ რ თხე ე ბი COVID19ის პან დე მი ის დროს 
და მის შემ დეგ” – აღ წე რა ის ძი რი თა დი პრობ
ლე მე ბი, რო მე ლიც ამ სფე რო ში არ სე ბობს, 
COVID19ის პან დე მი ის კონ ტექ ს ტ ში გა ა ა

ნა ლი ზა არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი და მა თი 
დაძ ლე ვის მე ქა ნიზ მე ბი. ორ გა ნი ზა ცია სა
მარ თ ლებ რი ვად ეხ მა რე ბო და “ოქროს უბ
ნის” ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რებ მო სახ ლე ო ბას, 
რომ ლე ბიც გა მო სახ ლე ბი სა და სის ხ ლის სა
მარ თ ლებ რი ვი დევ ნის წი ნა შე ა. სო ცი ა ლუ რი 
სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი ასე ვე მო ნა წი ლე
ობ და სამ შე ნებ ლო კა ნონ მ დებ ლო ბა ში ცვლი
ლე ბე ბი სა და აღ ს რუ ლე ბის კო დექ სის პრო
ექ ტის სა პარ ლა მენ ტო გან ხილ ვებ ში, ასე ვე, 
შე ა ფა სა და სა ჯა როდ გა მო ეხ მა უ რა აღ ნიშ
ნულ სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბებს და სა
ხელ მ წი ფოს შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი ე ბით 
მი მარ თა.  

2021 წელს ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

სტა ტი ა: გა მო სახ ლე ბის საფ რ თხე ე ბი COVID19ის პან დე მი ის დროს და მის შემ დეგსტა ტი ა: გა მო სახ ლე ბის საფ რ თხე ე ბი COVID19ის პან დე მი ის დროს და მის შემ დეგ

https://socialjustice.org.ge/ka/products/gamosakhlebis-safrtkheebi-covid-19-is-pandemiis-dros-da-mis-shemdeg
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shekhvedra-okros-ubnis-mosakhleobastan-ojakhebi-gamosakhlebis-riskis-kvesh
https://socialjustice.org.ge/ka/products/gamosakhlebis-safrtkheebi-covid-19-is-pandemiis-dros-da-mis-shemdeg
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=20&type=11
https://socialjustice.org.ge/ka/products/orkhevis-satskhovrisi-arasatanado-pirobebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/gamosakhlebis-safrtkheebi-covid-19-is-pandemiis-dros-da-mis-shemdeg
https://socialjustice.org.ge/ka/products/gamosakhlebis-safrtkheebi-covid-19-is-pandemiis-dros-da-mis-shemdeg
https://socialjustice.org.ge/ka/products/gamosakhlebis-safrtkheebi-covid-19-is-pandemiis-dros-da-mis-shemdeg
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakhelmtsifo-usakhlkaro-adamianebis-tsinaaghmdeg-siskhlissamartlebriv-devnas-itsqebs-mat-uflebebs-sotsialuri-samartlianobis-tsentri-daitsavs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakhelmtsifo-usakhlkaro-adamianebis-tsinaaghmdeg-siskhlissamartlebriv-devnas-itsqebs-mat-uflebebs-sotsialuri-samartlianobis-tsentri-daitsavs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shekhvedra-okros-ubnis-mosakhleobastan-ojakhebi-gamosakhlebis-riskis-kvesh
https://socialjustice.org.ge/ka/products/samsheneblo-kanonmdeblobashi-dagegmili-tsvlilebebi-usakhlkarobis-kriminalizatsiis-riskebs-sheitsavs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/samsheneblo-kanonmdeblobashi-dagegmili-tsvlilebebi-usakhlkarobis-kriminalizatsiis-riskebs-sheitsavs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/aghsrulebis-kodeksis-proekti-satanado-satskhovreblis-uflebriv-standartebs-ugulebelqofs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/aghsrulebis-kodeksis-proekti-satanado-satskhovreblis-uflebriv-standartebs-ugulebelqofs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/gamosakhlebis-safrtkheebi-covid-19-is-pandemiis-dros-da-mis-shemdeg
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შშმ პირთა უფლებები

მიმ დი ნა რე წელს ორ გა ნი ზა ცია მუ შა ობ და, 
ერ თი მხრივ, ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის 
სფე რო ში არ სე ბულ პრობ ლე მებ ზე, ხო ლო, მე
ო რე მხრივ, იმ სის ტე მურ ხარ ვე ზებ ზე, რაც შშმ 
პირ თა მხარ დამ ჭერ პო ლი ტი კა ში არ სე ბობს.  

მიმ დი ნა რე წელს, ორ გა ნი ზა ცია არა ერთ შშმ 
აქ ტი ვის ტ თან და თე მა ზე მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა
ცი ას თან ერ თად გა მო ეხ მა უ რა ისეთ მნიშ ვ ნე
ლო ვან სა კითხებს, რო გო რი ცა ა, “შშმ პირ თა 
უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ” კა ნო ნით ნა კის რი ვალ დე
ბუ ლე ბე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა ან დაგ ვი ა ნე ბით 
შეს რუ ლე ბა, შშმ პირ თა კონ ვენ ცი ის გან ხორ ცი
ე ლე ბის მე ქა ნიზ მის ეფექ ტი ა ნი ფუნ ქ ცი ო ნი რე
ბის გა რან ტი ე ბის ნაკ ლე ბო ბა, შშმ პირ თა სო ცი
ა ლუ რი პა კე ტის ზრდის აუცი ლებ ლო ბა.  

2021 წლის გან მავ ლო ბა ში 2021 წლის გან მავ ლო ბა ში სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რისო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი აქ ტი აქ ტი
უ რად ცდი ლობ და შშმ პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით არუ რად ცდი ლობ და შშმ პირ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით არ
სე ბუ ლი სის ტე მუ რი გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას და მა თი გა დაწყსე ბუ ლი სის ტე მუ რი გა მოწ ვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას და მა თი გა დაწყ
ვე ტის გზე ბის ძი ე ბას რო გორც ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, ასე ვე შშმ თემ თან და ვე ტის გზე ბის ძი ე ბას რო გორც ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, ასე ვე შშმ თემ თან და 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად.ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ერ თად.

ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის სის ტე მის კომ პ
ლექ სუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე, მიმ დი ნა რე 
წელს ორ გა ნი ზა ცი ამ რამ დე ნი მე მსხვილ მი
მარ თუ ლე ბა ზე გა ა მახ ვი ლა ყუ რადღე ბა. მა
გა ლი თის თ ვის, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო
ბის ცენ ტ რ მა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ჭრილ ში 
შე ა ფა სა სფე რო ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მუ რი 
სა კითხე ბი, ასე ვე, პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცი
ებ თან ერ თად გა ა ა ნა ლი ზა ფსი ქი კუ რი ჯან
მ რ თე ლო ბის 20212030 წლე ბის სტრა ტე გი ის 
სა მუ შაო ვერ სი ა, გა მო ყო ის სა კითხე ბი, რო
მე ლიც სა თა ნა დოდ უნ და მო იც ვას მომ დევ ნო 
წლე ბის ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის პო ლი
ტი კამ და მთავ რო ბას არა ერ თი რე კო მენ და
ცი ით მი მარ თა.

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

ვი დე ო: რა ტომ ცხოვ რო ბენ ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი ვი დე ო: რა ტომ ცხოვ რო ბენ ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი 
კვლავ დიდ და წე სე ბუ ლე ბებ ში?კვლავ დიდ და წე სე ბუ ლე ბებ ში?

https://socialjustice.org.ge/ka/products/shshm-pirta-uflebebis-kanonit-nakisri-valdebulebebis-mnishvnelovani-natsili-kvlav-sheusrulebelia
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shshm-pirta-uflebebis-kanonit-nakisri-valdebulebebis-mnishvnelovani-natsili-kvlav-sheusrulebelia
https://socialjustice.org.ge/ka/products/mtavroba-kvlav-ver-gvtavazobs-shshm-pirta-konventsiis-gankhortsielebis-mekanizmis-funktsionirebis-garantiebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/mtavroba-kvlav-ver-gvtavazobs-shshm-pirta-konventsiis-gankhortsielebis-mekanizmis-funktsionirebis-garantiebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shshm-pirebi-da-organizatsiebi-mtavrobas-sotsialuri-paketis-gazrdisken-moutsodeben
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-da-adamianis-uflebebi-problemuri-sakitkhebi-da-tsvlilebebis-potentsiali-1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrtelobisa-da-ketildgheobis-strategiis-samushao-versia-pirveladi-pozitsia
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ratom-tskhovroben-fsiko-sotsialuri-sachiroebis-mkone-adamianebi-kvlav-did-datsesebulebebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ratom-tskhovroben-fsiko-sotsialuri-sachiroebis-mkone-adamianebi-kvlav-did-datsesebulebebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ratom-tskhovroben-fsiko-sotsialuri-sachiroebis-mkone-adamianebi-kvlav-did-datsesebulebebshi
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ორ გა ნი ზა ცი ის მუ შა ო ბის ერ თ ერთ ფო კუსს 
წარ მო ად გენ და ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის 
სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მის ში ნა არ სი, სტა ცი
ო ნა რუ ლი სერ ვი სე ბის გან კერ ძო ე ბი სა და სა
ხელ მ წი ფოს მხრი დან მი სი სა თა ნა დო ად მი
ნის ტ რი რე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის სა კითხე ბი. 

ზე მო აღ ნიშ ნულ სა კითხებ თან ერ თად, სხვა
დას ხ ვა მე თო დის გა მო ყე ნე ბით ორ გა ნი ზა ცია 
ფო კუ სირ და ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის სფე
რო ში არ სე ბულ ისეთ გა მოწ ვე ვებ ზეც, რო გო
რი ცა ა, ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბა COVID19
ის პან დე მი ის პი რო ბებ ში, ქმე დუ ნა რი ა ნო ბის 
ჩა ვარ დ ნი ლი რე ფორ მა და ამ რე ფორ მის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის სხვა დას ხ ვა ას პექ ტე ბი – 
მათ შო რის, სო ცი ა ლუ რი მუ შა ო ბის რო ლი 
ამ მი მარ თუ ლე ბით, მი სი კავ ში რი შშმ პირ
თათ ვის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის პრო ცე დუ რებ
თან, ქრო ნი კუ ლი ფსი ქი კუ რი აშ ლი ლო ბის 
მქო ნე ადა მი ა ნებ ზე ზრუნ ვის პო ლი ტი კა, შშმ 
პირ თა ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ის პრაქ ტი კა, 
დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია და საცხოვ რი სის 
სერ ვი სე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა მო ცე მულ პრო ცეს
ში. და მა ტე ბით, ორ გა ნი ზა ცი ამ გა მო აქ ვეყ ნა 
თარ გ მა ნე ბის კრე ბუ ლი და სტა ტი ე ბის სე რია 
– “ფსიქიატრიის გა და აზ რე ბა – 5 პერ ს პექ ტი

ვა”, რო მელ შიც მი მო ხი ლუ ლია ფსი ქი კუ რი 
ჯან მ რ თე ლო ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
თა ნაკ ვე თი სა და ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი სა ჭი რო
ე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის ჩაგ ვ რის სხვა დას ხ
ვა ას პექ ტი.  

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა

6 ვი დეო 

6 სტა ტია

3 ბლო გი

4 გან ცხა დე ბა

6 ანა ლი ტი კუ რი დო კუ მენ ტი

1 თარ გ მა ნე ბის კრე ბუ ლი

2021 წელს ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

ბლო გიბლო გი

https://socialjustice.org.ge/ka/products/statsionaruli-servisebi-fsikikuri-janmrtelobis-programashi-sakhelmtsifo-zedamkhedvelobis-gareshe
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ra-problemebia-fsikikuri-janmrtelobis-sferoshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ratom-tskhovroben-fsiko-sotsialuri-sachiroebis-mkone-adamianebi-kvlav-did-datsesebulebebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ratom-tskhovroben-fsiko-sotsialuri-sachiroebis-mkone-adamianebi-kvlav-did-datsesebulebebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikur-janmrtelobis-datsvis-sferoshi-momushave-organizatsiebi-fsikikuri-janmrtelobis-ganqofilebis-dakhurvas-ekhmianebian
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-covid-19-is-pirobebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-covid-19-is-pirobebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-covid-19-is-pirobebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikosotsialuri-da-intelektualuri-nishnit-shshm-pirebi-mkhardacheris-gareshe
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-mushaobis-profesiis-roli-shshm-pirebis-damoukidebeli-tskhovrebis-uflebis-datsvashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kmedunarianobis-reforma-da-misi-kavshiri-shshm-pirta-statusis-minichebis-modeltan
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kronikuli-fsikikuri-ashlilobis-mkone-adamianebze-zrunva-tsarsuli-atsmqo-momavali
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shshm-pirebis-utsvleli-institutsionalizatsiis-praktika
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrtelobis-servisebis-deinstitutsionalizatsia-saertashoriso-gamotsdileba-da-sakartvelos-konteksti
https://socialjustice.org.ge/ka/products/satskhovrisis-servisebis-mnishvneloba-shshm-pirta-datsesebulebebis-deinstitutsionalizatsiis-protsesshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/satskhovrisis-servisebis-mnishvneloba-shshm-pirta-datsesebulebebis-deinstitutsionalizatsiis-protsesshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-da-sistemuri-chagvra-targmanebis-krebuli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikiatria-interpretatsiis-interpretatsiaa-interviu-artur-klaimantan
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=7&type=13
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=7&type=20
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=7&type=17
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=7&type=11
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=7&type=33
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-da-sistemuri-chagvra-targmanebis-krebuli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kronikuli-fsikikuri-ashlilobis-mkone-adamianebze-zrunva-tsarsuli-atsmqo-momavali
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kronikuli-fsikikuri-ashlilobis-mkone-adamianebze-zrunva-tsarsuli-atsmqo-momavali


მართლმსაჯულების 
და დემოკრატიის პროგრამა

სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში აქ ტი უ რად მუ
შა ობ და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და სა მარ თალ დამ ცა ვი სის ტე მის ინ ს ტი ტუ ცი ურ რე
ფორ მებ ზე. ცხა დი ა, სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბის პო ლი ტი ზე ბი სა და მათ ზე არა
მარ თ ლ ზო მი ე რი გავ ლე ნე ბის გაძ ლი ე რე ბის პი რო ბებ ში, ეს სა კითხე ბი კვლა ვაც 
აქ ტუ ა ლუ რია ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის. თუმ ცა, ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გა მოწ ვე ვე ბის პა რა
ლე ლუ რად, მო ქა ლა ქე თა უფ ლებ რივ მდგო მა რე ო ბა ზე დიდ გავ ლე ნას ახ დენს 
სა სა მარ თ ლოს თუ სა მარ თალ დამ ცა ვი უწყე ბე ბის სო ცი ა ლუ რი მგრძნო ბე ლო ბა, 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის პო ლი ტი კა და ზო გა დად, მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ხელ მი საწ
ვ დო მო ბა. 

2021 წელს ფაქ ტობ რი ვად არც ერ თი სა კა ნონ მ დებ ლო თუ ინ ს ტი ტუ ცი უ რი რე
ფორ მა არ გა ტა რე ბუ ლა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის და სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო
ე ბის გაძ ლი ე რე ბის თ ვის, მა თი პო ლი ტი კუ რი თუ ოპე რა ცი უ ლი და მო უ კი დებ
ლო ბის გაზ რ დის თ ვის. გა სულ წელს კი დევ ერ თხელ იჩი ნა თა ვი სა ხელ მ წი ფო 
უსაფ რ თხო ე ბის სამ სა ხუ რის ჭარ ბ მა ძა ლა უფ ლე ბამ და გა რე ზე დამ ხედ ვე ლო
ბის მე ქა ნიზ მე ბის სი სუს ტემ. მწვა ვე ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გა მოწ ვე ვე ბის პა რა ლე ლუ
რად, დღის წეს რიგ ში დად გა ზო გა დად არ სე ბუ ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა და სის ხ ლის სა მარ თ ლის პო ლი ტი კა. კერ ძოდ, რამ დე ნად 
საკ მა რი სია ქარ თუ ლი სა სა მარ თ ლოს და სა მარ თალ დამ ცა ვი სის ტე მის სო ცი ა
ლუ რი მგრძნო ბე ლო ბა და რამ დე ნა დაა ეს უწყე ბე ბი ადა მი ა ნის სა ჭი რო ე ბებ ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 
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სასამართლო სისტემა

ამ  მე თო დო ლო გი ის სა ფუძ ველ ზე, სო ცი ა ლუ
რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა გა სულ წელს 
ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვით გა მო ავ ლი ნა, რომ 
გარ და სა კა ნონ მ დებ ლო და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
ბა რი ე რე ბი სა, ქვე ყა ნა ში არ სე ბობს სო ცი ა ლუ
რი, კულ ტუ რუ ლი და ეკო ნო მი კუ რი ფაქ ტო რე
ბი, რომ ლე ბიც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ამ ცი რებს სა
სა მარ თ ლო ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ხა რისხს 
რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბის თ ვის და ცალ კე უ ლი 
ჯგუ ფე ბის თ ვის. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მსგავ სი 
ტი პის ერ თი ა ნი დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც ფა
რავს ქვე ყა ნა ში მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ზე ხელ
მი საწ ვ დო მო ბის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბულ 
ზო გად სუ რათს, მა ნამ დე არ შექ მ ნი ლა სა ქარ
თ ვე ლო ში. 

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის შე ფა სე ბის მიზ ნით, ორ გა ნი
ზა ცი ამ 2021 წელს შე ი მუ შა ვა უნი ვერ სა ლუ რი მე თო დო ლო გი უ რი ჩარ ჩო 
ყვე ლა იმ ფაქ ტო რის შე სას წავ ლად, რომ ლე ბიც ხელს უშ ლის ინ დი ვი
დებს მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ინ ს ტი ტუ ტებ ზე წვდო მა ში.

მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამა

სა სა მარ თ ლო სა კითხებ თან მი მარ თე ბით და 
აქ ტი ვის ტუ რი ჯგუ ფე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა პროგ
რა მის საქ მი ა ნო ბის ერ თ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
მი ზა ნი ა. შე სა ბა მი სად, ეს შრო მა სა ფუძ ვ ლად 
და ე დე ბა აკა დე მი უ რი სი ლა ბუ სის შე მუ შა ვე ბას, 
რო მე ლიც შემ დ გომ ში შე თა ვა ზე ბუ ლი იქ ნე ბა 
უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის თ ვის. 

რაც შე ე ხე ბა მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის ინ ს ტი ტუ ცი
ურ რე ფორ მებს, უკა ნას კ ნე ლი ერ თი წე ლი სა
სა მარ თ ლო სის ტე მის რე ფორ მი რე ბის მი მარ
თუ ლე ბით გან სა კუთ რე ბუ ლი  გა მოწ ვე ვე ბით 
ხა სი ათ დე ბო და. 2021 წელს  უფ რო ცხა დად 
გა მოჩ ნ და რო გორც ად გი ლობ რი ვი, ასე ვე სა
ერ თა შო რი სო აქ ტო რე ბის თ ვის ქარ თუ ლი სა სა
მარ თ ლო სის ტე მის საქ მი ა ნო ბა ში ში და და გა რე 
გავ ლე ნე ბის არ სე ბო ბა. ამავ დ რო უ ლად, კი დევ 
ერ თხელ და დას ტურ და, რომ ხე ლი სუფ ლე ბას 
არ აქვს და მო უ კი დე ბე ლი და პო ლი ტი კუ რი გავ
ლე ნე ბის გან თა ვი სუ ფა ლი სა სა მარ თ ლოს შექ მ
ნის ნე ბა. არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას 
ვერც 19 აპ რი ლის შე თან ხ მე ბამ შე უწყო ხე ლი, 
სა დაც ხაზ გას მით იყო მი თი თე ბუ ლი მარ თ ლ მ
სა ჯუ ლე ბის სის ტე მუ რი რე ფორ მის სა ჭი რო ე ბა
ზე. სამ წუ ხა როდ, ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, პრო ფე სი უ ლი ჯგუ ფე ბის და 
სა ერ თა შო რი სო აქ ტო რე ბის მოთხოვ ნის მი უ ხე
და ვად, ხე ლი სუფ ლე ბამ 19 აპ რი ლის შე თან ხ მე
ბით გა ჩე ნი ლი შე საძ ლებ ლო ბაც არ გა მო ი ყე
ნა და კი დევ ერ თხელ ჩა ვარ და სა სა მარ თ ლოს 
ფუნ და მენ ტუ რი რე ფორ მის პერ ს პექ ტი ვა. გა
სულ მა წელ მა ასე ვე აჩ ვე ნა, რომ სა სა მარ თ ლო 
რე ფორ მის მა ნამ დე არ ჩე უ ლი სტრა ტე გია და 
მიდ გო მა, უბ რა ლოდ არა ე ფექ ტუ რი ა, რაც იუს
ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს არ სე ბუ ლი მო დე ლის 
კრი ტი კი თაც დას ტურ დე ბა. 

ვი დე ო: რა ტომ ჭი ა ნურ დე ბა სა კონ ს ტი ტუ ციო ვი დე ო: რა ტომ ჭი ა ნურ დე ბა სა კონ ს ტი ტუ ციო 
სა სა მარ თ ლო ში საქ მე ე ბის გან ხილ ვა?სა სა მარ თ ლო ში საქ მე ე ბის გან ხილ ვა?

ორ გა ნი ზა ცი ა, ასე ვე, აგ რ ძე ლებს სო ცი ა ლუ რად 
მგრძნო ბი ა რე სა სა მარ თ ლოს სა კითხებ ზე მუ შა
ო ბას და 2021 წლის ბო ლოს შექ მ ნა ექ ს პერ ტ თა 
ჯგუ ფი, რო მე ლიც ქარ თულ კონ ტექ ს ტ თან შე სა
ბა მი სო ბა ში გა ა ა ნა ლი ზებს ამ მი მარ თუ ლე ბით 
არ სე ბულ სა ინ ტე რე სო აკა დე მი ურ მა სა ლას. 
სა ზო გა დო ე ბის მგრძნო ბე ლო ბის ამაღ ლე ბა 

https://socialjustice.org.ge/ka/products/martlmsajulebaze-khelmisatsvdomoba-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/martlmsajulebaze-khelmisatsvdomobis-kvlevis-metodologia
https://ge.usembassy.gov/ka/u-s-embassy-statement-on-supreme-court-appointments-ka/
https://ge.usembassy.gov/ka/u-s-embassy-statement-on-supreme-court-appointments-ka/
https://socialjustice.org.ge/ka/products/koalitsia-parlaments-martlmsajulebis-reformaze-mushaobis-datsqebisken-moutsodebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/19-aprilis-shetankhmeba-martlmsajulebis-reformis-morigi-gamouqenebeli-shesadzlebloba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasamartlo-khelisuflebis-institutsiuri-motsqobis-evropuli-modeli-khsna-tu-dabrkoleba-tsarmatebuli-sasamartlo-reformis-gzaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasamartlo-khelisuflebis-institutsiuri-motsqobis-evropuli-modeli-khsna-tu-dabrkoleba-tsarmatebuli-sasamartlo-reformis-gzaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ratom-chianurdeba-sakonstitutsio-sasamartloshi-sakmeebis-gankhilva
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ratom-chianurdeba-sakonstitutsio-sasamartloshi-sakmeebis-gankhilva
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ratom-chianurdeba-sakonstitutsio-sasamartloshi-sakmeebis-gankhilva
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2021 წლის გა ზაფხულ ზე სო ცი ა ლუ რი სა
მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი პირ ვე ლად იქ ნა 
არ ჩე უ ლი „კოალიცია და მო უ კი დე ბე ლი და 
გამ ჭ ვირ ვა ლე მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის თ ვის “ ის1 
(შემდგომში – კო ა ლი ცი ა) თავ მ ჯ დო მა რედ, 
ხო ლო ნო ემ ბერ ში კი დევ ერ თი წლის ვა დით 
გა ხან გ რ ძ ლივ და ორ გა ნი ზა ცი ის თავ მ ჯ დო
მა რე ო ბის ვა და. გა სულ წელს, კო ა ლი ცი უ რი 
საქ მი ა ნო ბის დი დი ნა წი ლი და ეთ მო მარ თ
ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მის ახა ლი 
ხედ ვე ბის შე მუ შა ვე ბას, რო მე ლიც ქვე ყა ნა ში 
არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის ადეკ ვა ტუ რი იქ ნე
ბო და. გა სუ ლი წლის ზაფხულ ში კო ა ლი ცი

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

ის მი ერ  მომ ზად და რე ფორ მის კონ ცეფ ცი ა, 
რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და სა სა მარ თ ლო 
სის ტე მის მარ თ ვის ლო გი კის რა დი კა ლუ
რი ცვლი ლე ბას, ამ პრო ცეს ში პო ლი ტი კუ რი 
კონ სენ სუ სის სა ჭი რო ე ბის გაძ ლი ე რე ბას და 
ამავ დ რო უ ლად, რე ა ლუ რი სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ნდო ბის მო სა პო ვებ ლად სა სა მარ თ ლო კორ
პუ სის გა და ხა ლი სე ბას. 

სის ტე მის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი რე ფორ მის აუცი
ლებ ლო ბა ზე მსჯე ლო ბი სას, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ყო ფი ლი მო სა მარ თ ლის, მაია ბაქ რა ძის საქ
მე, რო მე ლიც იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს 
მი ერ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რის დევ ნი სა და მო
სა მარ თ ლე თა და ნიშ ვ ნის კუთხით მი ღე ბუ ლი 
თვით ნე ბუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ერ თ ერ თი 
თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თი ა. ამ საქ მე ზე ადა მი
ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს 
წი ნა შე მაია ბაქ რა ძის ინ ტე რე სებს სო ცი ა ლუ
რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი  წარ მო ად გენს. 
შე სა ბა მი სად, 6 ოქ ტომ ბერს ევ რო პუ ლი სა სა
მარ თ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
მაია ბაქ რა ძის საქ მის არ სე ბი თი გან ხილ ვის 
დაწყე ბის შე სა ხებ, ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო
ბის ერ თ ერ თი გა მორ ჩე უ ლი მი მარ თუ ლე ბა 
იქ ნე ბა მომ დევ ნო წელ საც. 

ვი დე ო: რა ტომ არაა სა სა მარ თ ლო ვი დე ო: რა ტომ არაა სა სა მარ თ ლო 
და მო უ კი დე ბე ლი?და მო უ კი დე ბე ლი?

1 პრაქტიკული სახელმძღვანელო

5 ვიდეო

1 ბლოგი

21 განცხადება

1 კვლევა

3 ანალიტიკური დოკუმენტი

2021 წელს ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

1 კო ა ლი ცია და მო უ კი დე ბე ლი და გამ ჭ ვირ ვა ლე მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბი სათ ვის 2011 წლის 29 აპ რილს შე იქ მ ნა 
და 40 არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ას აერ თი ა ნებს. კო ა ლი ცი ის მი ზა ნია ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სფე რო ში 
მოღ ვა წე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, პრო ფე სი უ ლი და ბიზ ნეს ასო ცი ა ცი ე ბი სა და მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბის ძა ლის
ხ მე ვის გა ერ თი ა ნე ბა და მო უ კი დე ბე ლი, გამ ჭ ვირ ვა ლე და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სის ტე მის 
შე საქ მ ნე ლად. კო ა ლი ცი ის საქ მი ა ნო ბა ზე უფ რო მე ტი: https://cutt.ly/OArYIUQ

https://socialjustice.org.ge/ka/products/ratom-araa-sasamartlo-damoukidebeli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ratom-araa-sasamartlo-damoukidebeli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ratom-araa-sasamartlo-damoukidebeli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/martlmsajulebaze-khelmisatsvdomobis-kvlevis-metodologia
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=19&type=13
https://socialjustice.org.ge/ka/products/vin-da-ra-argumentebit-itkhovs-sasamartlos-reformas
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=19&type=11&page=1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/martlmsajulebaze-khelmisatsvdomoba-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=19&type=33
https://cutt.ly/OArYIUQ
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სამართალდამცავი სისტემა

სა მარ თალ დამ ცა ვი სის ტე მის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
რე ფორ მე ბის ად ვო კა ტი რე ბის თ ვის სო ცი ა
ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა 2021 წელს 
რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დო კუ მენ ტი მო
ამ ზა და. გა სუ ლი წლის ზაფხულ ში, IDFIსთან 
(ინფორმაციის თა ვი სუფ ლე ბის გან ვი თა რე ბის 
ინ ს ტი ტუ ტი)  პარ ტ ნი ო რო ბით მომ ზად და  მო
ცუ ლო ბი თი კვლე ვა, რო მელ შიც გა ა ნა ლი ზე ბუ
ლია სა ხელ მ წი ფო ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რის 
საქ მი ა ნო ბა, მი სი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი მოწყო ბა და 
კომ პე ტენ ცი ე ბი. კვლე ვა ში იდენ ტი ფი ცი რე ბუ
ლია ის გა მოწ ვე ვე ბი და პრობ ლე მე ბი, რომ
ლე ბიც ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხურს წარ მო ე შო
ბა გა მო ძი ე ბის პრო ცეს ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
სწო რედ ინ ს პექ ტო რის სამ სა ხუ რი იძი ებს სა
მარ თალ დამ ცავ თა მი ერ ჩა დე ნილ ისეთ და ნა
შა უ ლებს, რო გო რი ცაა უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა
და მე ტე ბა, არა სა თა ნა დო მოპყ რო ბა და ა.შ. ამ 
კუთხით, კრი ტი კუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს უწყე
ბის ინ ს ტი ტუ ცი ურ და ფუნ ქ ცი ურ და მო უ კი დებ
ლო ბას და ამ მიზ ნით, წარ მოდ გე ნილ კვლე ვა
ში არა ერ თი რე კო მენ და ციაა შე მუ შა ვე ბუ ლი. 

არაანგარიშვალდებული და პოლიტიზებული სამართალდამცავი არაანგარიშვალდებული და პოლიტიზებული სამართალდამცავი 
ორგანოები კვლავაც მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ორგანოები კვლავაც მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს 
ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიისთვის. დაბალი სოციალური ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიისთვის. დაბალი სოციალური 
მგრძნობელობის მქონე და დასჯაზე ორიენტირებული სისხლის მგრძნობელობის მქონე და დასჯაზე ორიენტირებული სისხლის 
სამართლის პოლიტიკა განსაკუთრებით პრობლემურია პანდემიის სამართლის პოლიტიკა განსაკუთრებით პრობლემურია პანდემიის 
პერიოდში, რასაც ბუნებრივად ახლავს სოციოეკონომიკური და პერიოდში, რასაც ბუნებრივად ახლავს სოციოეკონომიკური და 
უფლებრივი მდგომარეობის გაუარესება ქვეყანაში. უფლებრივი მდგომარეობის გაუარესება ქვეყანაში. 

კვლე ვის პრე ზენ ტა ცი ა: “დამოუკიდებელი სა გაკვლე ვის პრე ზენ ტა ცი ა: “დამოუკიდებელი სა გა
მო ძი ე ბო მე ქა ნიზ მი სა ქარ თ ვე ლო ში – მიღ წე ვემო ძი ე ბო მე ქა ნიზ მი სა ქარ თ ვე ლო ში – მიღ წე ვე
ბი და არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი”ბი და არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი”

სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რის თ ვის 
აგ რეთ ვე მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხს წარ მო ად
გენს სა გა მო ძი ე ბო სის ტე მის რე ფორ მა. დღე
ის მდგო მა რე ო ბით, გა მო ძი ე ბის პრო ცეს ში 
აღ რე უ ლია პრო კუ რო რის და გა მომ ძი ებ ლის 
ფუნ ქ ცი ე ბი, გა მომ ძი ე ბე ლი აღ ქ მუ ლია არა 
რო გორც და მო უ კი დე ბე ლი აქ ტო რი, არა მედ 
ქცე უ ლია პრო კუ რა ტო რის ინ ს ტ რუ მენ ტად. 
ასე თი ვი თა რე ბა კი საფ რ თხეს უქ მ ნის ობი
ექ ტურ და სრულ ყო ფილ გა მო ძი ე ბას. სა გა
მო ძი ე ბო სის ტე მის რე ფორ მის არ გუ მენ ტე ბი 
და მი სი მი მარ თუ ლე ბე ბი მოკ ლედ არის შე
ჯა მე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ მომ ზა დე ბულ 
ბრო შუ რა ში. 

რო გორც აღი ნიშ ნა, სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ
გა ნო ე ბის პო ლი ტი ზე ბა კვლა ვაც მწვა ვე გა
მოწ ვე ვად რჩე ბა. არ სე ბუ ლი პრობ ლე მის 
თუნ დაც ნა წი ლობ რივ მო საგ ვა რებ ლად, მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი შე საძ ლებ ლო ბა იყო 19 აპ რი ლის 
შე თან ხ მე ბა, სა დაც სა უ ბა რი იყო პრო კუ რა ტუ

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

ვი დე ო: რო გო რი უნ და იყოს სა გა მო ძი ე ბო სისვი დე ო: რო გო რი უნ და იყოს სა გა მო ძი ე ბო სის
ტე მის რე ფორ მატე მის რე ფორ მა

https://socialjustice.org.ge/ka/products/damoukidebeli-sagamodziebo-mekanizmi-sakartveloshi-mightsevebi-da-arsebuli-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/events/kvlevis-prezentatsia-damoukidebeli-sagamodziebo-mekanizmi-sakartveloshi-mightsevebi-da-arsebuli-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/events/kvlevis-prezentatsia-damoukidebeli-sagamodziebo-mekanizmi-sakartveloshi-mightsevebi-da-arsebuli-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/events/kvlevis-prezentatsia-damoukidebeli-sagamodziebo-mekanizmi-sakartveloshi-mightsevebi-da-arsebuli-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sa-ga-mo-dzi-e-bo-sis-te-mis-re-for-ma
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sa-ga-mo-dzi-e-bo-sis-te-mis-re-for-ma
https://socialjustice.org.ge/ka/events/kvlevis-prezentatsia-damoukidebeli-sagamodziebo-mekanizmi-sakartveloshi-mightsevebi-da-arsebuli-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/rogori-unda-iqos-sagamodziebo-sistemis-reforma
https://socialjustice.org.ge/ka/products/rogori-unda-iqos-sagamodziebo-sistemis-reforma
https://socialjustice.org.ge/ka/products/rogori-unda-iqos-sagamodziebo-sistemis-reforma
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რის რე ფორ მა სა და გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რო
რის პო ლი ტი კუ რი კონ სენ სუ სის სა ფუძ ველ ზე 
და ნიშ ვ ნის აუცი ლებ ლო ბა ზე. ამ სა კითხ ზე გა
სუ ლი წლის ზაფხულ ში მმარ თ ველ მა გუნ დ მა 
სპე ცი ა ლუ რი კა ნონ პ რო ექ ტიც მო ამ ზა და, რო
მე ლიც მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ ით ვა ლის წი
ნებ და პო ლი ტი ზე ბის რის კე ბის შემ ცი რე ბას. 
სამ წუ ხა როდ, აღ ნიშ ნუ ლი კა ნონ პ რო ექ ტის 
გან ხილ ვაც, 19 აპ რი ლის შე თან ხ მე ბის ანუ
ლი რე ბის შემ დეგ, გა ნუ საზღ ვ რე ლი ვა დით შე
ჩერ და.

ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გა მოწ ვე ვე ბის პა რა ლე ლუ
რად, დე მოკ რა ტი უ ლი და თა ნას წო რი გა რე
მოს თ ვის არა ნაკ ლებ მწვა ვე საფ რ თხე ებს 
შე ი ცავს რეპ რე სი უ ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლის 

პო ლი ტი კა. გა სულ წელს, სო ცი ა ლუ რი სა მარ
თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა ორი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
კვლე ვა მო ამ ზა და დას ჯა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
და და ბა ლი სო ცი ა ლუ რი მგრძნო ბე ლო ბის 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის პო ლი ტი კის და არ სე
ბუ ლი პრაქ ტი კის გა სა ა ნა ლი ზებ ლად. კვლე
ვებ ში კრი ტი კუ ლად არის შე ფა სე ბუ ლი თა
ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლის 
პო ლი ტი კა და დას ჯის სის ტე მა, რო მე ლიც 
ძი რი თა დად ორი ენ ტი რე ბუ ლია რეპ რე სი უ
ლი მე ქა ნიზ მე ბით ინ დი ვი დე ბის იზო ლი რე ბა
ზე. არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კა დღის წეს რი გი დან 
გა მო ტო ვებს იმ სო ცი ო ე კო ნო მი კურ, კულ
ტუ რულ თუ სხვა ფაქ ტო რებს, რომ ლე ბიც, შე
საძ ლო ა, არ სე ბი თად გა ნა პი რო ბებ დეს და ნა
შა უ ლის ჩა დე ნას. 

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

1 თარგმანი

1 სტატია

1 ინფოგრაკიფა

24 განცხადება

3 კვლევა

2 ანალიტიკური დოკუმენტი

5 ვიდეო

2021 წელს ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

ვი დე ო: რა მო ტი ვე ბი აქვს ქურ დო ბა/ ძარ ც ვი სა და ნარ კო და ნა შა უ ლებს სა ქარ თ ვე ლო ში?ვი დე ო: რა მო ტი ვე ბი აქვს ქურ დო ბა/ ძარ ც ვი სა და ნარ კო და ნა შა უ ლებს სა ქარ თ ვე ლო ში?

https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentri-prokuraturis-reformis-proekts-kritikulad-afasebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/danashaulis-da-sasjelis-politika-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/danashaulisa-da-sasjelis-sotsialuri-aspektebis-shestsavla
https://socialjustice.org.ge/ka/products/danashaulisa-da-sasjelis-sotsialuri-aspektebis-shestsavla
https://socialjustice.org.ge/ka/products/samartaldamtsav-organota-sazogadoebrivi-zedamkhedvelobis-mekanizmebi-sheertebul-shtatebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ratom-gvchirdeba-sagamodziebo-sistemis-reforma
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sa-ga-mo-dzi-e-bo-sis-te-mis-re-for-ma
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=21&type=11&page=1
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=21&type=11&page=1
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=21&type=23
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=21&type=23
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=21&type=33
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=21&type=33
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=21&type=13
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ra-motivebi-akvs-kurdoba-dzartsvisa-da-narkodanashaulebs-sakartveloshi
%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%20%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%20%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%96%E1%83%94
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ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ მომ ზა დე ბულ წლი ურ შე
ჯა მე ბა ში კი დევ ერ თხელ არის გა მოკ ვე თი ლი, 
რომ ქარ თუ ლი ნარ კო პო ლი ტი კა ამ დრომ დე 
ინარ ჩუ ნებს სა დამ ს ჯე ლო ბუ ნე ბას, რომ ლის მი
ზა ნიც არა ადა მი ა ნე ბის მხარ და ჭე რა, არა მედ 
მა თი კონ ტ რო ლი და იზო ლა ცი ა ა. გა მოწ ვე ვად 
რჩე ბა არა საკ მა რი სი სამ კურ ნა ლო სა რე ა ბი

ნარკოპოლიტიკა

რეპ რე სი უ ლი მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის კონ ტექ ს ტ ში, კვლა ვაც გა მო სარ ჩე ვია 
ქარ თუ ლი ნარ კო პო ლი ტი კა. სამ წუ ხა როდ, გა სულ წელ საც ნარ კო პო ლი
ტი კის სის ტე მუ რი რე ფორ მა პო ლი ტი კუ რი დღის წეს რი გის მიღ მა იყო 
დარ ჩე ნი ლი და მხო ლოდ ფრაგ მენ ტუ ლი, არა საკ მა რი სი ცვლი ლე ბე ბი 
შე ვი და ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის ოდე ნო ბე ბის გან მ საზღ ვ რელ კა
ნონ მ დებ ლო ბა ში. 

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

ვი დე ო: თე მო ხა ტი აშ ვი ლი – ჩა ნაც ვ ლე ბი თი ვი დე ო: თე მო ხა ტი აშ ვი ლი – ჩა ნაც ვ ლე ბი თი 
მკურ ნა ლო ბის პრობ ლე მე ბი ცი ხე ებ შიმკურ ნა ლო ბის პრობ ლე მე ბი ცი ხე ებ ში

ლი ტა ციო პროგ რა მე ბი. ამ კუთხით გა მო სარ
ჩე ვია პე ნი ტენ ცი ურ და წე სე ბუ ლე ბებ ში მე ტა
დო ნით ჩა ნაც ვ ლე ბი თი თე რა პი ის კუთხით 
არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი, რის გა მოც მსჯავ რ დე
ბუ ლე ბის თ ვის დღემ დე არ არის ხან გ რ ძ ლი ვი 
ჩა ნაც ვ ლე ბი თი მკურ ნა ლო ბა ხელ მი საწ ვ დო მი. 

ბო ლო წლებ ში, ქარ თუ ლი ნარ კო პო ლი ტი კის 
ფორ მი რე ბა მხო ლოდ სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა
მარ თ ლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე
ბე ბით ხდე ბა. შე სა ბა მი სად, 2021 წელს ორ
გა ნი ზა ცი ამ ასე ვე მო ამ ზა და ანა ლი ტი კუ რი 
დო კუ მენ ტი, სა დაც შე ფა სე ბუ ლი ა, რამ დე ნად 
ეფექ ტი ა ნად და სრულ ყო ფი ლად ხდე ბა სა
კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს მი ერ ნარ კო
პო ლი ტი კის თ ვის რე ლე ვან ტურ სა კითხებ ზე 
მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის აღ ს რუ ლე ბა 
და პარ ლა მენ ტის მი ერ სა თა ნა დო სა კა ნონ
მ დებ ლო აქ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა. გარ და ამი სა, 
სა კონ ს ტი ტუ ციო სა სა მარ თ ლოს მი ერ მი ღე
ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მო სახ ლე ო ბა ში 
ხში რად აღიქ მე ბა გა და ჭარ ბე ბუ ლად, რაც 
თა ვის მხრივ ზრდის და ნა შა უ ლის გა უც ნო ბი
ე რებ ლად ჩა დე ნის რის კებს. ამ გა მოწ ვე ვა ზე 
სა პა სუ ხოდ, გა სულ წელს ორ გა ნი ზა ცი ამ მო
ამ ზა და სა ინ ფორ მა ციო ბრო შუ რა, რო მელ
შიც შე ჯა მე ბუ ლია ბო ლო წლებ ში გა ტა რე ბუ
ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბი და ის, თუ 
რა ქმე დე ბებ ზეა შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ად მი ნის ტ
რა ცი უ ლი თუ სის ხ ლის სა მარ თ ლის პა სუ ხის
მ გებ ლო ბა. დო კუ მენ ტი ქარ თულ, სომ ხურ, 
აზერ ბა ი ჯა ნულ და ინ გ ლი სურ ენებ ზეა ხელ
მი საწ ვ დო მი.  

1 ვიდეო

1 ბლოგი

3 ინფოგრაკიფა

3 განცხადება

1 ანგარიში

2 ანალიტიკური დოკუმენტი

2021 წელს ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

https://socialjustice.org.ge/ka/products/narkopolitika-sakartveloshi-2020-tslis-tendentsiebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/narkopolitika-sakartveloshi-2020-tslis-tendentsiebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-narkopolitikis-kanonproektis-gankhilvas-ekhmaureba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/temo-khatiashvili-chanatsvlebiti-mkurnalobis-problemebi-tsikheebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/temo-khatiashvili-chanatsvlebiti-mkurnalobis-problemebi-tsikheebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/temo-khatiashvili-chanatsvlebiti-mkurnalobis-problemebi-tsikheebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/opioidebze-damokidebuli-pirebistvis-chanatsvlebiti-mkurnalobis-programebi-penitentsiur-sistemashi-kanonmdeblobis-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakonstitutsio-sasamartlos-praktika-narkopolitikaze-mighebuli-gadatsqvetilebebis-kanonmdeblobashi-asakhvis-protsesis-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakonstitutsio-sasamartlos-praktika-narkopolitikaze-mighebuli-gadatsqvetilebebis-kanonmdeblobashi-asakhvis-protsesis-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ra-unda-vitsodet-arsebul-narkokanonmdeblobaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/temo-khatiashvili-chanatsvlebiti-mkurnalobis-problemebi-tsikheebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/temo-khatiashvili-chanatsvlebiti-mkurnalobis-problemebi-tsikheebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/narkotiki-politsia-da-sikvdili
https://socialjustice.org.ge/ka/products/narkotiki-politsia-da-sikvdili
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=25
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=11
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=11
https://socialjustice.org.ge/ka/products/narkopolitika-sakartveloshi-2020-tslis-tendentsiebi
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=33
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=33
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ნა მოხ ვა ნის პრო ტეს ტი ამის მკა ფიო და დას
ტუ რე ბა ა, რო დე საც თვე ე ბის გან მავ ლო ბა ში 
შეზღუ დუ ლი იყო ჰე სის მიმ დე ბა რე სოფ ლებ ში 
თა ვი სუ ფა ლი გა და ად გი ლე ბა და მშვი დო ბი ა
ნი შეკ რე ბის უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბა. აღ ნიშ
ნულ სა კითხებ ზე ორ გა ნი ზა ცი ამ სპე ცი ა ლუ რი 
ან გა რი შიც მო ამ ზა და, სა დაც შე ჯა მე ბუ ლია 
ად გილ ზე გა მო ყე ნე ბუ ლი სა პო ლი ციო ძა ლის 
და სა ბუ თე ბუ ლო ბა და პრო პორ ცი უ ლო ბა. 

პოლიცია და ძალის გადამეტება

პოლიტიკური პროცესების მართვისას და წესრიგის დამყარებისას 
საპოლიციო, რეპრესიულ მექანიზმებზე აქცენტის გაკეთება ბუნებრივად 
იწვევს ჭარბ საპოლიციო ძალადობას. ამ მხრივ გამონაკლისი არც 
გასული წელი ყოფილა და არაერთი შემთხვევა ვიხილეთ, როდესაც 
სოციალურ თუ პოლიტიკურ კონფლიქტების მოგვარებას ხელისუფლება 
მხოლოდ პოლიციის და სპეცრაზმის ძალით ცდილობდა. 

ვი დეოვი დეო

ლი სუფ ლე ბამ ცალ სა ხად არა საკ მა რი სი ზო მე ბი 
მი ი ღო ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის თ ვის. აგ რეთ ვე 
პრობ ლე მუ რი და არა ე ფექ ტი ა ნია ამ ფაქ ტებ ზე 
წარ მო ე ბუ ლი გა მო ძი ე ბა, რო მე ლიც მხო ლოდ 
ცალ კე ულ ძა ლა დობ რივ ინ ცი დენ ტებ ზეა ორი
ენ ტი რე ბუ ლი და ყუ რადღე ბის მიღ მა ტო ვებს 
ორ გა ნი ზა ტო რე ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბას.  

სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან მო ქა ლა ქე ე ბის უფ
ლე ბე ბის მა სობ რი ვი დარ ღ ვე ვის ნიშ ნებს ატა
რებ და გა სუ ლი წლის სექ ტემ ბერ ში მე დი ე ბის 
მი ერ გა სა ჯა რო ე ბუ ლი უკა ნო ნო მოს მე ნის და 
მი ყუ რა დე ბის ფაქ ტე ბი. სამ წუ ხა როდ, აღ ნიშ
ნულ მა კი დევ ერ თხელ აჩ ვე ნა, რამ დე ნად სუს
ტია სა ხელ მ წი ფო უსაფ რ თხო ე ბის სამ სა ხურ ზე 
გა რე ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის და მეთ ვალ ყუ
რე ო ბის რის კე ბი და მე ო რე მხრივ, რამ ხე ლა 
რის კებს აჩენს ამ უწყე ბა ში თავ მოყ რი ლი ჭარ
ბი ძა ლა უფ ლე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დარ
ღ ვე ვის თ ვის. მოს მე ნა მი ყუ რა დე ბა ზე და კონ
ტ რ დაზ ვერ ვი თი მიზ ნე ბით ამ ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის 
გა მო ყე ნე ბა ზე სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ცენ ტ რ მა ასე ვე მო ამ ზა და კვლე ვა, სა დაც სიღ
რ მი სე უ ლად არის ნაჩ ვე ნე ბი ის სა კა ნონ მ დებ
ლო და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი პრობ ლე მე ბი, რომ ლე
ბიც სა ხელ მ წი ფო უსაფ რ თხო ე ბის სამ სა ხურს 
აძ ლევს შე საძ ლებ ლო ბას, თვით ნე ბუ რად და 
არა მარ თ ლ ზო მი ე რად ჩა ე რი ოს ადა მი ა ნის 
პი რად ცხოვ რე ბა ში. უკა ნო ნო მოს მე ნე ბის სა
კითხ ზე ორ გა ნი ზა ცია ასე ვე აწარ მო ებს სტრა
ტე გი ულ სა მარ თალ წარ მო ე ბას ეროვ ნულ და 
სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე.

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

2 განცხადება

2021 წელს ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

1 ანალიტიკური დოკუმენტი

მე ო რე მხრივ,  სა ხელ მ წი ფო და სა მარ თალ
დამ ცა ვი სის ტე მა იყო უკი დუ რე სად არა ე ფექ
ტუ რი ცალ კე უ ლი ჩაგ რუ ლი ჯგუ ფე ბის დაც ვის 
კუთხით. ამის მკა ფიო და სამ წუ ხა რო და დას ტუ
რე ბა იყო 56 ივ ლი სის მოვ ლე ნე ბი, რო დე საც 
სა მარ თალ დამ ცავ მა ორ გა ნო ებ მა ვერ უზ რუნ
ველ ყ ვეს მოძ რა ო ბა „პრაიდის“ მი ერ მშვი დო ბი
ა ნი შეკ რე ბის უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბა და ამის 
სა ნაც ვ ლოდ, დე მონ ს ტ რა ცი უ ლად გა უხ ს ნეს გზა 
ძა ლა დობ რივ ჯგუ ფებს. ამ მოვ ლე ნე ბის დროს 
სა ხელ მ წი ფოს ეფექ ტი ა ნო ბა ზე მომ ზა დე ბულ 
პირ ვე ლად ანა ლიზ ში მკა ფი ოდ ჩანს, რომ ხე
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თანასწორობის 
პოლიტიკის პროგრამა

2021 წელს კვლავ ვი ხი ლეთ რე ლი გი უ რი და ეთ ნი კუ რი კო ნო ტა ცი ის მქო ნე სო ცი
ა ლუ რი კონ ფ ლიქ ტე ბი ჩვენს ქვე ყა ნა ში, თუმ ცა, ისი ნი ხე ლი სუფ ლე ბის თ ვის თა
ნას წო რო ბი სა და ინ ტეგ რა ცი ის პო ლი ტი კა ში პო ზი ტი უ რი გარ დაქ მ ნე ბი სა და არ
სე ბი თი რე ფორ მე ბის სიგ ნა ლი ისევ არ გახ და. მე ტიც, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბით 
კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბულ რე გი ო ნებ ში წი ნა სა არ ჩევ ნო პრო ცე სებ მა და ხე ლი
სუფ ლე ბის მხრი დან მა თი პო ლი ტი კუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე ბის გა მოც დი ლე ბამ 
კი დევ ერ თხელ აჩ ვე ნა, ამ რე გი ო ნე ბის სუს ტი ინ ტეგ რა ცი ის პო ლი ტი კის, დე მოკ
რა ტი ი დან გა მო რიცხ ვი სა და პე რი ფე რი ზა ცი ის პო ლი ტი კუ რი გან ზ რახ ვე ბი.

მიმ დი ნა რე წელს თვალ ში სა ცე მი იყო არა დო მი ნან ტუ რი რე ლი გი უ რი და ეთ
ნი კუ რი ჯგუ ფე ბის აქ ტი ვის ტე ბის თვი თორ გა ნი ზე ბის უნი კა ლუ რი პრო ცე სი. აქ
ტი ვის ტუ რი ჯგუ ფე ბი აქ ტი უ რად აყე ნებ დ ნენ მა თი თე მის წუ ხი ლებ სა და სა ჭი
რო ე ბებს, თუმ ცა, ფორ მა ლუ რი პო ლი ტი კა ამ კრი ტი კუ ლი ხმე ბის მი მართ მა ინც 
და ხუ რუ ლი ა.  

2021 წელს კვლავ მწვა ვედ წა მო იჭ რა ულ ტა მე მარ ჯ ვე ნე ჯგუ ფე ბის რა დი კა ლი ზე
ბი სა და ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ამ ჯგუ ფე ბის მი ერ ჩა
დე ნი ლი ძა ლა დო ბის მი მართ სა ხელ მ წი ფოს შემ წყ ნა რებ ლურ მა პო ლი ტი კამ და 
და უს ჯე ლო ბამ კი დევ უფ რო გა ზარ და ამ ჯგუ ფე ბის გან მო მა ვა ლი საფ რ თხე ე ბი. 
ამ კუთხით გან სა კუთ რე ბით შე მაშ ფო თე ბე ლი 2021 წლის 56 ივ ლისს, „პრაიდის“ 
სა წი ნა აღ მ დე გო აქ ცი ა ზე გა მოვ ლე ნი ლი მა სობ რი ვი, წი ნას წარ ორ გა ნი ზე ბუ ლი 
ძა ლა დო ბა ალ ტ ინ ფოს ჯგუ ფის ლი დე რე ბის მხრი დან, რა საც 52 ჟურ ნა ლის
ტის უფ ლე ბის და პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის შეზღუდ ვა, მათ შო რის, რამ დე ნი
მე მათ გა ნის მი მართ ძა ლა დო ბა მოჰ ყ ვა. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მოვ ლე ნე ბის 
გა მო ძი ე ბა ამ დრომ დე ფრაგ მენ ტუ ლად მიმ დი ნა რე ობს და აშ კა რად არ იკ ვე
თე ბა ხე ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კუ რი ნე ბა, სა მარ თ ლებ რი ვი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
და ა კის როს ძა ლა დობ რი ვი შეკ რე ბის ორ გა ნი ზა ტო რებს. ამ ფონ ზე სწო რედ ხე
ლი სუფ ლე ბის პო ლი ტი კუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სფე რო ში ექ ცე ვა ამ ჯგუ ფე ბის 
მი ერ პარ ტი ე ბი სა და ტე ლე ვი ზი ე ბის და ფუძ ნე ბა და ინ ს ტი ტუ ცი უ რი პო ლი ტი კის 
ველ ში მკვეთ რად ან ტი დე მოკ რა ტი უ ლი ძა ლე ბის შე მოს ვ ლა.

პო ლი ტი კუ რი პო ლა რი ზე ბის, სუს ტი დე მოკ რა ტი ზა ცი ი სა და ინ ტეგ რა ცი ის პო ლი
ტი კის პი რო ბებ ში არ სე ბი თად შე უძ ლე ბე ლი ხდე ბა ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან პო ლი ტი
კუ რი სა კითხებ ზე მუ შა ო ბა, რო მე ლიც კონ ფ ლიქ ტე ბის მშვი დო ბი ან ტრან ს ფორ მა
ცი ას და შე რი გე ბის პო ლი ტი კის ახალ სა ფე ხურ ზე აყ ვა ნას და უ კავ შირ დე ბა.

https://socialjustice.org.ge/ka/products/5-ivlisis-movlenebis-samartlebrivi-shefaseba-pirveladi-analizi
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არადომინანტური ეთნიკური 
ჯგუფების მდგომარეობა

მიმ დი ნა რე წელს ორ გა ნი ზა ცია აქ ტი უ რად 
აყე ნებ და დღის წეს რიგ ში ეთ ნი კუ რი უმ ცი
რე სო ბე ბის წი ნა შე მდგარ სის ტე მურ გა მოწ
ვე ვებს, რო მე ლიც და ბალ პო ლი ტი კურ რეპ
რე ზენ ტა ცი ას და მო ნა წი ლე ო ბას, უმაღ ლე სი 
ორ გა ნო ე ბის წი ნა შე ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო
ბე ბის თ ვის სა კონ სულ ტა ციო მე ქა ნიზ მე ბის 
არარ სე ბო ბას, სა ჯა რო სამ სა ხუ რებ ში ეთ ნი კუ
რი უმ ცი რე სო ბე ბის მკვეთ რად და ბალ და საქ
მე ბას, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის სკო ლებ სა 
და სექ ტო რებ ში გა ნათ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვ
დო მის ძი რე ულ გა მოწ ვე ვებს უკავ შირ დე ბა. 
ამ მცდე ლო ბე ბის მი უ ხე და ვად, პო ლი ტი კუ რი 
პო ლა რი ზე ბი სა და კრი ზი სის გა რე მო არ იძ
ლე ო და სო ცი ა ლურ და უფ ლებ რივ სა კითხებ
ზე პარ ტი ე ბი სა და სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბის 
მო ბი ლი ზე ბი სა და რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას. 

2021 წელს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი აქ ტი უ რად მუ შა ობ და 2021 წელს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი აქ ტი უ რად მუ შა ობ და 
არა დო მი ნან ტუ რი ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფე ბის პო ლი ტი კის სა კითხებ ზე. ორ გა ნიარა დო მი ნან ტუ რი ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფე ბის პო ლი ტი კის სა კითხებ ზე. ორ გა ნი
ზა ცი ა, ერ თი მხრივ, პა სუ ხობ და იმ კონ ფ ლიქ ტურ გა მოც დი ლე ბებს, რო მეზა ცი ა, ერ თი მხრივ, პა სუ ხობ და იმ კონ ფ ლიქ ტურ გა მოც დი ლე ბებს, რო მე
ლიც ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბით კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბულ რე გი ო ნებლიც ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბით კომ პაქ ტუ რად და სახ ლე ბულ რე გი ო ნებ
ში გვხდე ბო და, მე ო რე მხრივ კი, ინ ტეგ რა ცი ის პო ლი ტი კის გრძელ ვა დი ან ში გვხდე ბო და, მე ო რე მხრივ კი, ინ ტეგ რა ცი ის პო ლი ტი კის გრძელ ვა დი ან 
პო ზი ტი ურ ცვლი ლე ბებ ზე მუ შა ობ და. 2021 წელს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თპო ზი ტი ურ ცვლი ლე ბებ ზე მუ შა ობ და. 2021 წელს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ
ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა მო ა ხერ ხა ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა მო ა ხერ ხა ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის 
პო ლი ტი კურ დღის წეს რიგ ში და ყე ნე ბა. პო ლი ტი კურ დღის წეს რიგ ში და ყე ნე ბა. 

2021 წლის 1617 მა ისს დმა ნი სის მუ ნი ცი პა
ლი ტეტ ში და პი რის პი რე ბა, რო მე ლიც სა ყო
ფაცხოვ რე ბო ნი ა დაგ ზე და იწყო, შემ დ გომ ში 
ეთ ნი კურ ჯგუ ფებს შო რის მძი მე და პი რის პი
რე ბა ში გა და ი ზარ და. კონ ფ ლიქ ტი სო ცი ა
ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა იკ ვ ლია 
და სან დო სა ზო გა დო მოღ ვა წე ე ბის მო ნა
წი ლე ო ბით ად გი ლობ რივ თე მებ თან სა დის
კუ სიო შეხ ვედ რე ბი  გა მარ თა. კვლე ვა სა და 
ად გი ლობ რივ თე მებ თან დი ა ლოგ ზე და
ფუძ ნე ბუ ლი სა რე კო მენ და ციო ხედ ვე ბი, რო
მე ლიც კონ ფ ლიქ ტის გრძელ ვა დი ა ნი გარ
დაქ მ ნის ხედ ვებს მო ი ცავ და, ორ გა ნი ზა ცი ამ 
სა ხელ მ წი ფო უწყე ბებს გა უ ზი ა რა.  

მიმ დი ნა რე წლის იან ვარ ში მარ ნე უ ლის მუნ
ცი პა ლი ტე ტის სო ფე ლი მე ო რე ქე სა ლოს მო
სახ ლე ო ბა სა და მარ ნე უ ლი სა და ჰუ ჯა ბის 
ეპარ ქი ის წარ მო მად გენ ლებს შო რის და ძა
ბუ ლო ბა წარ მო იქ მ ნა. ად გი ლობ რი ვი გლე ხე
ბი სოფ ლის გარ შე მო მდე ბა რე სა ხელ მ წი ფო 
ბა ლან ს ზე არ სე ბულ სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო 
მი წე ბის სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბის მო პო ვე ბას 
ითხო ვენ, რის უფ ლე ბაც მათ ად გი ლობ რი ვი 
ეპარ ქია არ აძ ლევს. სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ
ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი ცდი ლობ და ად გი ლობ
რი ვი გლე ხე ბის დახ მა რე ბას, იჯა რით გა და
ცე მით თხოვ ნით ორ გა ნი ზა ცი ამ მო ამ ზა და 
კო ლექ ტი უ რი მი მარ თ ვა უწყე ბე ბის მი მართ 

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

ვიდეო: რატომ ვერ საქმდებიან ეთნიკური ვიდეო: რატომ ვერ საქმდებიან ეთნიკური 
უმცირესობები საჯარო სამსახურებში?უმცირესობები საჯარო სამსახურებში?
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https://socialjustice.org.ge/ka/products/dmanisis-konflikti-da-khelisuflebis-reaktsia-1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/glekhebi-marneulidan-ufleba-da-sachiroeba-mitsaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ratom-ver-sakmdebian-etnikuri-umtsiresobebi-sajaro-samsakhurebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ratom-ver-sakmdebian-etnikuri-umtsiresobebi-sajaro-samsakhurebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ratom-ver-sakmdebian-etnikuri-umtsiresobebi-sajaro-samsakhurebshi
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ვიდეო: როგორია წინასაარჩევნო პერიოდი ვიდეო: როგორია წინასაარჩევნო პერიოდი 
ეთნიკური უმცირესობებისთვის?ეთნიკური უმცირესობებისთვის?

და მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცეს შიც ჩა ერ თო, 
რო მელ საც ქვე მო ქარ თ ლის რე გი ონ ში სა
ხელ მ წი ფო რწმუ ნე ბუ ლი და ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბა აორ გა ნი ზებ და. სამ წუ ხა როდ, 
ამ პრო ცეს მა შე დე გი არ გა მო ი ღო. ჩვენ ად
გი ლობ რივ გლე ხებ ზე უკა ნო ნო ზე წო ლის ნიშ
ნე ბიც შე ვამ ჩ ნი ეთ. 

მიმ დი ნა რე წელს ჩან და, რომ ხე ლი სუფ ლე
ბა საკ მა რი სად გახ ს ნი ლი არ იყო ეთ ნი კუ რი 
უმ ცი რე სო ბე ბის თე მებ ში გა ჩე ნი ლი ინი ცი ა
ტი ვე ბის მი მართ. ხე ლი სუფ ლე ბა არ გა ი ზი ა
რა ად გი ლობ რი ვი აქ ტი ვის ტე ბის ინი ცი ა ტი
ვა ნოვ რუზ ბა ი რა მის უქ მედ გა მოცხა დე ბის 
თა ო ბა ზე.  სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა კი 
ტექ ნი კუ რი მი ზე ზით არ და ა რე გის ტ რი რა 
პლატ ფორ მა სა ლა მის მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი 
სა კა ნონ მ დებ ლო ინი ცი ა ტი ვა, რომ ლი თაც 
ისი ნი ავ თენ ტუ რი გვა რე ბის დაბ რუ ნე ბას 
ითხოვ დ ნენ. ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა დღეს გა სა
ჩივ რე ბუ ლია სა სა მარ თ ლო ში, სა დაც პე ტი ცი
ის ავ ტო რე ბის უფ ლე ბებს სო ცი ა ლუ რი სა მარ
თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი იცავს. 

2021 წლის ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე
ლო ბის არ ჩევ ნე ბი და წი ნა სა არ ჩევ ნო პე რი
ო დი არა დო მი ნან ტუ რი ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფე ბით 
და სახ ლე ბულ რე გი ო ნებ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
გა მოწ ვე ვე ბით ხა სი ათ დე ბო და. კვლავ ჩან
და ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან ამ რე გი ო ნებ ში 
მცხოვ რე ბი თე მე ბის პო ლი ტი კუ რი ინ ს ტ რუ
მენ ტა ლი ზე ბის ნიშ ნე ბი. სო ცი ა ლუ რი სა მარ
თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა ქვე მო ქარ თ ლი სა და 
ჯა ვა ხე თის რე გი ონ ში მიმ დი ნა რე სა არ ჩ ვე ნო 
პრო ცე სე ბი შე ა ფა სა. მა ნამ დე ორ გა ნი ზა ცია 
ცდი ლობ და პარ ტი ე ბი სა და მე რის კან დი და

ტე ბის წი ნა შე ად გი ლობ რი ვი თე მე ბის სა ჭი
რო ე ბე ბი აქ ტი უ რად და ე ყე ნე ბი ნა და მათ თან 
სა ზო გა დო ებ რი ვი შეხ ვედ რე ბის ციკ ლი გა
მარ თა. 

მიმ დი ნა რე წელს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი
ა ნო ბის ცენ ტ რი აქ ტი უ რად აყე ნებ და დღის 
წეს რიგ ში ჯა ვა ხეთ ში ათა სო ბით ეთ ნი კუ რად 
სო მე ხი მო ქა ლა ქის, ასე ვე მუს ლი მი მეს ხე ბის 
მო ქა ლა ქე ო ბის სა კითხე ბი, თუმ ცა ამ პრო
ცესს რა ი მე შე დე გი არ მოჰ ყო ლი ა.  

მიმ დი ნა რე წელს ორ გა ნი ზა ცი ამ აქ ტი უ რი სა
მუ შა ო ე ბი გა წია ჯა ვა ხე თის რე გი ონ შიც. ჩა
ტარ და სა ვე ლე გას ვ ლე ბი 25მდე სო ფელ ში 
ნი ნოწ მინ და სა და ახალ ქა ლაქ ში. მთე ლი ეს 
პე რი ო დი ორ გა ნი ზა ცია აქ ტი უ რად წერ და 
ანა ლი ტი კურ ტექ ს ტებ სა და ბლო გებს ჯა ვა
ხეთ ში მცხოვ რე ბი ეთ ნი კუ რად სო მე ხი თე მის 
გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ხებ.  

მიმ დი ნა რე წელს ორ გა ნი ზა ცია აქ ტი უ რად 
ცდი ლობ და სა მარ თ ლებ რი ვი და ვის მე ქა ნიზ
მე ბით ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლე ბე
ბის დაც ვას და ჩვენს წარ მო ე ბა ში იყო ისე თი 
საქ მე ე ბი, რო გო რი ცაა მარ ნე უ ლის მუ ნი ცი პა
ლი ტე ტის მი ერ მო ქა ლა ქე ე ბის თ ვის სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მის დროს უმ ცი რე სო ბე
ბის ენის არ გა მო ყე ნე ბის მან კი ე რი პრაქ ტი კა, 
სო ფელ სა ვა ნეთ ში ფერ მის გან მომ დი ნა რე 
გა რე მოს დაც ვი თი პრობ ლე მე ბი, კომ პა ნია 
„აკელიქსის“ მი ერ მშრო მელ თა უფ ლე ბე ბის 
დარ ღ ვე ვის ფაქ ტე ბი და ა.შ. 

2021 წელს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თ ლო აგ რ ძე ლებ და თე მირ ლან მა ჩა

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

ვიდეო: პოლიტიკური მონაწილეობა და ვიდეო: პოლიტიკური მონაწილეობა და 
ეთნიკური უმცირესობების როლიეთნიკური უმცირესობების როლი

https://socialjustice.org.ge/ka/products/rogoria-tsinasaarchevno-periodi-etnikuri-umtsiresobebistvis
https://socialjustice.org.ge/ka/products/rogoria-tsinasaarchevno-periodi-etnikuri-umtsiresobebistvis
https://socialjustice.org.ge/ka/products/rogoria-tsinasaarchevno-periodi-etnikuri-umtsiresobebistvis
https://socialjustice.org.ge/ka/products/gvaridamibrune-kampaniis-organizatorebis-sakhelit-sasamartlo-dava-daitsqo
https://socialjustice.org.ge/ka/products/gvaridamibrune-kampaniis-organizatorebis-sakhelit-sasamartlo-dava-daitsqo
https://socialjustice.org.ge/ka/products/archevnebi-etnikuri-umtsiresobebis-regionebshi-dziritadi-tendentsiebis-da-praktikebis-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/khedva-politikuri-partiebistvis-munitsipalitetebis-dziritadi-sachiroebebis-da-politikuri-interventsiebis-shesakheb
https://socialjustice.org.ge/ka/products/khedva-politikuri-partiebistvis-munitsipalitetebis-dziritadi-sachiroebebis-da-politikuri-interventsiebis-shesakheb
https://socialjustice.org.ge/ka/products/atasobit-adamiani-javakhetidan-sakartvelos-mokalakeobis-aghdgenis-molodinshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/idzulebiti-gadasakhlebis-gamotsdilebis-mkone-meskhebis-mokalakeobis-da-uflebebis-datsvis-sakitkhi-kvlav-problemuria
https://socialjustice.org.ge/ka/products/meskhebis-tskhovreba-utskhoobashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kulakebi-da-umitsatsqloebi-ninotsmindis-munitsipalitetshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/politikuri-monatsileoba-da-etnikuri-umtsiresobebis-roli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/politikuri-monatsileoba-da-etnikuri-umtsiresobebis-roli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/politikuri-monatsileoba-da-etnikuri-umtsiresobebis-roli
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ლი კაშ ვი ლის სი ცოცხ ლის ხელ ყო ფის საქ მის 
გან ხილ ვას, სა დაც სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თ ვე
ლოს მთავ რო ბა კვლავ და უ სა ბუ თე ბე ლი და 
დე ზინ ფორ მა ცი უ ლი პო ზი ცი ე ბის და კა ვე ბას 
ცდი ლობ და. სა გან გა შო იყო ად გი ლობ რი ვი 
უხუ ცე სის, ჯაბ რა ილ ხან გოშ ვი ლის თ ვის მო
ქა ლა ქე ო ბა ზე და შემ დეგ უკ ვე ბი ნად რო ბის 
ნე ბარ თ ვა ზე უარის საქ მე, სა დაც აშ კა რად 
გა მოჩ ნ და პო ლი ტი კურ და ინ ტე რე სე ბის და 
თვით ნე ბო ბის ნიშ ნე ბი.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მიმ დი ნა რე წელს სა
ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ სა მო ქა ლა ქო თა
ნას წო რო ბი სა და ინ ტეგ რა ცი ის ათ წ ლი ა ნი 
(20212030) სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გია და ამ
ტ კი ცა. უნ და ით ქ ვას, სტრა ტე გი ის ენა და პა
თო სი კრი ტი კუ ლი და თვით რეფ ლექ სი უ რია 
და მნიშ ვ ნე ლო ვან პრინ ცი პებს აღი ა რებს. 
თუმ ცა, ამ ფონ ზე მი ღე ბუ ლი, მა გა ლი თად, 
ისე თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო გო რი ცაა 2021 
წელს პარ ლა მენ ტ ში დი ას პო რის კო მი ტე ტის 
ქვეშ ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის საბ ჭოს შექ
მ ნა, სტრა ტე გი ით გაცხა დე ბუ ლი პრინ ცი პებ
თან მკვეთ წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დის. აქ ვე 
უნ და ით ქ ვას ისიც, რომ სტრა ტე გი ის დო კუ
მენტს არ სე ბი თად ახა ლი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ხედ ვე ბი და გეგ მე ბი არ წარ მო უდ გე ნი ა, რაც 
ამ სფე რო ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გარ დაქ მ ნე ბის 
მო ლო დი ნებს არ ქმნის. სო ცი ა ლუ რი სა მარ

თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა სტრა ტე გი ის დო კუ მენ
ტის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ო ბა 
მი ი ღო და შე ფა სე ბის და რე კო მენ და ცი ე ბის 
დო კუ მენ ტე ბი წა რად გი ნა.   

ამავ დ რო უ ლად, ორ გა ნი ზა ცია  ცდი ლობ და  
არა დო მი ნან ტუ რი ეთ ნი კუ რი თე მე ბის აქ ტი
ვის ტე ბის გაძ ლი ე რე ბას და მა თი ინი ცი ა ტი ვე
ბის დე მოკ რა ტი ულ მხარ და ჭე რას. სო ცი ა ლუ
რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რის მხარ და ჭე რით 
მოქ მე დი სო ლი და რო ბის პლატ ფორ მა, რო
მე ლიც აერ თი ა ნებს აქ ტი ვის ტებს სხვა დას ხ ვა 
რე გი ო ნი დან და ეთ ნი კუ რი და რე ლი გი უ რი 
ჯგუ ფი დან, აგ რ ძე ლებ და აქ ტი უ რო ბას და შეხ
ვედ რებს პარ ტი ებ თან, სა ხელ მ წი ფო უწყე ბებ
თან. პლატ ფორ მა აქ ტი ვის ტე ბის სო ლი და
რო ბის და კრი ტი კუ ლი ფიქ რის უნი კა ლუ რი 
სივ რ ცე ა. 

ამავ დ რო უ ლად, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო
ბის ცენ ტ რი აორ გა ნი ზებ და ქვე მო ქარ თ ლის 
რე გი ონ ში მას წავ ლე ბელ თა ქსელს, რომ ლებ
საც ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის რე გი ო ნებ ში 
მუ შა ო ბის გა მოც დი ლე ბა აქვთ და ცდი ლობ
და სა თე მო ცხოვ რე ბა ში და აქ ტი ვიზ მ ში მას
წავ ლებ ლე ბის რო ლის წარ მო ჩი ნე ბა სა და 
გაძ ლი ე რე ბას. 

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

კონფერენცია: “თემთაშორისი ურთიერთობები, კონფერენცია: “თემთაშორისი ურთიერთობები, 
მიკრო კონფლიქტები და ინტეგრაციის პოლიტიკა”მიკრო კონფლიქტები და ინტეგრაციის პოლიტიკა”

3 სტატია

3 ბლოგი

1 ინფოგრაფიკა

16 განცხადება

8 ანალიტიკური დოკუმენტი

16 ვიდეო

2021 წელს ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

“მასწავლებელთა ქსელის” მონაწილეებისა “მასწავლებელთა ქსელის” მონაწილეებისა 
და ქვემო ქართლის სათემო ცენტრების და ქვემო ქართლის სათემო ცენტრების 
წარმომადგენლების შეხვედრაწარმომადგენლების შეხვედრა

https://socialjustice.org.ge/ka/products/jabrail-khangoshvilistvis-mokalakeobaze-uari-politikur-dainteresebis-nishnebs-sheitsavs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/samokalako-tanastsorobisa-da-integratsiis-sakhelmtsifo-strategiis-kritikuli-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/events/solidarobis-platforis-viziti-zinobianshi
https://socialjustice.org.ge/ka/events/mastsavleblebis-kselis-monatsileebis-shekhvedra-ganatlebisa-da-metsnierebis-saministros-tsarmomadgenlebtan
https://socialjustice.org.ge/ka/events/mastsavleblebis-kselis-monatsileebis-shekhvedra-ganatlebisa-da-metsnierebis-saministros-tsarmomadgenlebtan
https://socialjustice.org.ge/ka/events/konferentsia-temtashorisi-urtiertobebi-mikro-konfliktebi-da-integratsiis-politika
https://socialjustice.org.ge/ka/events/konferentsia-temtashorisi-urtiertobebi-mikro-konfliktebi-da-integratsiis-politika
https://socialjustice.org.ge/ka/events/konferentsia-temtashorisi-urtiertobebi-mikro-konfliktebi-da-integratsiis-politika
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=22&type=20
https://socialjustice.org.ge/ka/products/temo-khatiashvili-chanatsvlebiti-mkurnalobis-problemebi-tsikheebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/temo-khatiashvili-chanatsvlebiti-mkurnalobis-problemebi-tsikheebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=22&type=17
https://socialjustice.org.ge/ka/products/narkotiki-politsia-da-sikvdili
https://socialjustice.org.ge/ka/products/narkotiki-politsia-da-sikvdili
https://socialjustice.org.ge/ka/products/politikuri-monatsileoba-da-etnikuri-umtsiresobebis-roli-1
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=25
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=22&type=11&page=1
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=11
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=11
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=22&type=33
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=22&type=13
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=33
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=33
https://socialjustice.org.ge/ka/events/mastsavlebelta-kselis-monatsileebisa-da-kvemo-kartlis-satemo-tsentrebis-tsarmomadgenlebis-shekhvedra-shalva-da-paata-amonashvilebtan
https://socialjustice.org.ge/ka/events/mastsavlebelta-kselis-monatsileebisa-da-kvemo-kartlis-satemo-tsentrebis-tsarmomadgenlebis-shekhvedra-shalva-da-paata-amonashvilebtan
https://socialjustice.org.ge/ka/events/mastsavlebelta-kselis-monatsileebisa-da-kvemo-kartlis-satemo-tsentrebis-tsarmomadgenlebis-shekhvedra-shalva-da-paata-amonashvilebtan
https://socialjustice.org.ge/ka/events/mastsavlebelta-kselis-monatsileebisa-da-kvemo-kartlis-satemo-tsentrebis-tsarmomadgenlebis-shekhvedra-shalva-da-paata-amonashvilebtan


 28 

რელიგიის თავისუფლების 
მდგომარეობა

2021 წლის და საწყის ში ქარ თ ვე ლი მუს ლი მი 
თე მის რე ლი გი უ რი შე ვიწ რო ე ბის კი დევ ერ თი 
შემ თხ ვე ვა გა მოვ ლინ და სო ფელ ბუკ ნარ ში 
(ჩოხატაურის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი), რო მელ მაც 
თემ თა შო რი სი კონ ფ ლიქ ტის ფორ მა მი ი ღო. 
პო ლი ცი ამ მუ ქა რი სა და ძა ლა დო ბის სხვა
დას ხ ვა ეპი ზოდ ში 2 ადა მი ა ნი და ა კა ვა. კონ ფ
ლიქ ტის ეს კა ლა ცი ამ დე ად გი ლობ რი ვი ხე ლი
სუფ ლე ბა რამ დე ნი მე კვი რის გან მავ ლო ბა ში 
ცდი ლობ და სი ტუ ა ცი ის ნორ მა ლი ზე ბას, თუმ
ცა, მას საკ მა რი სი ნდო ბა და რე სურ სი ვერ 
აღ მო აჩ ნ და კონ ფ ლიქ ტის პრე ვენ ცი ის თ ვის, 
ცენ ტ რა ლუ რი ხე ლი სუფ ლე ბის ინ ტერ ვენ ცია 
კი დაგ ვი ა ნე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და. სო ფელ ბუკ
ნარ ში გა მოვ ლე ნი ლი კონ ფ ლიქ ტი იმე ო რებს 
წარ სულ ში მომ ხ და რი მსგავ სი კონ ფ ლიქ ტე
ბის ში ნა არსს. სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ცენ ტ რ მა აღ ნიშ ნუ ლი კონ ფ ლიქ ტი შე ის წავ ლა 
და სა ზო გა დო მოღ ვა წე ებ თან ერ თად ად გი
ლობ რივ თე მებ თან სა დის კუ სიო შეხ ვედ რე ბი 
გა მარ თა. კონ ფ ლიქ ტის გრძელ ვა დი ან ტრან
ს ფორ მა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი რე კო მენ
და ცი ე ბი ჩვენ სა ხელ მ წი ფო უწყე ბებს გა ვუ ზი
ა რეთ.  

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მიმ დი ნა რე წელს 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ
თ ლომ მი ი ღო უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი გა დაწყ
ვე ტი ლე ბა, რომ ლი თაც აღი ა რა 2014 წლის 
ოქ ტომ ბერ ში სო ფელ მო ხე ში პო ლი ცი ის 
მხრი დან ქარ თ ვე ლი მუს ლი მე ბის უფ ლე ბის 
შეზღუდ ვის ფაქ ტე ბი. აღ ნიშ ნულ საქ მეს ევ
რო პულ სა სა მარ თ ლო ში სო ცი ა ლუ რი სა მარ
თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი აწარ მო ებ და. 

მიმ დი ნა რე წელს კვლავ დღის წეს რიგ ში იდ
გა ბა თუმ ში ახა ლი მე ჩე თის მშე ნებ ლო ბის 
სა კითხი. ბა თუ მის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლოს 

რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის მდგო მა რე ო ბის კუთხით 2021 წელს იმე დისრე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის მდგო მა რე ო ბის კუთხით 2021 წელს იმე დის
მომ ცე მი ცვლი ლე ბე ბი ან გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი ხე ლი სუფ ლე ბას არ მი უ ღი ა. მომ ცე მი ცვლი ლე ბე ბი ან გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი ხე ლი სუფ ლე ბას არ მი უ ღი ა. 

მსგავ სად, სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თ ლოს მხრი
დან ბა თუმ ში ახა ლი მე ჩე თის მშე ნებ ლო ბა ზე 
ბა თუ მის მე რი ის უარის უკა ნო ნო და დის კ რი
მი ნა ცი უ ლი ში ნა არ სის აღი ა რე ბის მი უ ხე და
ვად, ბა თუ მის მე რი ამ ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მა
ინც გა ა სა ჩივ რა უზე ნა ეს სა სა მარ თ ლო ში და 
კვლავ პრო ცე სის გა ჭი ა ნუ რე ბის სტრა ტე გი ას 
მი მარ თა. მუს ლი მი თე მის ინ ტე რე სებს სა სა
მარ თ ლო ში სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ცენ ტ რი და ტო ლე რან ტო ბი სა და მრა ვალ ფე
როვ ნე ბის ინ ს ტი ტუ ტი (TDI) იცა ვენ. 

მიმ დი ნა რე წე ლი კრი ზი სუ ლი იყო მარ თ ლ
მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის თ ვი საც. 2021 წლის 
აპ რილ ში და ძა ბუ ლო ბის ად გი ლად იქ ცა ნი
ნოწ მინ დის რე ლი გი უ რი პან სი ო ნა ტი. პრო კუ
რა ტუ რამ პან სი ო ნატ ში გა მოვ ლე ნი ლი ძა ლა
დო ბის ფაქ ტებ ზე და იწყო გა მო ძი ე ბა, თუმ ცა, 
ამ დრომ დე მი სი შე დე გე ბი სა ზო გა დო ე ბის თ
ვის ცნო ბი ლი არ არის. სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ
ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი იცავს ერ თ ერ თი და ზა რა
ლე ბუ ლის ინ ტე რე სებს გა მო ძი ე ბის წი ნა შე.  

2021 წლის 13 სექ ტემ ბერს სა ხელ მ წი ფო 
უსაფ რ თხო ე ბის სამ სა ხუ რის სა ვა რა უ დოდ 

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

ვიდეო: რელიგია, როგორც თავისუფლების ვიდეო: რელიგია, როგორც თავისუფლების 
სფეროსფერო

https://socialjustice.org.ge/ka/products/buknari-kidev-erti-religiuri-kontekstis-mkone-konfliktis-adgili
https://socialjustice.org.ge/ka/products/strasburgma-sofel-mokheshi-muslimi-temis-uflebis-darghveva-aghiara
https://socialjustice.org.ge/ka/products/batumshi-akhali-mechetis-msheneblobis-sakme-uzenaes-sasamartloshi-gasachivrda
https://socialjustice.org.ge/ka/products/movitkhovt-religiuri-skola-pansionebis-sakmianobis-sakhelmtsifos-realuri-zedamkhedvelobis-moktsevas
https://socialjustice.org.ge/ka/products/movitkhovt-religiuri-skola-pansionebis-sakmianobis-sakhelmtsifos-realuri-zedamkhedvelobis-moktsevas
https://socialjustice.org.ge/ka/products/religia-rogorts-tavisuflebis-sfero
https://socialjustice.org.ge/ka/products/religia-rogorts-tavisuflebis-sfero
https://socialjustice.org.ge/ka/products/religia-rogorts-tavisuflebis-sfero
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უკა ნო ნო მოს მე ნე ბის ამ სახ ვე ლი ინ ფორ მა
ცი ა. გავ რ ცე ლე ბუ ლი კრებ სე ბის ში ნა არ ს მა 
და ა დას ტუ რა ერ თი მხრივ, ხე ლი სუფ ლე ბის 
მხრი დან სა სუ ლი ე რო პი რე ბის მა სობ რი ვი და 
ტო ტა ლუ რი კონ ტ რო ლის და მე ო რე მხრივ, 
სა პატ რი არ ქოს არ სე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ღია მხარ და ჭე რის ნიშ ნე ბი. სო ცი ა ლუ რი სა
მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი გა მო ძი ე ბის წი ნა შე 
იცავს 4 სა სუ ლი ე რო პი რის ინ ტე რე სებს. და
გეგ მი ლია და ვის გაგ რ ძე ლე ბა ადა მი ა ნის უფ
ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თ ლო ში. 

2021 წელს კვლავ და ძა ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა 
იყო ჭყონ დი დის ეპარ ქი ა ში. ეპარ ქი ის დრო
ე ბით მმარ თ ვე ლად და ნიშ ნუ ლი ეპის კო პო
სის სტე ფა ნე კა ლა ი ჯაშ ვი ლი სა და მას თან 

და კავ ში რე ბუ ლი სხვა ჯგუ ფე ბის მხრი დან 
კრი ტი კუ ლად გან წყო ბი ლი სა სუ ლი ე რო პი
რე ბის დევ ნამ მძი მე ში ნა არ სი შე ი ძი ნა და მა
თი გან კ ვე თის, მო ნას ტ რე ბი დან გა ძე ვე ბის და 
იძუ ლე ბის სხვა ფორ მა მი ი ღო. ამ პრო ცეს ში 
სა სუ ლი ე რო პი რე ბი სა და მა თი მხარ დამ ჭე
რე ბის ინ ტე რე სებს გა მო ძი ე ბის წი ნა შე სო ცი
ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი იცავს.  

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მიმ დი ნა რე წელს 
სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა 
და იწყო აჭა რა ში კრი ტი კუ ლი პო ლი ტი კის 
სკო ლის ამუ შა ვე ბა, რო მე ლიც 25მდე სა ინ ტე
რე სო ახალ გაზ რ და აქ ტი ვისტს აერ თი ა ნებს 
და მათ კრი ტი კუ ლი ფიქ რის, სო ლი და რო ბი სა 
და თვი თორ გა ნი ზე ბის რე სურ სებს უზი ა რებს. 

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

6 სტატია

7 ბლოგი

16 განცხადება

2 ანალიტიკური დოკუმენტი

6 ვიდეო

2021 წელს ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

აჭა რის კრი ტი კუ ლი პო ლი ტი კის სკო ლის შეხ ვედ რა ხუ ლო შიაჭა რის კრი ტი კუ ლი პო ლი ტი კის სკო ლის შეხ ვედ რა ხუ ლო ში

https://socialjustice.org.ge/ka/products/chqondidis-eparkiashi-gankvetili-mghvdelmsakhurebis-shevitsroeba-sistemuri-devnis-formas-ighebs
https://socialjustice.org.ge/ka/events/acharis-kritikuli-politikis-skolis-lektsiebi-grdzeldeba
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=18&type=20
https://socialjustice.org.ge/ka/products/temo-khatiashvili-chanatsvlebiti-mkurnalobis-problemebi-tsikheebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/temo-khatiashvili-chanatsvlebiti-mkurnalobis-problemebi-tsikheebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=18&type=17&page=1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/narkotiki-politsia-da-sikvdili
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=18&type=11
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=11
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=11
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=18&type=33
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=18&type=13
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=33
https://socialjustice.org.ge/ka/events/acharis-kritikuli-politikis-skolis-shekhvedra-khuloshi-1
https://socialjustice.org.ge/ka/events/acharis-kritikuli-politikis-skolis-shekhvedra-khuloshi-1
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ადამიანის უფლებები კონფლიქტის 
რეგიონებში

სამ წუ ხა როდ, ეს პრო ცე სი საკ მა რი სად ღია 
არ არის და სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
ცენტრს მას ში მო ნა წი ლე ო ბის მა ღა ლი ინ ტე
რე სის მი უ ხე და ვად ამის შე საძ ლებ ლო ბა არ 
მი ე ცა. ამის მი უ ხე და ვად, ორ გა ნი ზა ცია მიმ
დი ნა რე წელს აქ ტი უ რად ცდი ლობ და პო ლი
ტი კის კვლე ვას და სა ჯა რო დის კუ სი ე ბის წა ხა
ლი სე ბას სამ შ ვი დო ბო პო ლი ტი კა ზე. 

გალ ში და ახალ გორ ში გრძელ დე ბა ეთ ნი კუ რად 
ქარ თ ვე ლე ბის მი მართ დის კ რი მი ნა ცი უ ლი პრაქ
ტი კე ბი, მათ შო რის 2021 წელს გა ლის სკო ლებ ში 
სრუ ლად აიკ რ ძა ლა ქარ თულ ენა ზე სწავ ლე ბა. 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა მდგო მა რე ო ბა კონ ფ ლიქ ტის რე გი ო ნებ ში არ გაადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა მდგო მა რე ო ბა კონ ფ ლიქ ტის რე გი ო ნებ ში არ გა
უმ ჯო ბე სე ბუ ლა 2021 წელს. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ შე რი გე ბი სა და სა მოუმ ჯო ბე სე ბუ ლა 2021 წელს. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ შე რი გე ბი სა და სა მო
ქა ლა ქო ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხებ ში სა ხელ მ წი ფო მი ნის ტ რის აპა რატ მა ქა ლა ქო ინ ტეგ რა ცი ის სა კითხებ ში სა ხელ მ წი ფო მი ნის ტ რის აპა რატ მა 
2021 წელს და იწყო ჩარ თუ ლო ბის სტრა ტე გი ის და სა მოქ მე დო გეგ მის 2021 წელს და იწყო ჩარ თუ ლო ბის სტრა ტე გი ის და სა მოქ მე დო გეგ მის 
გა ნახ ლე ბა ზე მუ შა ო ბა, რო მე ლიც 2010 წლის შემ დეგ არ გა ნახ ლე ბუ ლა.გა ნახ ლე ბა ზე მუ შა ო ბა, რო მე ლიც 2010 წლის შემ დეგ არ გა ნახ ლე ბუ ლა.

ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბით პრაქ ტი კუ ლად დას რულ
და რუ სი ფი კა ცი ის პრო ცე სი გა ლის სკო ლებ ში, 
რომ ლე ბიც წლე ბის წინ და იწყო. იგი ვე მდგო მა
რე ო ბაა ახალ გო რის სა გან მა ნათ ლებ ლო სექ
ტორ შიც. კვლავ ვერ ხერ ხ დე ბა კონ ფ ლიქ ტის 
რე გი ო ნებ თან მი მოს ვ ლის რე ჟი მის გა უმ ჯო ბე
სე ბა, რა საც 2021 წელს არა ერ თი ტრა გი კუ ლი 
შე დე გი მოჰ ყ ვა. მი მოს ვ ლის თა ვი სუფ ლე ბის 
შეზღუდ ვის შე დე გად ასე ვე გრძელ დე ბო და უკა
ნო ნო და კა ვე ბე ბის პრაქ ტი კაც. აღ ნიშ ნულ სა
კითხებ ზე სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ
რი ცდი ლობ და სა ჯა რო გა მოხ მა უ რე ბე ბი სა და 
დის კუ სი ის ორ გა ნი ზე ბას. 

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

ონლაინ დისკუსია: გალი – ორმაგი გამოტოვების ადგილიონლაინ დისკუსია: გალი – ორმაგი გამოტოვების ადგილი

https://socialjustice.org.ge/ka/products/tskhovreba-gamqof-khazebtan-qoveldghiuri-gamotsvevebi-da-ndobis-msheneblobis-shesadzleblobebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/galshi-etnikuri-kartvelebistvis-sakutar-enaze-ganatlebis-mighebis-uflebis-khelqofam-umdzimesi-formebi-miigho
https://socialjustice.org.ge/ka/products/konfliktebis-transformatsia-misi-mnishvneloba-da-gamotsdilebebi-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/gali-ormagi-gamotovebis-adgili
https://socialjustice.org.ge/ka/products/gali-ormagi-gamotovebis-adgili
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გამ ყო ფი ხა ზე ბის მიმ დე ბა რედ ადა მი ა ნე ბი 
ომის გან დან გ რე ულ სახ ლებ ში ღირ სე ბის 
შემ ლა ხავ და არა ა და მი ა ნურ პი რო ბებ ში 
ცხოვ რო ბენ. მათ დიდ ნა წილს კი შეზღუ დუ
ლი აქვს წვდო მა სა სი ცოცხ ლო რე სურ სებ სა 
და სა ბა ზი სო სო ცი ა ლურ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ
რა ზე, მა გა ლი თად რო გო რი ცა ა, სას მე ლი 
წყა ლი, სარ წყა ვი წყა ლი, სა ძოვ რე ბი, ამ ბუ
ლა ტო რი ე ბი, სა ბავ შ ვო ბა ღე ბი. მიმ დი ნა რე 
წელს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ
რი ეწ ვია გო რის რა ი ო ნის სოფ ლებს და მათ 
იური დი უ ლი და სა მე დი ცი ნო სერ ვი სე ბი შეს
თა ვა ზა. 

სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი მიმ
დი ნა რე წელს აქ ტი უ რად ცდი ლობ და იმ კა
ნონ მ დებ ლო ბი სა და პო ლი ტი კის ანა ლიზს, 
რო მე ლიც, ჩვე ნი აზ რით, ხელს უშ ლის ნდო
ბის აღ დ გე ნის პო ლი ტი კას. ორ გა ნი ზა ცი ამ 
კრი ტი კუ ლად შე ა ფა სა ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი
ტო რი ე ბის შე სა ხებ კა ნო ნი და ნე იტ რა ლუ რი 
პი რა დო ბის მოწ მო ბის მუ შა ო ბის პრაქ ტი კა. 

ორ გა ნი ზა ცია აქ ტი უ რად ეწე ო და ნა ხევ რად 
აკა დე მი ურ საქ მი ა ნო ბას და თარ გ მ ნი და და 
მი მო ხილ ვებს ამ ზა დებ და კონ ფ ლიქ ტის მშვი
დო ბი ა ნი ტრან ს ფორ მა ცი ის თე ო რი ებ სა და 
მიდ გო მებ ზე. 

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

1 ფოტორეპორტაჟი

1 პოდკასტი

8 სტატია

11 განცხადება

1 თარგმანი

3 ვიდეო

2021 წელს ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

პოდკასტიპოდკასტი

https://socialjustice.org.ge/ka/products/gamqofi-khazis-garshemo-mdebare-soflebis-mosakhleoba-sakhelmtsifos-sagangebo-mkhardacheras-sachiroebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/gamqofi-khazis-garshemo-mdebare-soflebis-mosakhleoba-sakhelmtsifos-sagangebo-mkhardacheras-sachiroebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/okupirebul-teritoriebze-mtskhovreb-pirebs-romlebsats-piradobis-neitraluri-motsmobebi-akvt-sotsialuri-datsvis-uketesi-garantiebi-unda-mietset
https://socialjustice.org.ge/ka/products/okupirebul-teritoriebze-mtskhovreb-pirebs-romlebsats-piradobis-neitraluri-motsmobebi-akvt-sotsialuri-datsvis-uketesi-garantiebi-unda-mietset
https://socialjustice.org.ge/ka/products/adamianis-uflebebi-mshvidobis-msheneblobistvis
https://socialjustice.org.ge/ka/products/de-fakto-kveqnebis-uchveulo-gamdzleoba-afkhazeti-dnestrispireti-chrdiloet-kviprosi-tomas-de-vaalis-statiebis-mimokhilva
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fotoebi-sofel-zardiantkaridan
https://socialjustice.org.ge/ka/products/temo-khatiashvili-chanatsvlebiti-mkurnalobis-problemebi-tsikheebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/temo-khatiashvili-chanatsvlebiti-mkurnalobis-problemebi-tsikheebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/mogonebebi-omze-travma-da-qoveldghiuroba-podkasti
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=32&type=20
https://socialjustice.org.ge/ka/products/narkotiki-politsia-da-sikvdili
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=32&type=11
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=11
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=11
https://socialjustice.org.ge/ka/products/de-fakto-kveqnebis-uchveulo-gamdzleoba-afkhazeti-dnestrispireti-chrdiloet-kviprosi-tomas-de-vaalis-statiebis-mimokhilva
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=32&type=13
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=33
https://socialjustice.org.ge/ka/products/mogonebebi-omze-travma-da-qoveldghiuroba-podkasti
https://socialjustice.org.ge/ka/products/mogonebebi-omze-travma-da-qoveldghiuroba-podkasti
https://socialjustice.org.ge/ka/products/mogonebebi-omze-travma-da-qoveldghiuroba-podkasti
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ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა
მიმ დი ნა რე წელს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა სა ქარ თ ვე
ლო ში მუს ლი მი ქა ლე ბის უფ ლებ რი ვი და სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის 
კვლე ვა ზე იმუ შა ვა და მო იც ვა, რო გორც მა ღალ მ თი ან აჭა რა ში, ისევ 
ქვე მო ქარ თ ლის რე გი ონ ში მცხოვ რე ბი ქა ლე ბის ყო ფა. კვლე ვა ინ ტერ
სექ ცი უ ლი კვლე ვის მე თო დე ბით აღ წერს ქა ლე ბის ცხოვ რე ბას და ექ ს
კ ლუ ზი ას პო ლი ტი კურ, სო ცი ა ლურ დად კულ ტუ რულ გან ზო მი ლე ბებ ში. 

ორ გა ნი ზა ცი ამ ასე ვე მო ამ ზა და კრი ტი კუ ლი 
ტექ ს ტე ბის თარ გ მა ნე ბი ქალ თა შრო მი სა და სო
ცი ა ლუ რი კვლავ წარ მო ე ბის სა კითხებ ზე. თარ
გ მა ნე ბის ახა ლი კრე ბუ ლი მათ შო რის მო ი ცავს 
სი უ ზან ფერ გი უ სო ნის, ნენ სი ფრე ი ზე რის,  მა
იკლ ჰარ დ ტის,  სილ ვია ფე დე რი ჩის ტექ ს ტებს. 

უფ რო მე ტიც, ორ გა ნი ზა ცი ამ ხე ლი შე უწყო 
კვლე ვა ზე და ფუძ ნე ბულ სა მუ შა ო ებს გენ დე რის 
პო ლი ტი კის სფე რო ში, რო მე ლიც მათ შო რის 
მო ი ცავ და ისეთ კვლე ვით პრო ექ ტებს, რო გო
რი ცა ა, 1.  კლი მა ტის ცვლი ლე ბა და სოფ ლად 
მცხოვ რე ბი ქა ლე ბის შრო მა; 2. პი რა დი პრობ
ლე მე ბი – სა ყო ველ თაო პა სუ ხის მ გებ ლო ბა; 3. 
ემან სი პა ცი ი სა და ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის მიღ მა: ქა
ლე ბი საბ ჭო თა სა ქარ თ ვე ლოს კო ლექ ტი ურ მე
ურ ნე ო ბებ ში 4.   ემიგ რან ტი ქა ლე ბის შრო მა და 
ზრუნ ვის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვი. 

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

მიმ დი ნა რე წელს ორ გა ნი ზა ცია ასე ვე აქ ტი უ
რად ცდი ლობ და ეთ ნი კუ რი და რე ლი გი უ რი უმ
ცი რე სო ბე ბის თე მე ბი დან ქა ლე ბის სა ჭი რო ე ბე
ბის სა ჯა როდ და ყე ნე ბას და მა თი უფ ლე ბე ბის 
დაც ვას ად ვო კა ტი რე ბი სა და იური დი უ ლი დახ
მა რე ბის მე ქა ნიზ მე ბით. მათ შო რის, ორ გა ნი ზა
ცი ამ წა რად გი ნა სა ბი უ ჯე ტო წი ნა და დე ბე ბი ად
გი ლობ რივ ქალ ლი დე რებ თან ერ თად და მათ 
სა ჭი რო ე ბებ ზე მი მარ თუ ლი პო ლი ტი კის გა ტა
რე ბა მო ითხო ვა აჭა რა ში.

სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი ად
გი ლობ რი ვი აქ ტი ვის ტე ბი სა და მა თი გა ერ თი
ა ნე ბე ბის მხარ და ჭე რით ცდი ლობ და ქალ თა 
ცოდ ნის გაძ ლი ე რე ბას რეპ რო დუქ ცი უ ლი ჯან მ
რ თე ლო ბის სა კითხებ ზე. სა მარ თ ლებ რივ მხარ
და ჭე რას თან ერ თად, ორ გა ნი ზა ცია ქა ლებს სა
მე დი ცი ნო მხარ და ჭე რა საც სთა ვა ზობ და. 

ვიდეო: მუსლიმი ქალების ყოფა – სირთულეები ვიდეო: მუსლიმი ქალების ყოფა – სირთულეები 
და დაბრკოლებებიდა დაბრკოლებები

7 ვიდეო

1 პოდკასტი

4 სტატია

5 განცხადება

1 კვლევა

1 თარგმანების კრებული

2021 წელს ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

ვიდეო: ახალგაზრდა გოგოები ჯავახეთის ვიდეო: ახალგაზრდა გოგოები ჯავახეთის 
რეგიონიდანრეგიონიდან

https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakartvelos-muslimi-kalebis-qofa-da-mati-chagvris-mravalshriani-aghtsera
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-kvlavtsarmoeba-kalta-shroma-da-shinshroma-targmanebis-krebuli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/khiluli-tu-ukhilavi-klimatis-tsvlileba-da-soflad-mtskhovrebi-kalebis-shroma
https://socialjustice.org.ge/ka/products/khiluli-tu-ukhilavi-klimatis-tsvlileba-da-soflad-mtskhovrebi-kalebis-shroma
https://socialjustice.org.ge/ka/products/piradi-problemebi-saqoveltao-pasukhismgebloba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/piradi-problemebi-saqoveltao-pasukhismgebloba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emansipatsiisa-da-eksploatatsiis-mighma-kalebi-sabchota-sakartvelos-kolektiur-meurneobebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emansipatsiisa-da-eksploatatsiis-mighma-kalebi-sabchota-sakartvelos-kolektiur-meurneobebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emansipatsiisa-da-eksploatatsiis-mighma-kalebi-sabchota-sakartvelos-kolektiur-meurneobebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emigranti-kalebis-shroma-da-zrunvis-globaluri-jachvi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emigranti-kalebis-shroma-da-zrunvis-globaluri-jachvi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/muslimi-kalebis-qofa-sirtuleebi-da-dabrkolebebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/muslimi-kalebis-qofa-sirtuleebi-da-dabrkolebebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/muslimi-kalebis-qofa-sirtuleebi-da-dabrkolebebi
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=15&type=13
https://socialjustice.org.ge/ka/products/temo-khatiashvili-chanatsvlebiti-mkurnalobis-problemebi-tsikheebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/temo-khatiashvili-chanatsvlebiti-mkurnalobis-problemebi-tsikheebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakartvelos-muslimi-kalebis-qofa-podkasti-zemo-acharidan
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=15&type=20
https://socialjustice.org.ge/ka/products/narkotiki-politsia-da-sikvdili
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=15&type=11
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakartvelos-muslimi-kalebis-qofa-da-mati-chagvris-mravalshriani-aghtsera
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-kvlavtsarmoeba-kalta-shroma-da-shinshroma-targmanebis-krebuli
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=33
https://socialjustice.org.ge/ka/products/akhalgazrda-gogoebi-javakhetis-regionidan
https://socialjustice.org.ge/ka/products/akhalgazrda-gogoebi-javakhetis-regionidan
https://socialjustice.org.ge/ka/products/akhalgazrda-gogoebi-javakhetis-regionidan
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ლგბტი ადამიანების უფლებრივი 
მდგომარეობა

ლგბტი ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა და ჰომოფობიასთან ლგბტი ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა და ჰომოფობიასთან 
ბრძოლა გამოწვევად რჩება ჩვენი სახელმწიფოსთვის. ბრძოლა გამოწვევად რჩება ჩვენი სახელმწიფოსთვის. 

ამ ფონ   ზე ძა  ლა  დობ   რი  ვი აქ   ცი  ის ორ   გა  ნი  ზა 
ტო  რე  ბის მხრი  დან პო  ლი  ტი  კუ  რი პარ   ტი  ის 
და  ფუძ   ნე  ბა და რე  გის   ტ   რა  ცია ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის 
პო  ლი  ტი  კუ  რი პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბის სფე  რო  ში 
ექ   ცე  ვა. მთლი  ა  ნო  ბა  ში, ულ   ტ   რა  მე  მარ   ჯ   ვე  ნე 
პო  ლი  ტი  კუ  რი ჯგუ  ფე  ბის მი  მართ ხე  ლი  სუფ  
ლე  ბის მი  ერ გა  მოვ   ლე  ნი  ლი პო  ლი  ტი  კუ  რი და 
სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი ლო  ი  ა  ლო  ბა, მა  თი პო  ლი 
ტი  კუ  რი ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტა  ლი  ზე  ბის ნიშ   ნებს აჩენს 
და შე  მაშ   ფო  თე  ბე  ლი  ა. სამ   წუ  ხა  რო  ა, რომ სა 
ხელ   მ   წი  ფოს არ ამ დრომ   დე არ აქვს ექ   ს   ტ   რე 
მის   ტუ  ლი ჯგუ  ფე  ბის საქ   მი  ა  ნო  ბის პრე  ვენ   ცი  ის 
პო  ლი  ტი  კა.

აღ   ნიშ   ნულ ფაქ   ტებ   ზე სო  ცი  ა  ლუ  რი სა  მარ   თ  
ლი  ა  ნო  ბის ცენ   ტ   რ   მა წა  რად   გი  ნა ჩრდი  ლო 
ვა  ნი ან   გა  რი  ში ევ   რო  პის საბ   ჭოს მი  ნის   ტ   რ   თა 
კო  მი  ტე  ტის წი  ნა  შე – „იდენტობა და სხვე  ბი სა 
ქარ   თ   ვე  ლოს წი  ნა  აღ   მ   დეგ“ საქ   მის აღ   ს   რუ  ლე 
ბის პრო  ცეს   ში.  

ულ ტ რა კონ სერ ვა ტი უ ლი პო ლი ტი კის აღ ზე ვე
ბის სა კითხებს და ეთ მო სო ცი ა ლუ რი სა მარ
თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რის მი ერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი 
მე სა მე ქვი არ ფო რუ მი, სა დაც მოხ სე ნე ბე ბი 
ად გი ლობ რივ მკვლევ რებ თან ერ თად, ბო ჟან 
ბი ლიჩ მა და ან დ რეა პე ტომ წა ი კითხეს. ორ
გა ნი ზა ცი ამ მო ამ ზა და კრი ტი კუ ლი ტექ ს ტე
ბის თარ გ მა ნე ბიც. 

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

ვიდეო: წინააღმდეგობა, როგორც ბრძოლავიდეო: წინააღმდეგობა, როგორც ბრძოლა

ამის ნა  თე  ლი მა  გა  ლი  თია 2021 წლის 5 ივ  
ლისს ულ   ტ   რა  კონ   სერ   ვა  ტი  უ  ლი ჯგუ  ფე  ბის მი 
ერ ,,თბილისი პრა  ი  დის“ მი  ერ ორ   გა  ნი  ზე  ბუ  ლი 
,,ღირსების მარ   შის“ ჩაშ   ლა და ქუ  ჩა  ში თე  მის 
წევ   რებ   ზე, ჟურ   ნა  ლის   ტებ   ზე ღი  ად ძა  ლა  დო  ბა. 
ლგბტი ადა  მი  ა  ნებ   ზე წი  ნა წლებ   ში სხვა  დას   ხ  
ვა რე  ლი  გი  უ  რი და პო  ლი  ტი  კუ  რი ჯგუ  ფის მი 
ერ ძა  ლა  დო  ბის შემ   თხ   ვე  ვე  ბის მსგავ   სად სა 
ხელ   მ   წი  ფომ ამ შემ   თხ   ვე  ვა  შიც გა  მო  ავ   ლი  ნა 
სრუ  ლი უმოქ   მე  დო  ბა. შსსმ ვერ უზ   რუნ   ველ   ყო 
სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი წეს   რი  გის დაც   ვა და ძა  ლა 
დო  ბის ორ   გა  ნი  ზა  ტო  რე  ბის მი  მართ სა  მარ  
თ   ლებ   რი  ვი რე  ა  გი  რე  ბა. ან   ტი  კონ   ს   ტი  ტუ  ცი  უ 
რი და ან   ტი  დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი იყო იმ დღე  ებ   ში 
პრე  მი  ერ      მი  ნის   ტ   რის, ირაკ   ლი ღა  რი  ბაშ   ვი  ლის 
მი  ერ გა  კე  თე  ბუ  ლი პო  პუ  ლის   ტუ  რი გან   ცხა  დე 
ბა, რომ   ლი  თაც მან რე  ა  ლუ  რად 56 ივ   ლი  სის 
ძა  ლა  დო  ბის დაშ   ვე  ბა და ნორ   მა  ლი  ზე  ბა მო  ახ  
დი  ნა. 

https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentrma-sakmeze-identoba-da-skhvebi-sakartvelos-tsinaaghmdeg-evrosabchos-ministrta-komitets-mimarta
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentrma-sakmeze-identoba-da-skhvebi-sakartvelos-tsinaaghmdeg-evrosabchos-ministrta-komitets-mimarta
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kviar-forumi-11-da-12-noemberi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tsinaaghmdegoba-rogorts-brdzola
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tsinaaghmdegoba-rogorts-brdzola
https://socialjustice.org.ge/ka/products/mtavrobis-populizmi-praidtan-dakavshirebit-antikonstitutsiuri-da-antisotsialuria
https://socialjustice.org.ge/ka/products/mtavrobis-populizmi-praidtan-dakavshirebit-antikonstitutsiuri-da-antisotsialuria


 34 

კვლე ვა ლგბტი ადა მი ა ნე ბის უფ ლებ რი ვი და 
სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის ინ ტერ სექ ცი
უ ლი ჩვე ნე ბის მცდე ლო ბაა და მათ ყო ფა ში 
სხვა დას ხ ვა ძა ლა უფ ლე ბის ღერ ძე ბის გა დაკ
ვე თა სა და შე დე გებს აჩ ვე ნებს. 

თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

მიმ დი ნა რე წელს სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი
ა ნო ბის ცენ ტ რ მა გა მო აქ ვეყ ნა კვლე ვა, რო
მე ლიც ლგბტი ადა მი ა ნე ბის სო ცი ა ლუ რი 
ექ ს კ ლუ ზი ის მრა ვალ მ ხ რივ ანა ლიზს წარ მო
ად გენს და მო ი ცავს, რო გორც რა ო დე ნობ
რი ვი, ისე თვი სებ რი ვი კვლე ვის შე დე გებს. 

12 ვიდეო

3 სტატია

7 განცხადება

1 კვლევა

3 თარგმანი

2021 წელს ამ მი მარ თუ ლე ბით მომ ზად და:

ბოჟან ბილიჩის მოხსენება: ქვიარ ცხოვრებაზე წერის ტკივილი და სიამოვნებაბოჟან ბილიჩის მოხსენება: ქვიარ ცხოვრებაზე წერის ტკივილი და სიამოვნება

https://socialjustice.org.ge/ka/products/lgbtk-jgufis-sotsialuri-ekskluziis-kvleva-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=26&type=13
https://socialjustice.org.ge/ka/products/temo-khatiashvili-chanatsvlebiti-mkurnalobis-problemebi-tsikheebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/temo-khatiashvili-chanatsvlebiti-mkurnalobis-problemebi-tsikheebshi
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=26&type=20
https://socialjustice.org.ge/ka/products/narkotiki-politsia-da-sikvdili
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=26&type=11
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=11
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=11
https://socialjustice.org.ge/ka/products/lgbtk-jgufis-sotsialuri-ekskluziis-kvleva-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=26&type=19
https://socialjustice.org.ge/ka/topic?topic=9&type=33
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kviar-tskhovrebaze-tseris-tkivili-da-siamovneba-bozhan-bilichis-mokhseneba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kviar-tskhovrebaze-tseris-tkivili-da-siamovneba-bozhan-bilichis-mokhseneba
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ინტერვიუების ციკლი – „სხვა კუთხე“

სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა 2021 წლის გან მავ ლო ბა ში ჩა წე რა ინ ტერ
ვიუ მკვლევ რებ თან, თე მის წევ რებ თან, აქ ტი ვის ტებ თან, რომ ლებ საც მიმ დი ნა რე 
პო ლი ტი კურ და სო ცი ა ლურ პრო ცე სებ თან კავ შირ ში სა ინ ტე რე სო დაკ ვირ ვე ბე ბი, 
მიგ ნე ბე ბი და გა მოც დი ლე ბე ბი აქვთ.

ამ გზით ვცდი ლობთ შევ ქ მ ნათ დის კუ სი ის კუთხე და „სხვა კუთხე ში“ შე მოგ თა ვა ზოთ 
სხვა დას ხ ვა ალ ტერ ნა ტი უ ლი მო საზ რე ბა, პერ ს პექ ტი ვა და ვი სა უბ როთ იმა ზე, თუ რა 
სა ხის გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე ვართ დღეს დე მოკ რა ტი ის, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა
ნო ბის, თა ნას წო რო ბის, მა რათ ლ მ სა ჯუ ლე ბი სა და სხვა დას ხ ვა გა რი ყუ ლი ჯგუ ფე ბის 
უფ ლე ბე ბის და სო ცი ა ლუ რი ინ ტე რე სე ბის დაც ვის კუთხით?

  რო გო რია პო ლი ტი კის სტრუქ ტუ რა ჩვენს რე ა ლო ბა ში და რო გო რია მი სი გან ვირო გო რია პო ლი ტი კის სტრუქ ტუ რა ჩვენს რე ა ლო ბა ში და რო გო რია მი სი გან ვი
თა რე ბის ის ტო რი უ ლი კონ ტექ ს ტე ბი?თა რე ბის ის ტო რი უ ლი კონ ტექ ს ტე ბი?

  რა ტომ რჩე ბა ჩვე ნი ქვე ყა ნა კი დევ უფ რო ღა რი ბად და რა ტომ ღრმავ დე ბა სო რა ტომ რჩე ბა ჩვე ნი ქვე ყა ნა კი დევ უფ რო ღა რი ბად და რა ტომ ღრმავ დე ბა სო
ცი ა ლუ რი უთა ნას წო რო ბა ჩვენ თან?ცი ა ლუ რი უთა ნას წო რო ბა ჩვენ თან?

  რა ტომ და რა მე ქა ნიზ მე ბით ხდე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის და სა ჭი რო ე რა ტომ და რა მე ქა ნიზ მე ბით ხდე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის და სა ჭი რო ე
ბე ბის გან დევ ნა პო ლი ტი კუ რი დღის წეს რი გი დან?ბე ბის გან დევ ნა პო ლი ტი კუ რი დღის წეს რი გი დან?

ამ და სხვა სა კითხებ ზე ფიქ რით და მსჯე ლო ბით გვსურს, მა ყუ რე ბელს მივ ცეთ სივ
რ ცე და სა შუ ა ლე ბა, ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ ზე სიღ რ მი სე უ ლი და ფარ თო 
დაკ ვირ ვე ბე ბი შე იქ მ ნას.

ინ ტერ ვი უ ე ბის ციკ ლის მი ზა ნი ა: ინ ტერ ვი უ ე ბის ციკ ლის მი ზა ნი ა: 

1. მიმ დი ნა რე სა ზო გა დო ებ რი ვი პრო ცე სე ბის სის ტე მუ რი კრი ტი კუ ლი ანა ლი ზი;

2. სა ზო გა დო ებ რივ და პო ლი ტი კურ დის კუ სი ებ ში ში ნა არ ს ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
გან ხილ ვე ბის დაბ რუ ნე ბის ხელ შეწყო ბა;

3. გა ბა ტო ნე ბულ დღის წეს რიგ ში სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის და მზე რის შე მო
ტა ნა და მხარ და ჭე რა;

2021 2021 წელს, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა, პრო ექტ წელს, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რ მა, პრო ექტ 
64ის ტექ ნი კუ რი მხარ და ჭე რით, და იწყო64ის ტექ ნი კუ რი მხარ და ჭე რით, და იწყო ინ ტერ ვი უ ე ბის ციკ ინ ტერ ვი უ ე ბის ციკ
ლი  „სხვა კუთხე“.ლი  „სხვა კუთხე“.
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ინტერვიუების ციკლი – „სხვა კუთხე“

2021 წელს მომ ზა დე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი:2021 წელს მომ ზა დე ბუ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი:

  56 ივ ლი სის მოვ ლე ნე ბი56 ივ ლი სის მოვ ლე ნე ბი

  პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სი და არ ჩევ ნე ბიპო ლი ტი კუ რი კრი ზი სი და არ ჩევ ნე ბი

 სა გა რეო ვა ლი და სა ქარ თ ვე ლო სა გა რეო ვა ლი და სა ქარ თ ვე ლო

  ნა მახ ვან ჰე სის წი ნა აღ მ დე გო ბის მოძ რა ო ბანა მახ ვან ჰე სის წი ნა აღ მ დე გო ბის მოძ რა ო ბა

 ეკ ლე სია კრი ზი სის რე ა ლო ბა ში ეკ ლე სია კრი ზი სის რე ა ლო ბა ში

  რა არის დღე ვან დე ლი პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სის რა არის დღე ვან დე ლი პო ლი ტი კუ რი კრი ზი სის 
რე ა ლუ რი ში ნა არ სი?რე ა ლუ რი ში ნა არ სი?

https://socialjustice.org.ge/ka/products/skhva-kutkhe-5-6-ivlisis-movlenebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/skhva-kutkhe-5-6-ivlisis-movlenebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/politikuri-krizisi-da-archevnebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sagareo-vali-da-sakartvelo
https://socialjustice.org.ge/ka/products/namakhvanhesis-tsinaaghmdegobis-modzraoba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/eklesia-krizisis-realobashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/skhva-kutkhe-ra-aris-dghevandeli-politikuri-krizisis-realuri-shinaarsi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/skhva-kutkhe-5-6-ivlisis-movlenebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/politikuri-krizisi-da-archevnebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sagareo-vali-da-sakartvelo
https://socialjustice.org.ge/ka/products/namakhvanhesis-tsinaaghmdegobis-modzraoba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/eklesia-krizisis-realobashi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/skhva-kutkhe-ra-aris-dghevandeli-politikuri-krizisis-realuri-shinaarsi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/skhva-kutkhe-ra-aris-dghevandeli-politikuri-krizisis-realuri-shinaarsi
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სოციალური სამართლიანობის 
ცენტრის გამოცემები 2021

სოციალური პოლიტიკის პროგრამა სოციალური პოლიტიკის პროგრამა 

საცხოვრისის სერვისების მნიშვნელობა შშმ პირთა 

დაწესებულებების დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესში

ხარვეზები, ხარვეზები, 
დარღვევები და დარღვევები და 
დაუსაბუთებელი დაუსაბუთებელი 
შეღავათები შეღავათები 
– ნამახვანი – ნამახვანი 
ჰესის პროექტის ჰესის პროექტის 
ისტორიაისტორია

ტყიბულელ ქალთა ტყიბულელ ქალთა 
ცხოვრების, ცხოვრების, 
შრომისა და შრომისა და 
მიგრაციის მიგრაციის 
თავისებურებებითავისებურებები

საქართველოში საქართველოში 
მოქმედი მიტანის მოქმედი მიტანის 
სერვისის სერვისის 
კომპანიების კომპანიების 
ხელშეკრულებების ხელშეკრულებების 
სამართლებრივი სამართლებრივი 
შეფასებაშეფასება

ექსტრაქტივიზმი ექსტრაქტივიზმი 
და ქალთა და ქალთა 
ეკომონიკური ეკომონიკური 
მონაწილეობა მონაწილეობა 
ტყიბულშიტყიბულში

ფსიქიკური ფსიქიკური 
ჯანმრთელობისა ჯანმრთელობისა 
და კეთილდღეობის და კეთილდღეობის 
სტრატეგიის სტრატეგიის 
სამუშაო ვერსია სამუშაო ვერსია 
– პირველადი – პირველადი 
პოზიციაპოზიცია

ნამახვანი ჰესის ნამახვანი ჰესის 
მედიაციის მედიაციის 
პროცესი – პროცესი – 
ანგარიშიანგარიში

ჭიათურის ჭიათურის 
კრიზისიკრიზისი

არაფორმალური არაფორმალური 
და და 
არასტანდარტული არასტანდარტული 
შრომა შრომა 
საქართველოშისაქართველოში

დეკრეტული დეკრეტული 
შვებულება 2020 შვებულება 2020 
წლის შრომის წლის შრომის 
რეფორმამდე და რეფორმამდე და 
მის შემდეგმის შემდეგ

შრომის შრომის 
ინსპექციის ინსპექციის 
საქმიანობის საქმიანობის 
შეფასება – 2021შეფასება – 2021

ფსიქიკური ფსიქიკური 
ჯანმრთელობა ჯანმრთელობა 
და ადამიანის და ადამიანის 
უფლებები – უფლებები – 
პრობლემური პრობლემური 
საკითხები და საკითხები და 
ცვლილებების ცვლილებების 
პოტენციალიპოტენციალი

ფსიქიკური ფსიქიკური 
ჯანმრთელობა და ჯანმრთელობა და 
სისტემური ჩაგვრა სისტემური ჩაგვრა 
– თარგმანების – თარგმანების 
კრებულიკრებული

საცხოვ რი სის სერსაცხოვ რი სის სერ
ვი სე ბის მნიშ ვ ნევი სე ბის მნიშ ვ ნე
ლო ბა შშმ პირ თა ლო ბა შშმ პირ თა 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
დე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნადე ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა
ლი ზა ცი ის პროლი ზა ცი ის პრო
ცეს შიცეს ში

https://socialjustice.org.ge/ka/products/kharvezebi-darghvevebi-da-dausabutebeli-sheghavatebi-namakhvani-hesis-proektis-istoria
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kharvezebi-darghvevebi-da-dausabutebeli-sheghavatebi-namakhvani-hesis-proektis-istoria
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kharvezebi-darghvevebi-da-dausabutebeli-sheghavatebi-namakhvani-hesis-proektis-istoria
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kharvezebi-darghvevebi-da-dausabutebeli-sheghavatebi-namakhvani-hesis-proektis-istoria
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kharvezebi-darghvevebi-da-dausabutebeli-sheghavatebi-namakhvani-hesis-proektis-istoria
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kharvezebi-darghvevebi-da-dausabutebeli-sheghavatebi-namakhvani-hesis-proektis-istoria
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kharvezebi-darghvevebi-da-dausabutebeli-sheghavatebi-namakhvani-hesis-proektis-istoria
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tqibulel-kalta-tskhovrebis-shromisa-da-migratsiis-taviseburebebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tqibulel-kalta-tskhovrebis-shromisa-da-migratsiis-taviseburebebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tqibulel-kalta-tskhovrebis-shromisa-da-migratsiis-taviseburebebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tqibulel-kalta-tskhovrebis-shromisa-da-migratsiis-taviseburebebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tqibulel-kalta-tskhovrebis-shromisa-da-migratsiis-taviseburebebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakartveloshi-mokmedi-mitanis-servisis-kompaniebis-khelshekrulebebis-samartlebrivi-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakartveloshi-mokmedi-mitanis-servisis-kompaniebis-khelshekrulebebis-samartlebrivi-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakartveloshi-mokmedi-mitanis-servisis-kompaniebis-khelshekrulebebis-samartlebrivi-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakartveloshi-mokmedi-mitanis-servisis-kompaniebis-khelshekrulebebis-samartlebrivi-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakartveloshi-mokmedi-mitanis-servisis-kompaniebis-khelshekrulebebis-samartlebrivi-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakartveloshi-mokmedi-mitanis-servisis-kompaniebis-khelshekrulebebis-samartlebrivi-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakartveloshi-mokmedi-mitanis-servisis-kompaniebis-khelshekrulebebis-samartlebrivi-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ekstraktivizmi-da-kalta-ekomonikuri-monatsileoba-tqibulshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ekstraktivizmi-da-kalta-ekomonikuri-monatsileoba-tqibulshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ekstraktivizmi-da-kalta-ekomonikuri-monatsileoba-tqibulshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ekstraktivizmi-da-kalta-ekomonikuri-monatsileoba-tqibulshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/ekstraktivizmi-da-kalta-ekomonikuri-monatsileoba-tqibulshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrtelobisa-da-ketildgheobis-strategiis-samushao-versia-pirveladi-pozitsia
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrtelobisa-da-ketildgheobis-strategiis-samushao-versia-pirveladi-pozitsia
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrtelobisa-da-ketildgheobis-strategiis-samushao-versia-pirveladi-pozitsia
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrtelobisa-da-ketildgheobis-strategiis-samushao-versia-pirveladi-pozitsia
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrtelobisa-da-ketildgheobis-strategiis-samushao-versia-pirveladi-pozitsia
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrtelobisa-da-ketildgheobis-strategiis-samushao-versia-pirveladi-pozitsia
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrtelobisa-da-ketildgheobis-strategiis-samushao-versia-pirveladi-pozitsia
https://socialjustice.org.ge/ka/products/namakhvani-hesis-mediatsiis-protsesi-angarishi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/namakhvani-hesis-mediatsiis-protsesi-angarishi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/namakhvani-hesis-mediatsiis-protsesi-angarishi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/namakhvani-hesis-mediatsiis-protsesi-angarishi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentri-chiaturis-krizisis-shesakheb-dokuments-akveqnebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sotsialuri-samartlianobis-tsentri-chiaturis-krizisis-shesakheb-dokuments-akveqnebs
https://socialjustice.org.ge/ka/products/araformaluri-da-arastandartuli-shroma-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/araformaluri-da-arastandartuli-shroma-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/araformaluri-da-arastandartuli-shroma-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/araformaluri-da-arastandartuli-shroma-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/araformaluri-da-arastandartuli-shroma-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dekretuli-shvebuleba-2020-tslis-shromis-reformamde-da-mis-shemdeg
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dekretuli-shvebuleba-2020-tslis-shromis-reformamde-da-mis-shemdeg
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dekretuli-shvebuleba-2020-tslis-shromis-reformamde-da-mis-shemdeg
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dekretuli-shvebuleba-2020-tslis-shromis-reformamde-da-mis-shemdeg
https://socialjustice.org.ge/ka/products/dekretuli-shvebuleba-2020-tslis-shromis-reformamde-da-mis-shemdeg
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shromis-inspektsiis-sakmianobis-shefaseba-2021
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shromis-inspektsiis-sakmianobis-shefaseba-2021
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shromis-inspektsiis-sakmianobis-shefaseba-2021
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shromis-inspektsiis-sakmianobis-shefaseba-2021
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-da-adamianis-uflebebi-problemuri-sakitkhebi-da-tsvlilebebis-potentsiali-1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-da-adamianis-uflebebi-problemuri-sakitkhebi-da-tsvlilebebis-potentsiali-1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-da-adamianis-uflebebi-problemuri-sakitkhebi-da-tsvlilebebis-potentsiali-1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-da-adamianis-uflebebi-problemuri-sakitkhebi-da-tsvlilebebis-potentsiali-1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-da-adamianis-uflebebi-problemuri-sakitkhebi-da-tsvlilebebis-potentsiali-1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-da-adamianis-uflebebi-problemuri-sakitkhebi-da-tsvlilebebis-potentsiali-1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-da-adamianis-uflebebi-problemuri-sakitkhebi-da-tsvlilebebis-potentsiali-1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-da-adamianis-uflebebi-problemuri-sakitkhebi-da-tsvlilebebis-potentsiali-1
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-da-sistemuri-chagvra-targmanebis-krebuli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-da-sistemuri-chagvra-targmanebis-krebuli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-da-sistemuri-chagvra-targmanebis-krebuli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-da-sistemuri-chagvra-targmanebis-krebuli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/fsikikuri-janmrteloba-da-sistemuri-chagvra-targmanebis-krebuli
https://socialjustice.org.ge/ka/products/satskhovrisis-servisebis-mnishvneloba-shshm-pirta-datsesebulebebis-deinstitutsionalizatsiis-protsesshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/satskhovrisis-servisebis-mnishvneloba-shshm-pirta-datsesebulebebis-deinstitutsionalizatsiis-protsesshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/satskhovrisis-servisebis-mnishvneloba-shshm-pirta-datsesebulebebis-deinstitutsionalizatsiis-protsesshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/satskhovrisis-servisebis-mnishvneloba-shshm-pirta-datsesebulebebis-deinstitutsionalizatsiis-protsesshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/satskhovrisis-servisebis-mnishvneloba-shshm-pirta-datsesebulebebis-deinstitutsionalizatsiis-protsesshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/satskhovrisis-servisebis-mnishvneloba-shshm-pirta-datsesebulebebis-deinstitutsionalizatsiis-protsesshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/satskhovrisis-servisebis-mnishvneloba-shshm-pirta-datsesebulebebis-deinstitutsionalizatsiis-protsesshi
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მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამამართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამა

სოციალური სამართლიანობის ცენტრის გამოცემები 2021

დანაშაულისა დანაშაულისა 
და სასჯელის და სასჯელის 
სოციალური სოციალური 
ასპექტების ასპექტების 
შესწავლაშესწავლა

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლემარ თ ლ მ სა ჯუ ლე
ბა ზე ხელ მი საწ ვბა ზე ხელ მი საწ ვ
დო მო ბის კვლე ვის დო მო ბის კვლე ვის 
მე თო დო ლო გიამე თო დო ლო გია

ფა რუ ლი მი ყუ რაფა რუ ლი მი ყუ რა
დე ბა კონ ტ რ დაზდე ბა კონ ტ რ დაზ
ვერ ვი თი საქ მი ავერ ვი თი საქ მი ა
ნო ბის ფარ გ ლებ ში ნო ბის ფარ გ ლებ ში 
– ინ ს ტი ტუ ცი უ რი – ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
და სა კა ნონ მ დებდა სა კა ნონ მ დებ
ლო ჩარ ჩოს ანალო ჩარ ჩოს ანა
ლი ზილი ზი

დანაშაულის დანაშაულის 
და სასჯელის და სასჯელის 
პოლიტიკა პოლიტიკა 
საქართველოშისაქართველოში

ოპი ო ი დებ ზე და მოოპი ო ი დებ ზე და მო
კი დე ბუ ლი პი რე ბისკი დე ბუ ლი პი რე ბის
თ ვის ჩა ნაც ვ ლე ბით ვის ჩა ნაც ვ ლე ბი
თი მკურ ნა ლო ბის თი მკურ ნა ლო ბის 
პროგ რა მე ბი პე ნიპროგ რა მე ბი პე ნი
ტენ ცი ურ სის ტე მა ში ტენ ცი ურ სის ტე მა ში 
– კა ნონ მ დებ ლო ბის – კა ნონ მ დებ ლო ბის 
ანა ლი ზიანა ლი ზი

სა სა მარ თ ლო სა სა მარ თ ლო 
ხე ლი სუფ ლე ბის ხე ლი სუფ ლე ბის 
ინ ს ტი ტუ ცი უ რი ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 
მოწყო ბის ევ რომოწყო ბის ევ რო
პუ ლი მო დე ლი “: პუ ლი მო დე ლი “: 
ხსნა თუ დაბ რ კოხსნა თუ დაბ რ კო
ლე ბა წარ მა ტე ბულე ბა წარ მა ტე ბუ
ლი სა სა მარ თ ლო ლი სა სა მარ თ ლო 
რე ფორ მის გზა ზერე ფორ მის გზა ზე

19 აპ რი ლის შე19 აპ რი ლის შე
თან ხ მე ბა – მართან ხ მე ბა – მარ
თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის 
რე ფორ მის მო რირე ფორ მის მო რი
გი გა მო უ ყე ნე ბე ლი გი გა მო უ ყე ნე ბე ლი 
შე საძ ლებ ლო ბაშე საძ ლებ ლო ბა

დამოუკიდებელი დამოუკიდებელი 
საგამოძიებო საგამოძიებო 
მექანიზმი მექანიზმი 
საქართველოში საქართველოში 
– მიღწევები – მიღწევები 
და არსებული და არსებული 
გამოწვევებიგამოწვევები

საპარლამენტო საპარლამენტო 
კონტროლის კონტროლის 
ძირითადი ძირითადი 
მექანიზმები მექანიზმები 
საქართველოშისაქართველოში

მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბამარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა
ზე ხელ მი საწ ვ დოზე ხელ მი საწ ვ დო
მო ბა სა ქარ თ ვემო ბა სა ქარ თ ვე
ლო შილო ში

56 ივლისის 56 ივლისის 
მოვლენების მოვლენების 
სამართლებრივი სამართლებრივი 
შეფასება – შეფასება – 
პირველადი პირველადი 
ანალიზიანალიზი

ნარკოპოლიტიკა ნარკოპოლიტიკა 
საქართველოში საქართველოში 
– 2020 წლის – 2020 წლის 
ტენდენციებიტენდენციები

სა კონ ს ტი ტუ ციო სა კონ ს ტი ტუ ციო 
სა სა მარ თ ლოს სა სა მარ თ ლოს 
პრაქ ტი კა ნარპრაქ ტი კა ნარ
კო პო ლი ტი კა ზე კო პო ლი ტი კა ზე 
– მი ღე ბუ ლი გა– მი ღე ბუ ლი გა
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
კა ნონ მ დებ ლო ბა ში კა ნონ მ დებ ლო ბა ში 
ასახ ვის პრო ცე სის ასახ ვის პრო ცე სის 
შე ფა სე ბაშე ფა სე ბა

https://socialjustice.org.ge/ka/products/danashaulisa-da-sasjelis-sotsialuri-aspektebis-shestsavla
https://socialjustice.org.ge/ka/products/danashaulisa-da-sasjelis-sotsialuri-aspektebis-shestsavla
https://socialjustice.org.ge/ka/products/danashaulisa-da-sasjelis-sotsialuri-aspektebis-shestsavla
https://socialjustice.org.ge/ka/products/danashaulisa-da-sasjelis-sotsialuri-aspektebis-shestsavla
https://socialjustice.org.ge/ka/products/danashaulisa-da-sasjelis-sotsialuri-aspektebis-shestsavla
https://socialjustice.org.ge/ka/products/martlmsajulebaze-khelmisatsvdomobis-kvlevis-metodologia
https://socialjustice.org.ge/ka/products/martlmsajulebaze-khelmisatsvdomobis-kvlevis-metodologia
https://socialjustice.org.ge/ka/products/martlmsajulebaze-khelmisatsvdomobis-kvlevis-metodologia
https://socialjustice.org.ge/ka/products/martlmsajulebaze-khelmisatsvdomobis-kvlevis-metodologia
https://socialjustice.org.ge/ka/products/faruli-miquradeba-kontrdazverviti-sakmianobis-farglebshi-institutsiuri-da-sakanonmdeblo-charchos-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/faruli-miquradeba-kontrdazverviti-sakmianobis-farglebshi-institutsiuri-da-sakanonmdeblo-charchos-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/faruli-miquradeba-kontrdazverviti-sakmianobis-farglebshi-institutsiuri-da-sakanonmdeblo-charchos-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/faruli-miquradeba-kontrdazverviti-sakmianobis-farglebshi-institutsiuri-da-sakanonmdeblo-charchos-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/faruli-miquradeba-kontrdazverviti-sakmianobis-farglebshi-institutsiuri-da-sakanonmdeblo-charchos-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/faruli-miquradeba-kontrdazverviti-sakmianobis-farglebshi-institutsiuri-da-sakanonmdeblo-charchos-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/faruli-miquradeba-kontrdazverviti-sakmianobis-farglebshi-institutsiuri-da-sakanonmdeblo-charchos-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/faruli-miquradeba-kontrdazverviti-sakmianobis-farglebshi-institutsiuri-da-sakanonmdeblo-charchos-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/danashaulis-da-sasjelis-politika-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/danashaulis-da-sasjelis-politika-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/danashaulis-da-sasjelis-politika-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/danashaulis-da-sasjelis-politika-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/opioidebze-damokidebuli-pirebistvis-chanatsvlebiti-mkurnalobis-programebi-penitentsiur-sistemashi-kanonmdeblobis-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/opioidebze-damokidebuli-pirebistvis-chanatsvlebiti-mkurnalobis-programebi-penitentsiur-sistemashi-kanonmdeblobis-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/opioidebze-damokidebuli-pirebistvis-chanatsvlebiti-mkurnalobis-programebi-penitentsiur-sistemashi-kanonmdeblobis-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/opioidebze-damokidebuli-pirebistvis-chanatsvlebiti-mkurnalobis-programebi-penitentsiur-sistemashi-kanonmdeblobis-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/opioidebze-damokidebuli-pirebistvis-chanatsvlebiti-mkurnalobis-programebi-penitentsiur-sistemashi-kanonmdeblobis-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/opioidebze-damokidebuli-pirebistvis-chanatsvlebiti-mkurnalobis-programebi-penitentsiur-sistemashi-kanonmdeblobis-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/opioidebze-damokidebuli-pirebistvis-chanatsvlebiti-mkurnalobis-programebi-penitentsiur-sistemashi-kanonmdeblobis-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/opioidebze-damokidebuli-pirebistvis-chanatsvlebiti-mkurnalobis-programebi-penitentsiur-sistemashi-kanonmdeblobis-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasamartlo-khelisuflebis-institutsiuri-motsqobis-evropuli-modeli-khsna-tu-dabrkoleba-tsarmatebuli-sasamartlo-reformis-gzaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasamartlo-khelisuflebis-institutsiuri-motsqobis-evropuli-modeli-khsna-tu-dabrkoleba-tsarmatebuli-sasamartlo-reformis-gzaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasamartlo-khelisuflebis-institutsiuri-motsqobis-evropuli-modeli-khsna-tu-dabrkoleba-tsarmatebuli-sasamartlo-reformis-gzaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasamartlo-khelisuflebis-institutsiuri-motsqobis-evropuli-modeli-khsna-tu-dabrkoleba-tsarmatebuli-sasamartlo-reformis-gzaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasamartlo-khelisuflebis-institutsiuri-motsqobis-evropuli-modeli-khsna-tu-dabrkoleba-tsarmatebuli-sasamartlo-reformis-gzaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasamartlo-khelisuflebis-institutsiuri-motsqobis-evropuli-modeli-khsna-tu-dabrkoleba-tsarmatebuli-sasamartlo-reformis-gzaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasamartlo-khelisuflebis-institutsiuri-motsqobis-evropuli-modeli-khsna-tu-dabrkoleba-tsarmatebuli-sasamartlo-reformis-gzaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasamartlo-khelisuflebis-institutsiuri-motsqobis-evropuli-modeli-khsna-tu-dabrkoleba-tsarmatebuli-sasamartlo-reformis-gzaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sasamartlo-khelisuflebis-institutsiuri-motsqobis-evropuli-modeli-khsna-tu-dabrkoleba-tsarmatebuli-sasamartlo-reformis-gzaze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/19-aprilis-shetankhmeba-martlmsajulebis-reformis-morigi-gamouqenebeli-shesadzlebloba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/19-aprilis-shetankhmeba-martlmsajulebis-reformis-morigi-gamouqenebeli-shesadzlebloba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/19-aprilis-shetankhmeba-martlmsajulebis-reformis-morigi-gamouqenebeli-shesadzlebloba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/19-aprilis-shetankhmeba-martlmsajulebis-reformis-morigi-gamouqenebeli-shesadzlebloba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/19-aprilis-shetankhmeba-martlmsajulebis-reformis-morigi-gamouqenebeli-shesadzlebloba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/19-aprilis-shetankhmeba-martlmsajulebis-reformis-morigi-gamouqenebeli-shesadzlebloba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/damoukidebeli-sagamodziebo-mekanizmi-sakartveloshi-mightsevebi-da-arsebuli-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/damoukidebeli-sagamodziebo-mekanizmi-sakartveloshi-mightsevebi-da-arsebuli-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/damoukidebeli-sagamodziebo-mekanizmi-sakartveloshi-mightsevebi-da-arsebuli-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/damoukidebeli-sagamodziebo-mekanizmi-sakartveloshi-mightsevebi-da-arsebuli-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/damoukidebeli-sagamodziebo-mekanizmi-sakartveloshi-mightsevebi-da-arsebuli-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/damoukidebeli-sagamodziebo-mekanizmi-sakartveloshi-mightsevebi-da-arsebuli-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/damoukidebeli-sagamodziebo-mekanizmi-sakartveloshi-mightsevebi-da-arsebuli-gamotsvevebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/saparlamento-kontrolis-dziritadi-mekanizmebi-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/saparlamento-kontrolis-dziritadi-mekanizmebi-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/saparlamento-kontrolis-dziritadi-mekanizmebi-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/saparlamento-kontrolis-dziritadi-mekanizmebi-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/saparlamento-kontrolis-dziritadi-mekanizmebi-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/martlmsajulebaze-khelmisatsvdomoba-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/martlmsajulebaze-khelmisatsvdomoba-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/martlmsajulebaze-khelmisatsvdomoba-sakartveloshi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/5-ivlisis-movlenebis-samartlebrivi-shefaseba-pirveladi-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/5-ivlisis-movlenebis-samartlebrivi-shefaseba-pirveladi-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/5-ivlisis-movlenebis-samartlebrivi-shefaseba-pirveladi-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/5-ivlisis-movlenebis-samartlebrivi-shefaseba-pirveladi-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/5-ivlisis-movlenebis-samartlebrivi-shefaseba-pirveladi-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/5-ivlisis-movlenebis-samartlebrivi-shefaseba-pirveladi-analizi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/narkopolitika-sakartveloshi-2020-tslis-tendentsiebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/narkopolitika-sakartveloshi-2020-tslis-tendentsiebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/narkopolitika-sakartveloshi-2020-tslis-tendentsiebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/narkopolitika-sakartveloshi-2020-tslis-tendentsiebi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakonstitutsio-sasamartlos-praktika-narkopolitikaze-mighebuli-gadatsqvetilebebis-kanonmdeblobashi-asakhvis-protsesis-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakonstitutsio-sasamartlos-praktika-narkopolitikaze-mighebuli-gadatsqvetilebebis-kanonmdeblobashi-asakhvis-protsesis-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakonstitutsio-sasamartlos-praktika-narkopolitikaze-mighebuli-gadatsqvetilebebis-kanonmdeblobashi-asakhvis-protsesis-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakonstitutsio-sasamartlos-praktika-narkopolitikaze-mighebuli-gadatsqvetilebebis-kanonmdeblobashi-asakhvis-protsesis-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakonstitutsio-sasamartlos-praktika-narkopolitikaze-mighebuli-gadatsqvetilebebis-kanonmdeblobashi-asakhvis-protsesis-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakonstitutsio-sasamartlos-praktika-narkopolitikaze-mighebuli-gadatsqvetilebebis-kanonmdeblobashi-asakhvis-protsesis-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakonstitutsio-sasamartlos-praktika-narkopolitikaze-mighebuli-gadatsqvetilebebis-kanonmdeblobashi-asakhvis-protsesis-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakonstitutsio-sasamartlos-praktika-narkopolitikaze-mighebuli-gadatsqvetilebebis-kanonmdeblobashi-asakhvis-protsesis-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakonstitutsio-sasamartlos-praktika-narkopolitikaze-mighebuli-gadatsqvetilebebis-kanonmdeblobashi-asakhvis-protsesis-shefaseba
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თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამათანასწორობის პოლიტიკის პროგრამა

საქართველოს საქართველოს 
მუსლიმი მუსლიმი 
ქალების ყოფა ქალების ყოფა 
და მათი ჩაგვრის და მათი ჩაგვრის 
მრავალშრიანი მრავალშრიანი 
აღწერააღწერა

უმცირესობების უმცირესობების 
მონაწილეობის მონაწილეობის 
უფლება და უფლება და 
ევროპის საბჭოს ევროპის საბჭოს 
ჩარჩო კონვენციის ჩარჩო კონვენციის 
სტანდარტებისტანდარტები

მეზობელ მეზობელ 
ქვეყნებში ქვეყნებში 
ექსტრადიციის ექსტრადიციის 
მანკიერი და მანკიერი და 
არაადამიანური არაადამიანური 
პრაქტიკაპრაქტიკა

დმანისის დმანისის 
კონფლიქტი – კონფლიქტი – 
ყოფით ნიადაგზე ყოფით ნიადაგზე 
დაწყებული დაწყებული 
დაპირისპირების დაპირისპირების 
ეთნიკური ეთნიკური 
შტრიხებიშტრიხები

ხედ ვა პო ლი ტი კუხედ ვა პო ლი ტი კუ
რი  პარ ტი ე ბის თრი  პარ ტი ე ბის თ
ვის მუ ნი ცი პა ლივის მუ ნი ცი პა ლი
ტე ტე ბის ძი რი თა დი ტე ტე ბის ძი რი თა დი 
სა ჭი რო ე ბე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის 
და პო ლი ტი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი 
ინ ტერ ვენ ცი ე ბის ინ ტერ ვენ ცი ე ბის 
შე სა ხებშე სა ხებ

ბუკნარი – კიდევ ბუკნარი – კიდევ 
ერთი რელიგიური ერთი რელიგიური 
კონტექსტის მქონე კონტექსტის მქონე 
კონფლიქტის კონფლიქტის 
ადგილიადგილი

არჩევნები არჩევნები 
ეთნიკური ეთნიკური 
უმცირესობების უმცირესობების 
რეგიონებში რეგიონებში 
– ძირითადი – ძირითადი 
ტენდენციების ტენდენციების 
და პრაქტიკების და პრაქტიკების 
ანალიზიანალიზი

უმცირესობების უმცირესობების 
პოლიტიკური პოლიტიკური 
მონაწილეობა – მონაწილეობა – 
თეორიული ჩარჩო, თეორიული ჩარჩო, 
საერთაშორისო საერთაშორისო 
სტანდარტები და სტანდარტები და 
პერსპექტივები პერსპექტივები 
საქართველოშისაქართველოში

სამოქალაქო სამოქალაქო 
თანასწორობისა თანასწორობისა 
და ინტეგრაციის და ინტეგრაციის 
სახელმწიფო სახელმწიფო 
სტრატეგიის სტრატეგიის 
კრიტიკული კრიტიკული 
შეფასებაშეფასება

ეთნიკური ეთნიკური 
უმცირესობების უმცირესობების 
დასაქმების დასაქმების 
პოლიტიკაპოლიტიკა

ადამიანის ადამიანის 
უფლებები უფლებები 
მშვიდობის მშვიდობის 
მშენებლობისთვისმშენებლობისთვის
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პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: ეთნიკური უმცირესობის 
ინტეგრაციის ხელშეწყობა და უფლებრივი 
გაძლიერება კვლევის, განათლების, 
ადვოკატირების და ნდობის აღდგენისკენ 
მიმართული ღონისძიებების მეშვეობით

• • პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: მართლმსაჯულების 
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება 

• • პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: “მარგინალიზებული 
ჯგუფებისთვის ადამიანის უფლებების 
პირობების გაუმჯობესება სტრატეგიული 
სამართალწარმოების გზით” 

• • პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: საგამოძიებო სისტემის რეფორმის 
ადვოკატირება

• • პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: ქართული სასამართლო სისტემის 
სიღრმისეული რეფორმის მხარდაჭერა 

პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: პროტესტის გამოხატვის უფლების 
მხარდაჭერა საქართველოში 

• • პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: სამართლიანი და ჰუმანური 
სისხლის სამართლის პოლიტიკის 
ჩამოყალიბება 

• • პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: ქვემო ქართლში 
მასწავლებლების, როგორც სოციალური 
ცვლილებების აგენტების და 
სათემო ცხოვრების გაძლიერება და 
მხარდაჭერა 

• • პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: “ფორმალურ და არაფორმალურ 
სექტორში დასაქმებულთა უფლებრივი 
მდგომარეობის გაუმჯობესება” 

• • პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: ჰუმანური ნარკოპოლიტიკის და 
სამართალდამცავი სისტემის მხარდაჭერა 
საქართველოში

• • პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: წინასაარჩევნო და არჩევნების 
შემდგომ პერიოდში ეთნიკური 
უმცირესობების ხმების გაძლიერება

პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: ლგბტი პირთა უფლებების 
გაძლიერება, სექსუალური და 
რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხების 
ადვოკატირება და ქვიარ აქტივისტთა 
მხარდაჭერა

პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: ზრუნვის საჭიროებების, სერვისებისა 
და პოლიტიკის ადვოკატირების პროექტი 

პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: ნამახვანის ჰესების კასკადის 
პროექტის გარშემო გარიგების, კორუფციისა 
და ინტერესთა კონფლიქტის საქმეები 
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ერთობლივი პროექტებიერთობლივი პროექტები

პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: სახელმწიფო ინსპექტორის 
სამსახურის საქმიანობის მხარდაჭერა 

პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: იურიდიული დახმარების ქსელი 
აქტივისტებისათვის 

• • პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: წყლის და მინერალური 
რესურსების მდგრადი და დემოკრატიული 
მართვა საქართველოში

• • პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: კვლევისა და ადვოკატირების 
გზით სამშვიდობო პოლიტიკის პოზიტიური 
ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა

პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: ბარიერების მოხსნა, რომელიც 
ხელს უშლის ქალთა თანაბარ მონაწილეობას 
შრომის ბაზარზე 

პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: ქმედუნარიანობის ინსტიტუტის 
დანერგვის ხელშეწყობა საქართველოში 

პრო ექ ტი: პრო ექ ტი: დამოუკიდებელი და სამართლიანი 
სასამართლო სისტემის მხარდაჭერა 
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